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VII

PREFATA

Volumul al optulea al Operelor complete ale lui V. I. Lenin
cuprinde lucrarik scrise de el in septembrie 5903 iulie 1904,
in perioada luptei inversunate duse de bolsevici impotriva
mensevicilor dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.

In istoria Rusiei aceasta era perioada unei crested rapide
a revolutiei burghezo-democratice. Una dintre cele mai puter-
nice actiuni ale proletariatului in ajunul primei revolutii ruse
a fost greva din vara anului 5903, greva care a avut o amploare
fara precedent si care a cuprins tot sudul Rusiei. Aceasta
greva a aratat ca constiinta politica a clasei muncitoare, orga-
nizarea coeziunea ei au crescut. Para lel cu avIntul miscarii
muncitoresti lua forme tot mai ascutite lupta taranimii pentru
pamint. Intr-o serie de gubernii au avut loc actiuni de masa
ale taranilor impotriva mosierimii. Se intensifica si miscarea
studenteasca ; cresteau nemultumirile si framintarile opozitio-
niste intr-o serie de alte paturi sociale. Razboiul cu Japonia,
care incepuse in ianuarie 5904, a adincit si mai mult toate
contradictiile social-economice, a imprimat un caracter $i mai
asculit luptei duse impotriva regimului absolutist. Rusia a
intrat intr-o faza de profunda criza revolutionara.

Caracterizind aceasta perioada din istoria miscarii revolu-
tionare din Rusia, Lenin stria mai tirziu : Paste tot se simte
apropierea snarii furtuni. In toate clasele e framintare si pre-
gatire. In strainatate, presa din emigratie formuleaza teoretic
toate problemele fundamentale ale revolutiei. Reprezentantii
celor trei alase principale, ai celor trei curente politice princi-
pale curentul liberal-burghez, cel mic-burghez-democrat
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VIII PREFATA

(camuflat sub firma de curent #social-democrao sau #socialist-
revolutionar») si cel proletar revolutionar anticipeaza si pre-
gatesc, prin lupta extrem de apriga dintre conceptiile progra-
matice si tactice, viitoarea lupta deschisa a claselor" (Opere,
vol. 31, E.S.P.L.P. 1956, pag. 10.

In aceasta perioada s-au pus in fata partidului, in toata
amploarea lot, sarcinile pregatirii maselor in vederea revolu-
tiei. Aceste sarcini reclamau din partea partidului o conducere
ferma, centralizata, unitate de vointa si de actiune, discipline,
unirea strinsa a rindurilor sale. In acele conditii capatase o
irnportanta deosebit de mare apararea $i dezvoltarea princi-
piilor organizatorice ale partidului marxist, demascarea tutu-
ror manifestarilor de oportunism in domeniul organizatoric.

In viata partidului aceasta a fost o perioada de grele incer-
cari, perioada unei acute crize interne.

Prima faze a crizei a avut loc in toamna anului 1903. Dupe
ce au fost infrinti la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., men-
sevicii au hotarit sa-si is revansa $i, indata dupe incheierea
lucrarilor congresului, au pornit o ofensiva impotriva institu-
tiilor centrele ale partidului, propunindu-si ca prin boicotarea
centrelor de partid $i prin dezorganizarea muncii sa acapareze
conducerea in partid. In lupta or impotriva partidului, men-
sevicii au folosit ca punct de sprijin Liga din strainatate a
social-democratiei revolutionare ruse", in care spiritul de cerc
era deosebit de adinc inradacinat.

A doua faze a crizei interne de partid incepe in noiembrie
1903, cind mensevicii au acaparat redactia Iskrei". In aceasta
actiune ei au fost ajutati de Plehanov, care trecuse pe pozitii
mensevice. Dupe acapararea Organului Central, mensevicii
obtin majoritatea in Consiliul partidului.

A treia faze a crizei are loc in vara anului 1904, cind, cu
ajutorul impaciuitoristilor din C.C. al P.M.S.D.R., mensevicii
au reusit sa acapareze Comitetul Central. In felul acesta,
ducind o activitate de subminare inauntrul partidului, men-
sevicii au acaparat treptat toate centrele de partid.

Menlevicii au dus o lupta inversunata si pentru acapararea
comitetelor locale de partid din Rusia. Intr-o serie de locali-
tati ei au reusit sa scindeze comitetele $i sa acapareze condu-
cerea. Dar in majoritatea comitetelor locale de partid ei au
intimpinat o rezistenta hotarita. Bolsevicii erau urmati de prin-
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cipalele regiuni industriale si de marile centre proletare din
tara : Petersburg, Moscova, Baku, Riga, Tula, Tver, Ekateri-
noslav, Nijni-Novgorod, Saratov, Odesa, Nikolaev, Lugansk,
Ural. Cadrele de baza ale revolutionarilor de profesie erau
intru totul de partea lui Lenin. In lupta dusa impotriva activi-
tatii scizioniste, dezorganizatoare a mensevicilor, Lenin se spri-
jinea pe masele largi de activisti de partid. Lupta for energica
pentru intarirea organizatiilor de partid constituia cea mai
buns dovada a fortei partidului bolsevic.

Lenin considera ca singura iesire din criza ce se crease in
partid era convocarea imediata a Congresului al III-lea al
P.M.S.D.R. La sesiunea din ianuarie (19o4) a Consiliului parti-
dului, Lenin a propus o rezolutie cu privire la convocarea
congresului (vezi volumul de fata, pag. 150. Mensevicii insa,
care aveau majoritatea de voturi in Consiliul partidului, au
respins aceasta rezolutie. Ulterior, in august 1904, consfatuirea
celor 22 de bolsevici care a avut loc in Elvetia, sub condu-
cerea lui Lenin, a adoptat apelul Catre partid", scris de
Lenin, apel in care organizatiile de partid erau chemate sa
lupte pentru convocarea imediata a Congresului al III-lea al
partidului. Marea majoritate a comitetelor de partid au con-
damnat actiunile mensevicilor si au participat activ la lucrarile
pregatitoare in vederea convocarii congresului partidului.

Un rol imens in demascarea actiunilor antipartinice ale
mensevicilor si a felului cum denaturau ei faptele referitoare
la lupta interns de partid, desfasurata la Congresul al II-lea
al P.M.S.D.R. si in perioada de dupa congres, a avut cartea
lui V. I. Lenin Un pas inainte, doi pasi inapoi (Criza din
partidul nostru)", aparuta in mai 1904.

In volumul de fata, locul central it ocupa cartea Un pas
inainte, doi pasi inapoi". Aceasta lucrare a marcat o etapa
importanta in dezvoltarea teoriei marxist-leniniste, in dezvol-
tarea invataturii cu privire in partidul proletar.

In cartea Un pas inainte, doi pasi inapoi" sint amanuntit
elaborate principiile organizatorice ale partidului bolsevic.
Lenin ne invata ca partidul marxist este o parte a clasei mun-
citoare, detasamentul ei de avangarda, Ca partidul nu trebuie
confundat cu intreaga class, ca el se creeaza prin selectionarea
elementelor celor mai bune, celor mai devotate cauzei revo-
lutionare, din rindurile clasei muncitoare. Totodata este nece-
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sar ca particlul, acest detasament de avangarda al clasei, sa
fie o colectivitate cit mai organizatei..." (pag. 243) ; partidul isi
va putea indeplini rolul de detasament de avangarda dach" va
fi organizat ca detasament unit, comun a1 clasei muncitoare,
sudat prin unitate de vointa, unitate de actiune si unitate de

Partidul poate fi puternic si strins unit numai data
este construit pe baza principiilor centralismului. Aceasta
inseamna : conducerea partidului de catre organele sale cen-
trale, exercitata de congresul partidului, iar intre congrese
de Comitetul Central, subordonarea neconditionata a mino-
ritatii fata de majoritate, a organizatiilor inferioare fata de
cele superioare. Refuzul de a se supune conducerii exercitate
de institutiile centnale stria Lenin echivaleaza cu un refuz
de a face parte din partid, echivaleaza cu distrugerea parti-
dului..." (pag. 352). In conditiile ilegalitatii, organizatille de
partid nu puteau fi construite pe baza principiului eligibili-
tatii. In acelasi timp insa Lenin considera ca, atunci rind
partidul va iesi din ilegalitate, toate organizatiile lui vor fi
construite pe baza principiilor centralismului democratic. Lenin
sublinia mereu ca in partid trebuie sä existe o discipline de
fier, obligatorie in egala masura pentru toti membrii de partid.
El arata el partidul este intruchiparea legaturii dintre deta-
samentul de avangarda si masele de milioane ale clasei mun-
citoare. Partidul se intareste, iar legaturile lui cu masele se
inmultesc dad in cadrul lui exists democratie interns de partid
si autocritica. Lenin sublinia necesitatea de a promova in partid
autocritica si dezvaluirea necrutatoare a lipsurilor proprii..."
(pag. 192). El arata Ca partidul marxist este cea mai inalta
forma de organizare de class a proletariatului ; partidul con-
duce toate celelalte organizatii proletare si indrumeaza acti-
vitatea for spre un stop unic : rasturnarea puterii mosierilor si
a capitalistilor si construirea unei societati noi, socialiste.
Aceste principii au si stat la baza organizarii partidului de tip
nou partidul bolsevic.

In cartea sa, V. I. Lenin a scos la iveala rolul urias at parti-
dului marxist in lupta pe care o duce proletariatul in special
in noua epoca istorica. Pentru prima oars in istoria marxis-
mului a fast facuta o critics atotcuprinzatoare a oportunis-
mului in problema organizatorica, subliniindu-se totodata cit

discipline.
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de periculoasa este pentru miscarea muncitoreasca subapre-
cierea importantei organizarii.

Pe baza unui vast material faptic, in cartea sa Un pas
inainte, doi pasi inapoi", Lenin reconstituie tabloul luptei
interne de partid desfasurate la Congresul at II-lea at
P.M.S.D.R., aratind cum in cursul dezbaterii principalelor
probleme au iesit la iveala pozitiile diferitilor -delegati, s-au
conturat principalele grupari s-au delimitat tot mai clay
pozitiile partilor aflate in lupta.

In aceasta carte, Lenin rezerva un loc important analizei
luptei desfasurate intre partea revolutionara a congresului si
partea lui oportunista in legatura cu paragraful i din statutul
partidului paragraful referitor la calitatea de membru de
partid. In formularea pe care a dat-o paragrafului i din statut,
Lenin pornea de la ideea ca once membru at partidului trebuie
sa faca parte dintr-una din organizatiile de partid. Martov insa
considera ca pentru a se recunoaste cuiva calitatea de membru
al partidului este suficient sa i se ceara sa dea partidului in
mod regulat un concurs personal. Cele doua formulari diferite
date paragrafului r din statut insemnau in fond doua moduri
diametral opuse de a raspunde la intrebarea : cum trebuie
sa fie partidul clasei muncitoare si cum trebuie sa fie el
construit ? In aceste formulari, centralismul proletar si disci-
plina proletara, pe care le apara Lenin, s-au ciocnit cu anar-
hicul individualism mic-burghez pe care-1 apara Martov.

militau pentru un partid proletar monolit, riguros orga-
nizat disciplinat ; martovistii voiau un partid dezlinat,
amorf, eterogen. Acesta era sensul principal at luptei desfa-
prate in jurul paragrafului i din statutul partidului.

In cartea sa, Lenin urmareste scoate in relief legatura
existents intre greseala fundamentals facuta de Martov in
formularea paragrafului i din statut intregul ansamblu al
conceptiilor oportuniste mensevice in problems organizatorica.

Pe baza studierii minutioase a faptelor referitoare la lupta
interns de partid din perioada Congresului at II-lea at
P.M.S.D.R. si de dupa congres, Lenin trage concluzia extrem
de importanta a bolsevicii reprezinta aripa revolutionara a
partidului, iar mensevicii aripa lui oportunista. Lenin releva
faptul incontestabil ca mensevicii reprezentau in partid
mentele cele mai inclinate spre oportunism, cele mai putin

Leni-
nistii
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statornice pe plan teoretic §i cele mai putin consecvente pe
plan principial. Impartirea in majoritate minoritate scria
el este o continuare directs inevitabila a impartirii social-
democratiei in aripa revolutionary aripa oportunista, in
Munte §i Girona, care nu de ieri-alaltaieri a aparut nu numai
in partidul muncitoresc din Rusia §i care de bung seams ca
nu va disparea de la o zi la alta" (pag. 330.

In cartea Un pas inainte, doi pasi inapoi" se arata ca men-
§evismul este o varietate a oportunismului international. In
legatura cu critica facuta conceptiilor oportun4tilor din Rusia
$i ale celor din Europa occidentals, Lenin a dat o definitie
pregnanta oportunismului in general, definitie care ne ajuta
§i astazi sa descoperim fara grq fizionomia oportunistului :
Cind se vorbe§te de lupta impotriva oportunismului, nu tre-
buie sa uitam niciodata trasaturile caracteristice ale intregului
oportunism contemporan, indiferent de domeniul in care se
manifests el. Aceste trasaturi sint : lipsa de precizie, ambi-
guitatea, isesizabilitatea. Prin ins4i natura sa, oportunistul se
eschiveaza intotdeauna sa puns problema in termeni preci0

categorici ; el cauta o linie de mijloc, oscileaza intre puncte
de vedere care se exclud reciproc, cautind osa fie de acord»
gi cu unul §i cu celalalt, reducindu-ii divergentele la indreptari
de amanunt, la indoieli, la deziderate pioase, inocente etc.
etc." (pag. 393).

Lenin a elaborat normele riguroase ale vietii de partid, care
au devenit o lege pentru intreaga activitate a partidului. In
cartea Un pas inainte, doi inapoi", el se ocupa foarte
amanuntit de unele norme deosebit de importante ale vietii
de partid, ca : aplicarea consecventa a principiilor organizato-
rice ale partidului de tip nou §i obligatia tuturor membrilor
de partid, fara exceptie, de a respecta riguros prevederil2
statutului partidului. Lenin demasca comportarea antipartinica
a menKvicilor, care, minati de interesele for fractioniste, de
cerc, denaturau incalcau in mod flagrant statutul partidului,
refuzind sa se supuna hotaririlor partidului. Aceasta compor-
tare a menKvicilor, incompatibill cu raminerea in rindurile
partidului, §i-a atras din partea lui Lenin calificativul de anar-
hism boieresc. El a aratat ca legatura de partid nu se poate
baza pe relatii de prietenie sau pe o incredere" necontrola-
bila, nemotivata, ci trebuie sa se bazeze pe statutul partidului,

$i
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a ckui strictd respectare este singura in masura sä ne asigure
impotriva arbitrarului si capriciilor inerente spiritului de cerc,
impotriva ciorovaielii de cerc, pompos intitulata oproces* liber
al luptei de idei" (pag. 381-382).

Pentru putea scrie cartea Un pas inainte, doi pasi
inapoi", Lenin a depus o vasta munca pentru studierea proce-
selor-verbale ale Congresului al II-lea at P.M.S.D.R. si a alter
documente de partid din acea perioada. In sectiunea Mate-
riale pregatitoare" din volumul de fata sint publicate o serie
de documente scrise de Lenin, care oglindesc stadiile initiale
ale muncii depuse de Lenin la pregatirea acestei carti. Printre
aceste documente se numara : Schita de conspect al proce-
selor-verbale ale Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.", Carac-
terizarea delegatilor pe baza textului proceselor-verbale",
Gruparile si tipurile de votari la Congresul al II-lea at
P.M.S.D.R." si alte citeva materiale pregatitoare pentru car-
tea Un pas inainte, doi pasi inapoi".

De aceasta carte sint strins legate, prin continutul lor, alte
citeva lucrari cuprinse in volumul de fata si in care sint discu-
tate problemele luptei interne de partid din acea perioada.
Aceste lucrari completenza diferite teze din cartea lui Lenin
si ne dau posibilitatea de a reconstitui mai detaliat lupta des-
fasurata la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. si in perioada de
dupa congres.

In lucrarea Relatare despre Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.", cu care incepe volumul de fats, in raportul asu-
pra Congresului al II-lea a1 P.M.S.D.R., prezentat la congresul
Ligii din strainatate, in planul-conspect al raportului asupra
Congresului al II lea al P.M.S.D.R., prezentat la congresul
Ligii din strainatate (publicat in sectiunea Materiale prega-
titoare"), in scrisoarea catre redactia Iskrei" intitulatd De
ce m-am retras din redactia #Iskreie ?, Lenin se ocupa de
principalele episoade ale luptei interne de partid desfasurate
la congresul partidului, punind pe primul plan analiza diferi-
telor grupari politice. Lenin imparte in doua etape deosebite
intreaga activitate a congresului : In prima jumatate a con-
gresului toti actioneaza laolalta, luptind impotriva
antiiskristilor ; cu totul altfel se prezinta a doua jumatate a
congresului, in cursul careia iskristii se scindeaza in doua
parti adverse. Lenin arata caracterul extrem de primejdios al

a-$i
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pozitiilor pe care s-au situat la congres mensevicii, precum si
urmarile nefaste ale greselilor savirsite de ei.

0 serie intreaga de documente din acest volum sint indrep-
tate impotriva actiunilor scizioniste, dezorganizatoare ale men-
sevicilor in perioada de dupes congres. Printre aceste docu-
mente figureaza : proiecte de apel, declaratii, precum si scri-
sori oficiale adresate diferitelor institutii de partid si publicate
sub forma de articole. Docmnente de mare importances sint
cuvintarile si interventiile lui Lenin la sedintele congresului
Ligii din strainatate si la sesiunile Consiliului partidului.

In Proiectul de apel al Comitetului Central si al redactiei
Organului Central catre membrii opozitiei" si in documentul
intitulat Declaratie neprezentata", care au fost scrise inainte
ca Iskra" sa fi fost acaparata de mensevici, Lenin critics
aspru pe membrii opozitiei mensevice pentru incercarile for de
a boicota institutiile centrale ale partidului, le reaminteste
care este datoria for de membri ai partidului, protesteaza cu
energie impotriva procedeelor de lupta inadmisibile, neparti-
nice, la care recurgeau liderii mensevismului.

In documentele : Declaratie cu privire la retragerea din
Consiliul partidului si din redactia Organului Central", De-
claratie nepublicati", precum si in articolul Despre impreju-
rarile retragerii din redactia dskreie, Lenin face istoricul aca-
pararii redactiei Iskrei" de catre mensevici, acest moment
deosebit de acut al luptei interne de partid. In aceste docu-
mente, Lenin arata cauzele retragerii sale din redactia O.C. si
releva caracterul antistatutar al acOunilor lui Plehanov, care,
in pofida vointei Congresului al II-lea al P.M.S.D.R., a cooptat
in redactia Iskrei" pe fostii ei redactori. Incepind cu nr. 52,
Iskra" a incetat de a fi organul de lupta al marxismului
revolutionar.

Dupes ce au acaparat redactia Organului Central, men-
sevicii au transformat Iskra" intr-un instrument de lupta impo-
triva partidului, intr-o tribunes de propagare a oportunismului.
In documentul intitulat Nod cu privire la pozitia noii
dskree, in proiectele de apel Catre membrii partidului" si
Catre partid", in cuvintarile rostite la sesiunea din ianuarie
(5904) a Consiliului partidului, Lenin arata caracterul antipar-
tinic al actiunilor noii Iskre", arata cit de daunatoare si cit
de inadmisibila este atmosfera de ciorovaieli si de intrigi pe
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care au creat-o mensevkii prin lupta lor, lipsita de principii,
pentru posturi de conducere in partid. Lenin cheama pe acti-
vistii de partid sa depuna toate eforturile pentru a scoate
partidul din starea de criza, care a Post o urinate a actiamilor
dezorganizatoare ale mensevicilor.

0 serie de documente din acest volum oglindesc lupta.
lui V. I. Lenin impotriva impaciuitoristilor din C.C. al
P.M.S.D.R., care voiau sa obtina cu once pret pacea in partid,
chiar data in acest scop urmau sa se face mensevicilor concesii
in domeniul principiilor. Lupta impotriva ampaciuitorismului
a devenit deosebit de ascutita in primavara $i vara anului 1904,
in preajma trecerili Comitetului Central an mlinile mensevicilor.
Impaciuitoristii au fort aceia care i-au ajutat pe mensevici sä
acapareze Coniitetul Central. In documentele Scrisoare catre
membrii C.C." si Declaratia a trei membri ai C.C." (arnin-
doua &arise in mai 1904), V. I. Lenin critica actiunile neprin-
cipiale ale impaciuitoristilor V. A. Naskov, L. B. Krasin,
L. E. Galperin s. a. , care, asemenea mensevicilor, se *pro-

nuntasera impotriva convocarii Congresului al III-lea al
P.M.S.D.R. Luptind impotriva impaciuitorismului in aceasta
problems, cardinals pe acea vreme, Lenin cerea libertate de
agitatie pentru convocarea congresului. Aceeasi cerere este
formulate de Lenin $i in planul apelului Catre partici", scris
in acea perioada.

Lucrarile in care V. I. Lenin demasca actiunile antipartinice
ale mensevicilor si ale impaciuitoristilor constituie un model
de lupta principiala, consecventa intransigents impotriva
tuturor manifestarilor de oportunism de once fel. Aceste
lucrari stint patrunse de o incredere nestramutata in forta parti-
dului, in forta maturitatea majoritatii comitetelor lui, in
coeziunea cadrelor lui de baza, in devotamentul maselor de
partid fata de principiile revolutionare. In perioada grea a
crizei interne de partid, an toiul dezmata.tei activitati dezorga-
nizatoare a mensevicilor, Lenin stria : Acela care s-ar andoi o
singura clips macar de triumful inevitabil deplin al princi-
piilor social-democratiei revolutionare, al organizarii proletare
si al disciplinei de partid ar da dovada de o lasitate de
neiertat" (pag. 403).

In legatura cu elaborarea principiilor organizatorice ale
partidului proletar, revolutionar, Lenin a trebuit sa duce a

si
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lupta energica impotriva ideilor federaliste sustinute de repre-
zentantii Bundului. In volumul de fats se publica doua arti-
cole scrise de Lenin impotriva federalismului bundist : Maxi-
mum de nerusinare si minimum de logics" si Situatia Bun-
dului in partid". In aceste articole, ca $i in cartea Un pas
inainte, doi pasi inapoi", Lenin analizeaza amanuntit si critics
principala teza bundista, care in esenta se reducea la ideea ca
Bundul trebuie sa fie o parte federative a partidului. Lenin
demonstreaza caracterul gresit al acestei teze, care a adus
mari prejudicii unitatii miscarii muncitoresti, $i arata ca este
o teza care nu poate fi acceptata de partidul proletar.

Lenin avea cele mai strinse legaturi cu munca de partid
a organizatiilor locale din Rusia. Nimeni nu cunostea mai bine
ca el starea organizatiilor social,democrate, cerintele lor,
nevoile for imperioase. Lenin impartasea din bogata sa expe-
rienta tovarasilor sai de partid, ii invata cum trebuie sa orga-
nizeze din strainatate ajutorarea $i sprijinirea miscarii revolu-
tionare din Rusia. Drept exemplu in aceasta privinta poate
servi Scrisoarea C.C. al P.M.S.D.R. catre administratia Ligii
din strainatate, catre grupele de sprijin ale partidului $i catre
toti membrii de partid aflati in strainatate". In aceasta scri-
soare, Lenin explica amanuntit cum trebuie organizata trimi-
terea de activisti revolutionari in Rusia, trimiterea in Rusia
a sumelor de bani strinse in strainatate, in ce mod trebuie
adunate datele referitoare la legaturi conspirative, stirile si
indicatiile care trebuie sa fie imediat transmise in Rusia pen-
tru a se veni in ajutorul tovarasilor de acolo, pentru a se pre-
veni eventuale caderi etc., cum trebuie organizata transporta-
rea publicatiilor din strainatate in Rusia. De.i aceasta scrisoarc
a ramas, pe cit se pare, neexpediata, planul actiunilor menite
sa sprijine din strainatate miscarea revolutionary din Rusia,
trasat in cuprinsul ei, a fost efectiv pus la baza muncii din
strainatate a Comitetului Central.

In volumul de fats se publica un nou document leninist :
manifestul C.C. al P.M.S.D.R. Catre proletariatul rus", scris
in legatura cu razboiul ruso-japonez.

In manifestul Catre proletariatul rus", scris la o sapta-
mina dupe inceperea ostilitatilor in Extremul Orient, Lenin a
scos la iveala caracterul tilharesc, cotropitor al acestui razboi,
a aratat Ca razboiul, care aduce poporului muncitor nenu-
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marate calamitati, este dus in interesul capitalului, in interesul
burgheziei, care, in goana ei dupa profit, nu pregeta sa-si
vinda sa-si ruineze patria. Manifestul Catre proleta-
riatul rus" este patruns de spiritul internationalismului pro-
letar ; ca o vibranta chemare rasuna cuvintele cu care se
incheie el :

Traiasca unirea frateasca a proletarilor din toate tarik, care
lupta pentru eliberarea deplina de sub jugul capitalului inter-
national I Traiasca social-clemocratia japoneza, care a protes-
tat impotriva razboiului 1 Jos tilharescul infamul absolutism
tarist 1" (pag. 176).

Printre lucrarile cuprinse in acest volum, un loc important
ocupa articolul lui V. I. Lenin Burghezia narodnicizanta si
narodnicismul dezorientat". Tot in acest volum sint publicate

materialele pregatitoare pentru aceasta lucrare, care largesc
intrucitva cadrul ei tematic.

In lucrarea Burghezia narodnicizanta narodnicismul de-
zorientat", Lenin analizeaza in mod amanuntit articolul lui L.
In legatura cu problema agrara", in care erau expuse con-
ceptiile programatice ale liberalilor rusi. El arata ca articolul
scris de L. este un adevarat model de apropiere $i de conto-
pire a ideilor oportuniste europene si a ideilor narodniciste
ruse.

In aceastA lucrare, Lenin rezerva un loc important analizei
programului agrar al liberalismului rus. El arata care este deo-
sebirea principiala dintre programul agrar al social-democrati-
'or cel al liberalilor social-democratii vor ca lichidarea
ramasitelor iobagiei sa fie efectuata pe cale revolutionara, in
scopul largirii dezvoltarii ascutirii luptei de class ; liberalii
insa se pronunta pentru reforme, cautind sa estompeze lupta
de class, sa-i toceasca ascutisul.

Lenin acorda Intotdeauna o mare atentie studiului aprofun-
dat al istoriei miscarii muncitoresti internationale considera
ca o sarcina importanta, necesara, popularizarea propagarea
experientei luptei revolutionare a proletariatului. In perioada
maturizarii revolutiei populare in Rusia, Lenin manifests un
interes deosebit de profund pentru istoria Comunei din Paris.
La 9 (22) martie 1904, la o adunare social - democrats care a
avut loc la Geneva, Lenin a tinut un referat despre Comuna
din Paris. Desi textul acestui referat nu s-a pastrat, au ramas
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insa trei amanuntite planuri-conspecte ale acestui referat, care
se publics in volumul de fats, in sectiunea Materiale prega-
titoare".

Conspectele referatului despre Comuna din Paris au Lost
intocmite de Lenin pe baza unei studieri atente a brosurii lui
K. Marx Razboiul civil din Franta", precum $i a altor lucrari
referitoare la istoria Comunei din Paris (Lissagaray, Weill).
Para lel cu enumerarea principalelor evenimente care au avut
loc in cursul razboiului franco- german din 1870-1871 si in
timpul Comunei din Paris, in conspectele sale Lenin insists in
mod deosebit asupra reformelor ei politice (separarea bisericii
de stat, desfiintarea armatei permanent; invatamintul public
gratuit, lichidarea birocratismului, eligibilitatea si revocabili-
tatea tuturor functionarilor, drepturi depline pentru straini,
autoadministrarea comunelor) si asupra reformelor economice
adoptate de ea (preluarea fabricilor lasate in parasite si tre-
cerea for in miinile muncitorilor, interzicerea arnenzilor, inter-
zicerea muncii de noapte a brutarilor, prelungirea scadentei
datoriilor). Lenin releva caracterul internationalist at Comunei
din Paris, importanta ei istorica rnondiala pentru miscarea
muncitoreasca din toate tarile si reproduce cuvintele spuse de
F. Engels in introducerea la Razboiul civil din Franta" :
Steagul Comunei este steagul republicii mondiale" (pag. 49o),

Lucrarile cuprinse in volumul de fats sint patrunse de un
inepuizabil optimism revolutionar si de incredere ferma in
Lorta de neinfrint a revolutiei care se apropia. In proclamatia
',Int li Mai", scrisa in aprilie 1904, Lenin arata ca edificiul
absolutismului politienesc a si inceput ea se clatine sub lovi-
turile proletariatului si chema pe muncitori sa se pregateasca
cu inzecita energie in vederea bataliei pe care aveau s-o dea.

In intimpinarea revolutiei care se apropia, partidul bolsevic
inainta ca un colectiv calit in lupte, puternic sudat. In focul
luptei inversunate impotriva oportunistilor, bolsevicii au stiut
sa uneasca in jurul for fortele cele mai bune $i cele mai &aria-
toase ale clasei muncitoare din Rusia, fortele ei cele mai devo-
tate cauzei revolutiei.

*
* *

In volumul al optulea au fost incluse patru not documente
scrise de Lenin : manifestul Catre proletariatul rus", mentionat



PRBPAIA X IX

mai sus, adresa Care comisia pentru publicarea proceselor-
verbale" din 23 septembrie (6 octombrie) 1903, apelul Din
partea Comitetului Central at Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia" din 16 (29) ianuarie 1904 §i Declaratia
cu privire la transmiterea imputernicirilor reprezentantilor din
strainatate ai C.C. at P.M.S.D.R." din 15 (28) iulie 1904. In
plus, volumul de fata cuprinde peste 5o de cuvineari, interven-
ed §i documente leniniste care n-au intrat in editiile precedents
ale Operelor lui V. I. Lenin, dar fusesera publicate in Cule-
geri din Lenin", vol. VI, VII, X, XI, XV XXVI, precum

in Procesele-verbaIe ale Congresului at II-lea ordinar at
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse".
Astfel, materialele Congresului al II-lea al Ligii din straina-
tate sint completate cu 8 intervencii, cele ale sesiunii din
ianuarie (19o4) a Consiliului partidului cu 8 intervened, ale
sesiunii din iunie (1904) a Consiliului partidului cu 16 inter-
ventii. Pentru prima oars este inclusa in Operele lui V. I. Lenin
§i hotarirea din 19 octombrie noiembrie) 1903 a Consiliului
partidului. In sectiunea Materiale pregatitoare" se publics
18 documente scrise de Lenin : planuri, conspecte, schite de
articole §i referate, precum §i insemnari pe marginea cuvinta-
rilor rostite de o serie de delegati La Congresul al II-lea at
partidului, facute pe baza proceselor-verbale ale acestui
congres.

Institutul de marxism-leninism
de pe linger C.C. at P.C.U.S
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Aceasta relatare este destinatii numai unor tovaraii pe care
ii cunosc personal ; de aceea citirea ei lard consimtrimintul
autorului (Lenin) echivareaza cu citirea unei scrisori statue.

Pentru a inlesni intelegerea celor ce urmeaza, voi arata mai
intii in citeva cuvinte care a fost compozitia congresului, deli,
in parte, aceasta va insemna sa anticipez. La congres au fost
51 de voturi deliberative (33 de delegati cu cite 1 vot si 9 cu
cite doua voturi fiecare, 9 bimani") 2. Voturi consultative au
fost, daca nu ma insel, 10 ; in total am fost deci 52 de delegati.
Gruparea politica a acestor voturi, asa cum s-a cristalizat ea
de -a lungul intregului congres, a fost urmatoarea : voturi deli-
berative 5 bundiste, 3 rabocedeltiste (1 din partea Uniunii
social-democratilor nisi din strainatate 3 §i r din partea Uniu-
nii de lupta" din Petersburg 4), 4 exprimind punctul de ve-
dere al grupului Iujnii rabocii" (a din partea grupului Iujnii
rabocii" 5 si 2 din partea Comitetului din Harkov, care e in-
tru totul solidar cu grupul Iujnii rabocii"), 6 nehotarite, sovai-
toare (mlastina", cum le ziceau in gluma, fireste toti
iskristii), apoi circa 33 de iskristi, mai mult sau mai putin fermi
si consecventi in iskrismul lor. Acesti 33 de iskristi, care, fiind
uniti, hotarau intotdeauna soarta oricarei probleme la congres,
s-au scindat la rindul for in doua subgrupuri, sau scindat
definitiv abia la sfirsitul congresului : un subgrup numarind
aproximativ 9 voturi ale iskristilor cu linie nestatornica sau,
mai bine zis, in zigzag" (sau linie feminina, cum spuneau in
gluma, si nu Mara temei, unii zeflemisti), ale iskristilor care
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(dupes cum se va vedea mai jos) erau pentru echitate, pentru
rezultanta etc., si circa 24 de voturi ale iskristilor cu lithe
ferma, care aparau iskrismul consecvent atit in domeniul tac-
ticii cit si in problema componentei institutiilor centrale ale
partidului.

Repet, aceasta grupare a voturilor s-a conturat definitiv si
s-a cristalizat pe deplin abia post factum, la sfirsitul congresu-
lui (care a avut vreo 4o de sedinte 1), $i eu anticipez atunci
clad o descriu la inceput. Mentionez de asemenea ca aceasta
grupare a voturilor nu cuprinde deck numarul aproximativ de
voturi, deoarece in unele probleme de important& mai mica
(iar o data si intr-o problema importanta, aceea a egalitatii
in drepturi a limbilor", lucru despre care vom vorbi mai jos)
voturile se imparteau adesea, o parte se abtinea, gruparile se
amestecau etc.

Compozitia congresului a fost dinainte stability de Comite-
tul de organizare 6, care, potrivit statutului congresului, avea
dreptul de a invita la congres, cu vot consultativ, pe tine va
ggsi el de cuviinca. Congresul a ales chiar de la inceput o co-
misie de validare a mandatelor, in atributia c5.reia au fost
date absolut toate chestiunile referitoare la compozitia con-
gresului. an paranteza fie zis, si in aceasta comisie a intrat
un bundist, care a extenuat cu desavirsire pe toti membrii
comisiei, tinindu-i piny in 3 noasptea si facind totusi opinie
separates" in fiecare probleni.)

Congresul a inceput in conclitiile conlucrarii pasnice si ar-
monioase a tuturor iskristilor, printre care an existat, fireste,
intotdeauna nuance de opinii; dar fares ca ele sä apara
vreodata la suprafaca ca divergence politice. In treack re-
marcam anticipat ca scindarea iskristilor a fost unul din prin-
cipalele rezultate politice ale congresului ; de aceea, oricine
vrea sä afle cum an decurs lucrurile trebuie sa dea o atentie
deosebita tuturor episoadelor care au o legkura, fie $i inde-
partata, cu aceasta scindare.

Un act destul de important a fost, chiar la inceputul con-
gresului, alegerea biroului sau a prezidiului. Martov era de
parere sa fie alese 9 persoane, care sa desemneze pentru fie-
care sedinta un birou format din 3 persoane ; printre aceste
9 persoane urma sa fie ales, potrivit propunerii sale, chiar si
un bundist. Eu am fost de parere sa fie alese numai trei per-
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soane pe intreaga durath a congresului, si anume trei care
sa fie in masura sa tins din scurt". Au fost alesi : Plehanov,
eu si tovarasul T (iskrist cu lithe ferrna, membru al C.O.,
care va fi des pomenit in cele ce urmeaza). Acesta din urmh
a fost ales, de altfel, cu o mica majoritate de voturi, impo-
triva candidaturii unui delegat din partea grupului Iujnii
rabocii" (delegat care era si el membru al C.O.). Divergenta
dintre mine si Martov in problema alegerii biroului (diver-
genta semnificativa din punctul de vedere al celor ce au ur-
mat) nu a dus Irish la nici un fel de sciziune sau conflict ;
lucrurile s-au aranjat oarecum pasnic, de la sine, in fami-
lie", asa cum in general se aranjau de cele mai multe on
lucrurile in organizatia Iskrei" si in redactia Iskrei" 7.

Tot la inceputul congresului a avut loc sedinta (secrets si
neoficiala, bineinteles) a organizatiei Iskrei" in problema
mandatelor ei la congres. Sedinta s-a incheiat si ea on o solu-
tionare pasnica, ,,prin buns intelegere", a problemei. Men-
tionez aceasta sedinta numai pentru ca consider caraoteris-
tick in primul rind, conlucrarea armonioash a iskristilor la
inceputul congresului, iar in al doilea rind, hotarirea for de
a apela, in cazuri indoielnice si litigioase, la autoritatea
organizatiei Iskrei" (mai bine zis la autoritatea membrilor
organizatiei Iskrei" prezenti la congres) ; bineinteles, cele
hotarite prin votul acestor adunari nu aveau putere obligatorie,
deoarece regula ca.mandatele imperative sint desfiintate", ca
fiecare poate si este obligat sa voteze la congres potrivit
convingerii sale personale, libere, fara a se supune vreunei
organizatii, oricare ar fi ea, aceasta regula, zic, era recunos-
cuta de toti iskristii, si la inceputul aproape al fiecarei sedinte
a Iskrei" era proclamata cu glas tare de catre presedinte.

Mai departe. Primul incident la congres care a aratat ca
nu totul este in ordine la iskristi si care a servit .drept in-
trigh" pentru drama (mu tragicomedia ?) finalh a fost fai-
mosul incident cu Comitetul de organizare". Asupra acestui
incident trebuie sa ne oprim amanuntit. El a avut loc inch
pe vremea cind congresul era ocupat cu propria lui consti-
tuire, clad se discuta inch regulamentul congresului (care, in
treacht fie zis, a inghitit o gramada de timp din cauza ob-
structiei acute de bundisti, care nu scapau nici un prilej de
a pune, cu sau Earl intentie, bete in roate unde puteau si cu
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ce puteau). In esenta, incidentul cu Comitetul de organizare
se reducea la aceea ca, pe de o parte, C.O. a respins, Inca
inainte de congres, protestul prezentat de grupul Borba" 8,
care ceruse sa fie admis la congres, si a insistat pentru res-
pingerea lui in comisia de validare a mandatelor, iar pe de
alts parte acelasi C.O. a declarat pe neasteptate la congres
ca invita cu vot consultativ pe Rea7anov. Incidentul acesta
s-a produs in fetal urmator.

Inca inainte de inceperea sedintelor congresului, Martov
mi-a comunicat in mod confidential ca un membru at orga-
nizatiei Iskra" totodata membru at C.O. (sa desemnam
aceasta persoana prin litera N) a hotarit sa insiste

o
in C.O.

ca la congres sa fie invitata cu vot consultativ persoana pe
care Martov insusi n-a putut s-o caracterizeze altfel decit ca
transfug" 9. (Aceaste.' persoana manifestase intr-adevar la
un moment dat tendinta de a se apropia de Iskra", dar ul-
terior, la un interval de numal citeva saptamini, a trecut de
partea grupului Rabocee Delo" ", desi acesta se afla deja
intr-un stadiu de declin total.) Am discutat cu Martov fondul
chestiunii, indignati amindoi ca un rnembru at organizatiei
Iskrei" face un asemenea pas, stiind bine, desigur (caci Mar-
tov 1-a prevenit pe tovarasul N), ca acest pas inseamna pur
$i simplu o palma. data Iskrei" negasind totusi de cuviinta
sa se consulte cu organizatia. N a prezentat intr-adevar Co-
mitetului de organizare propunerea sa, dar aceasta.' propunere
a fost respinsa in urma protestului vehement at tovarasului
T, care a aratat cit de schimbatoare este fizionomia politica
a transfugului". Este caracteristic faptul Ca Inca atunci Mar-
tov considera ca nu mai poate, dupa cum spunea el, nici
macar sa stea de vorba cu N, cu toate ca inainte fusese in
bune relatii personale cu el, atit de mutt it uluise pasul acesta.
Tendinta lui N de a pune Iskrei" bete-n roate si-a gasit ex-
presia si in admonestarea data de C.O. redactiei ziarului
Iskra", admonestare adoptata cu sprijinul lui N si care pri-
vea, ce-i drept, un caz foarte marunt, dar care, cu toate
acestea, a stirnit indignarea profunda a lui Martov. Stirile
din Rusia, pe care mi Ic-a transmis tot Martov, Invederau
in plus tendinta lui N de a lansa zvonuri cu privire la exis-
tents unor disensiuni intre iskristii din strainatate si cei din
Rusia. Toate acestea faceau ca sa nu aiba nici o in-
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credere in N, iar pe deasupra a mai survenit si urmatorul fapt.
C.O. respinsese protestul grupului Borba" ; membrii C.O.
(T N) care fusesera invitati in comisia de validare a man-
datelor se pronuntasera de asemenea, amindoi (adica N
in modul c,e1 mai categoric impotriva grupului Borba". Cu
toate acestea C.O. s-a intrunit pe neasteptate, in pauza unei
sedinte de dirnineata a congresului, consfatuindu-se in-
tr-un colt", a hotarit sa-1 invite, cu vot consultativ, pe Rea-
zanov I N s-a pronuntat p e n t r u invitarea lui. T a fost,
fireste, categoric impotriva, relevind totodata lipsa de vala-
bilitate a unei asemenea hotariri a C.O., dupa ce problema
compozitiei congresului a fost data in atributia unei comisii
speciale, alese de congres comisia de validare a mandate-
lor. Evident ca membrii C.O. reprezentanti ai grupului Iuj-
nii rabocii" bundistul N 1-au pus in minoritate pe to-
varasul T, $i hotarirea C.O. a fost adoptata.

T a instiintat despre aceasta hotkire redactia ziarului
Iskra", care (nu in prezenta tuturor membrilor ei, dar cu
participarea lui Martov si Zasulici), bineinteles, a hotarit in
unanimitate sä deschida lupta impotriva C.O. la congres, de-
oarece multi iskristi se si pronuntasera in public, la congres,
impotriva grupului Borba", asa ca in aceasta chestiune nu
se mai putea da inapoi.

Cind (in sedinta de dupa-amiaza) C.O. a fkut cunoscut
congresului hotarirea sa, T a declarat, la rindul sau, ca pro-
testeaza impotriva acestei hotariri. Un membru al C.O. dintre
cei care fkeau parte din grupul Iujnii rabocii" 1-a atacat
atunci pe T, acuzindu-1 de incalcarea disciplinei (I), caci C.O.
hotarise ca acest lucru sa nu fie divulgat la congres (sic I),
Se intelege ca. not (Plehanov, Martov cu mine) am atacat
atunci cu toata energia C.O., acuzindu-1 ca reintroduce man-
datele imperative, ca incalca suveranitatea congresului etc.
Congresul a fost de partea noastra, C.O. a fost infrint ; a
Post adoptata o rezolutie prin care Comitetului de organizare,
in calitate de colegiu, i se retrage dreptul de a influents com-
pozitia congresului.

Acesta a fost incidentul cu Comitetul de organizare", in-
cident care, in primul rind, a zdruncinat definitiv la multi
iskristi increderea politica in N (si a intarit increderea in T),
iar in al doilea rind nu numai ea a dovedit, dar a si aratat
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in mod concret oit de subreda este Inca orientarea iskrista
chiar intr-o institutie centrals, chipurile arhiiskrista, cum
e C.O. A devenit limpede ca in afara de bundist se mai afla
in C.O. i) reprezentanti ai grupului Iujnii rabocii" cu poli-
tica for aparte ; z) care se rusineaza sa fie iskristi",
si numai in parte 3) iskristi care nu se rusineaza cu acest
nume. Cind reprezentantii grupului Iujnii rabocii" si-au ma-
nifestat dorinta de a avea (neoficial, desigur) cu redactia
Iskrei" o explicatie in legatura cu acest incident regretabil

tovardiul N, este foarte important a refinenz acest lucru,
nu a nzanifestat atunci nici o doringi de acest fel , redactia
a stat de vorba cu ei $i cu acest prilej eu am spus pe sleau
color de la grupul Iujnii rabocii" ca congresul a scos defi-
nitiv la iveala faptul politic important ca in partid exists nu-
merosi iskristi care se rusineaza sa fie iskristi $i care sint in
stare ca, exclusiv din dorinta de a face Iskrei" in necaz,
sa trinteasca o figura oa aceea. a invitarii lui Reazanov. Din
partea lui N m-a revoltat atit de mult acest mod de a pro-
coda, dupa ce in comisie N luase cuvintul impotriva grupului
Borba", incit am dedarat in mod public la congres : to-
varasii care au mai fost la congrese internationale 5tiu ce
furtuna de indignare stirnesc intotdeauna acolo oamenii care
una spun in comisii alta la congres"*. Asemenea iskristi",
care se temeau ca bundistii le vor reprosa" ca slot fantose-
ale Iskrei" 5i care numai din aceasta cauza jucau Iskrei"
feste politice, nu puteau, fireste, sa inspire incredere.

Neincrederea generala a iskristilor fata de N a crescut
enorm atunci rind inceroarea lui Martov de a avea o expli-
catie cu N 1-a facut pe acesta din urma sa declare ca se re-
trage din organizafia Iskrei" Din acest moment cazul" N
trece In organizatia Iskrei", ai carei membri au fost indig-
nati de o astfel de retragere, $i organizatia a tinut 4 iedinte
in legatura cu aceasta chestiune. Aceste sedinte, si mai cu
seams ultima dintre ele, au o importanta deosebit de mare,
deoarece In cadrul for s-a conturat definitiv sciziunea din
rindurile iskristilor, mai ales in problema componentei C.C.

* Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 7, Editure politica, 1982, editia
a doua, pag. 258. Note red.
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Dar inainte de a trace la relatarea desfasurarii acestor se-
dinte ale organizatiei Iskrei" (care au avut, repet inca o data,
un caracter neoficial) voi spune citeva cuvinte despre lucra-
rile congresului. In acel moment lucrarile aoestea se desfa-
surau intro atmosfera de buns intelegere, in sensul ca toti
iskristii aveau o atitucline comuna atit in problema care fi-
gura la punctul 1 de pe ordinea de zi (locul Bundului 11 in
partid), cit $i in cele de la punctul 2 (programul) $i de la
punctul 3 (confirmarea O.C. al partidului). Unitatea de ve-
deri a iskristilor asigura la congres o majoritate impozanta,
strins units (o majoritate compacts, cum spuneau cu amara-
ciune bundistii 1), in timp ce nehotaritii" (sau mlastina")
si cei de la grupul Iujnii rabocii" nu o data s-au manifestat
5i aici, in chestiuni marunte, prin totala for lipsa de stator-
nicie. Gruparea politica a elementelor nu pe deplin iskriste
ale congresului se oontura din ce in ce mai precis.

Revin acum la sedintele organizatiei Iskrei". In prima se-
dinta s-a hotarit ca N sa fie invitat sa dea explicatii, lasin-
du-i-se latitudinea sä indite care dintre membrii organizatiei
Iskrei" sa asiste la aceste explicatii. Eu am protestat cate-
goric impotriva unui asemenea mod de a pune chestiunea,
cerlad ca problema politica (faptul ca la congresul de fats
iskristii nu au incredere politica in N) sa fie despartita de
chestiunea personala (numirea unei comisii care sa cerceteze
cauzele comportarii ciudate a lui N). In sedinta a 2-a s-a comu-
nicat ca. N vrea sa dea explicatii numai in absenta lui T, cu
toate ca, dupa cum afirma el, nu intentioneaza sa vorbeasca
despre lucruri care-1 privesc personal pe T. Am protestat $i
de data aceasta, declarind di refuz sa particip la o explicatie
in care cineva care nu este membru al organizatiei inlatura,
fie si pentru o singura clips, pe un membru al organizatiei,
fara a vorbi totu5i despre lucruri care-1 privesc pe acesta
din urma. Vedeam in aceasta un joc nedemn 5i o palms data
de N organizatiei : N nu are in organizatia noastra nici ma-
car atita incredere incit sa lase la latitudinea ei stabilirea
conditiilor in care sä aiba loc explicatia 1 In sedinta a 3-a N
a dat explicatiile" cerute, pe care insa majoritatea partici-
pantilor la sedinta le-au gasit nesatislcicatoare. Sedinta a 4-a
s-a tinut cu participarea tuturor iskristilor, fiind insa
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p r e c e d a t a de o serie de importante episoade ale congre-
sului.

In primal rind, este damn de retinut episodul ca egali-
tatea limbilor". Era vorba de adoptarea programului, de for-
mularea revendicarii egalitatii si a egalitatii in drepturi in
ceea ce priveste limbile. (Fiecare punct al programului era
discutat si adoptat separat, bundistii faceau aici o obstructie
inversunata, asa incit aproape 2/3 din timpul de lucru al con-
gresului au fost inghitite de program 1) Bundistii au reusit
aid sä zdruncine rindurile iskristilor, virind in capul unora
dintre ei ideea ca Iskra" nu vrea egalitatea limbilor", pe
cind in realitate redactia Iskrei" era doar impotriva acestei
formulari agramate, dupa parerea ei, absurde si superflue.
Lupta a fost inversunata, congresul s-a impartit in cloud, in
dozed pcirti egale (unii s-au abtinut) : de partea Iskrei" (si a
redactiei Iskrei") au fost circa 23 de voturi (poate 23-25, nu-mi
amintesc exact) si tot atitea contra. Chestiunea a trebuit sa
fie aminata, transmisa unei comisii, care a gasit o formula
pe care congresul a adoptat-o in u n a n i m i t a t e. Inci-
dentul cu egalitatea limbilor este important prin faptul ca a
scos la iveala Inca si inca o data instabilitatea iskrismului,
a scos la iveala in mod definitiv atit instabilitatea nehotari-
tilor (pe care tocmai atunci, daca nu ma insel, si tocmai is-
kristii de nuanta martovista i-au poreclit chiar ei mlaftinii 1),
cit si instabilitatea reprez,entantilor grupului Iujnii rabocii",
care au fost cu totii impotriva Iskrei". Atmosfera s-a incins,
iar iskristii, ii Indeosebi martovi ,ctii, au rostit impotriva re-
prezentantilor grupului Iujnii rabocii" nenumarate cuvinte
taxi. In timpul unei pauze, unul dintre liderii" martovistilor
era cit pe ce sa ajunga la un scandal cu reprezentantii grupu-
lui Iujnii rabocii", si de aceea (la insistentele lui Pleha-
nov, care se temea sa nu iasa o bataie) m-am grabit sa redes-
chid sedinta. Este important sa aratam ca si printre acesti
23 de iskristi, care erau cei mai fermi, martovistii (adica is-
kristii care mai tirziu 1-au urmat pe Martov) erau In in i n o-
rit ate.

Un alt episod lupta in jurul § i din statutul partidului".
Mesta era deja punctul al 5-lea de pe Tagesordnung*,

* ordinea de zi. Nota trad.
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aproape de sfirsitul congresului. (Fusesera adoptate : la punc-
tul x o rezolutie impotriva federalismului ; la punctul 2
programul ; la punctul 3 recunoasterea Iskrei" ca Organ
Central al partidului * ; la punctul 4 au fost ascultate unele
dintre napoartele delegatilor", iar celelalte au fost transmise
unei comisii, cki s-a vazut ca congresul nu mai dispune de
timp (mijloacele banqti $i fortele delegatilor erau epuizate).)

Primul punt al statutului defineste notiunea de membru
de partid. In proiectul meu, aceasta definitie suna astfel : E
considerat membru al Partidului muncitoresc social-democrat
din Rusia oricine recunoaste programul lui sprijina particlul
atit prin mijloace materiale oft prin participarea perso-
nals intr-una din organizatiile partidului". Martov insa, in
locul cuvintelor subliniate, propunea sa se spuna prin munch
sub controlul ci conducerea uneia din organizatiile partidului.
Pentru formularea propusa de mine s-a pronuntat Plehanov,
pentru formularea propusa de Martov ceilalti membri ai
redactiei (in numele for a vorbit la congres Akselrod). Noi
cautam sa demonstram ca trebuie sa restringem notiunea de
membru de partid, pentru a putea deosebi pe membrii activi
de cei care flecaresc, pentru a putea inlatura haosul organi-
zatoric, pentru a putea Inlatura situatia stupida $i scandaloasa
care face posibila existents unor organizatii formate din mem-
bri de partid, dar care nu sint totusi organizatii de partid
etc. Martov era pentru leirgirea partidului spunea ca o mi§-
care larga de clash cere o organizatie larga, bazata pe princi-
pii mai putin riguroase etc. Este curios ca, in apararea punc-
tului for de vedere, aproape toti partizanii lui Martov invocau

* E foarte important sa se alba in vedere faptul ca pe ordinea de zi
congresului, adoptata, pe baza raportului meu, de C.O. Si aprobatii de con-

gres, figurau doull puncte separate : punctul 3. Crearea unui O.C. al parti-
dului sau confirmarea ca atare a unuia dintre organele existente" si punctul 24.
,,Alegerea institutiilor centrale ale partidului". Cind unul dintre rabocedelti
a intrebat (la punctul 3) : pe eine confirmam noi, nu cumva denumirea
noi niol raker nu cunoastem redactia, a lust cuvintul Mar t ou si a
precizat ca se confirms orient are a Iskrei", indiferent de persoane,
ca prin aceasta nicideeum nu se hotaraste dinainte componenta redaclici,
deoarece alegerea institutiilor centrale urineazii as alba loc la punctul 24,
lay orice mandate imperative au fost desfiintate.

Aceste cuvinte ale lui Martov (rostite la punclul 3, inatnte de scindorca
iskristitor) sint deosebit de importante.

Precizarea fucuta de Martov corespundea intocmai felului cum Snlelegeam
not cu toiii semnificatia punctului 3 si a punctului 24 de pe ordinea de 71.

Dupa discutarea punctului 3, Martov a folosit chiar de simile on la con -
gres expresia : foslii membri ai redacliei ziarului Iskra".

3 V. I. Lenin, vol. 8

§i

§i
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lucrarca Ce-i de facut ?" * ! Plehanov a combatut energic
punctul de vedere al lui Martov, aratind ca formularea sa
jauresista deschide portile in fata oportunistilor, care nici nu
doresc altceva decit aceasta situatie de a fi in partid, fara a
face parte din vreo organizatie a lui. Sub controlul si con -
ducerea" spuneam eu inseamna in realitate nici mai mult
nici mai putin decit : Pith nici un control si fara nici o con-
ducere". In aceasta chestiune, victoria a fost de partea lui
Martov : a fost adoptata (cu o majoritate de circa z8 de vo-
turi contra 23 sau cam asa ceva, nu-mi amintesc exact) for-
mularea propusa de el, si a Lost adoptata datoritti Bundului,
care, fireste, si-a dat imediat searna unde este o fisura si,
aruncind in cumpana toate cele cinci voturi ale lui, a facut
sa fie adoptat ce-i mai eau" (tocmai asa si-a motivat unul
dintre delegatii grupului Rabocee Delo" 12 votul dat pentru
Martov 1). Discutiile aprinse purtate in jurul § 1 din statut
si votul prin care congresul s-a pronuntat in aceasta chestiune
au vadit Inca o data care este gruparea politica a delegatilor
la congres si au aratat concret ca Bundul Rabocee Delo"
pot decide soarta oricarei hotariri, sprijinind minoritatea is-
kristilor impotriva majoritatii.

Dupd controversele avute si dupil votul dat asupra § 1 din
statut a avut loc ultima (a 4-a) sedinta a organizatiei Iskra".
Divergenta dintre iskristi in problema componentei C.C. se
conturase deja pc deplin, provocind o sciziune in rindurile
for : unii erau pentru un C.C. iskrist (data fiind dizolvarea
organizatiei Iskrei" si a grupului Eliberarea muncii" 13,
precum si necesitatea de a duce la capat opera Iskreim),
altii erau de parere sa fie admisi si reprezentanti ai grupului
Iujnii rabocii" si se pronuntau pentru precumpanirea iskris-
tilor cu linie in zigzag". Unii erau categoric impotriva candi-
daturii lui N, altii pentru. Pentru a se face o ultima Incercare
de a realiza un acord a fost convocata aceasta adunare a
celor 16 (membri ai organizatiei Iskrei", fiind socotite, repet,
si voturile consultative). Votarea a dat urmatoarele rezul-
tate : contra lui N 9 voturi, pentru 4, ceilalti s-au abtinut.

* Vezi V. 1. Lenin, Opere complete, vol. 6, Editura politic5, 1961, editia
a doua, pag. 1-190. Nota red.

** Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politicO, 1962, editia
a doua, pag. 284. Nota red.
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Nedorind totusi un razboi cu minoritatea, majoritatea a pro-
pus dupa aceea o lista de compromis, cuprinzlnd 5 persoane,
,5i anume : i reprezentant al grupului Iujnii rabocii" (agreat
de minoritate), 1 membru combativ al minoritatii, iar restul

iskristi consecventi (dintre care lucru important unul a
participat la lupta de la congres abia spre sfirsitul ei si era
propriu-zis nepartinitor, iar doi n-au participat de loc la lupte
si erau in chestiunea persoanelor absolut nepartinitori).
Aceasta lista a intrunit Io voturi (mai tirziu s-a adaugat Inca
unul si s-au facut II), contra i (numai Martov !), ceilalti
s-au abtinut ! Lista de compromis a fost deci zadarnicita de
Martov. Au mai fost puse la vot dupa aceea Inca doua liste
combative" propuse respectiv de fiecare din cele doua parti,
dar nici Luna din accste liste n-a intrunit majoritatea voturi-
lor 14.

A5adar, la ultima adunare a organizatiei Iskrei", marto-
vista au ramas in minoritate in ambele probleme ; cu toate
acestea, insa, ei au declarat razboi atunci cind, dupa adunare,
un membru al majoritatii (un nepartinitor sau presedintele)
s-a dus la ei pentru o ultima incercarc de a realiza un acord.

Calculul martovistilor era clar si kith grey : bundistii si
rabocedeltii ar fi sprijinit, fara incloiala, lista iskristilor cu
linie in zigzag, caci in cursul unei luni de sedinte tinute de
congres toate problcmele se lamurisera in asa masura, iar fi-
zionomia delegatilor devenise atit de clara, incit nici unuia
dintre membrii congresului nu i-ar fi fost greu sa aleaga : ce
e mai bine sau care dintre rele este mai mic. Or, pentru
Bund Rabocee Delo" iskristii cu linie in zigzag erau si
vor Li intotdeauna, fireste, raul ocl mai mic.

Dupa adunarca celor 16, cind dezacordul dintre iskristi
devenise definitiv si razboiul dintre ei fusese declarat, in-
cepura sa aiba loc adunari ale celor doua partide in care s-a
scindat congresul, adica intilniri private, neoficiale intre toti
°el care aveau o atitudine comuna. Iskristii cu linie consec-
yenta se adunau la inceput in numar de 9 (9 din 16), apoi
nu/narul for a crescut la 15 si in cele din urma la 24, socotind
voturi deliberative si nu persoane. Aceasta crestere rapids se
explica prin faptul ca listele (C.C.) incepusera deja sa circule,
iar marea majoritate a iskri.5tilor respingea imediat si irevo-
cabil listele propuse de martovisti, pe motivul ca erau extrem

3*
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de slabe : candidatii propusi de Martov isi ci§tigasera la con-
gres o faima incontestabil negativa (zigzaguri, inconsecventa,
lipsa de tact etc.). Aceasta, in primul rind ; iar in al doilea
rind, explicatiile date iskristilor asupra celor petrecute in or-
ganizatia Iskrei" ii faceau sa se alature Intr -o multime de
cazuri majoritatii, iar incapacitatea lui Martov de a promova
cu fermitate o linie politica bine definita devenise clara pen-
tru toti. Asa se explica faptul ca cele 24 de voturi s-au unit
usor si repede in jurul tacticii consecvente a iskristilor, in
jurul listei pentru C.C., in jurul alegerii unui grup de trei
pentru redactie (in loc de a confirma vechiul grup de ,case,
dezlinat si incapabil de munca).

Intre timp congresul a terminat discutarea statutului, cu
care prilej Martov & Co. an invins Inca o data (si chiar nu
o data, ci de mai multe ori) majoritatea iskristilor, cu con-
cursul generos al Bundului Rabocee Delo", de pilda, in
problema cooptarii in institutiile centrale (aceasta problema
a fost rezolvata de congres in spiritul propunerilor lui Martov).

Desi stirbit in felul acesta, in ansamblu statutul a fost adop-
tat de toti iskristii si de intregul congres. Dar dupa statutul
general s-a trecut la statutul Bundului, si atunci congresul
a respins, cu o majoritate covirsitoare de voturi, propunerea
Bundului (de a fi recunoscut drept unicul reprezentant al pro-
letariatului evreu in partid). Se pare ca numai Bundul a mers
in aceasta chestiune aproape Impotriva intregului congres.
Atunci bundistii an pareisit congresul, declarind ca se retrag
din partid. In felul acesta martovistii au pierdut cinci aliati
creclinciosi de,ai for ! Au plecat dupa aceea si rabocedeltii,
atunci rind Liga din strainatate a social-democratiei revo-
lutionare ruse" 15 a fost recunoscuta drept unica organizatie
de partid din strainatate. Martovistii au pierdut Inca doi aliati
credinciosi de-ai for 1 Au ramas in total la congres 44 (51-7)
de voturi deliberative, dintre care majoritatea o formau is-
kri§tii consecventi (24) ; in tin p ce coalitia martovistilor cu
reprezentantii grupului rabocii" si cu mlastina" avea
laolalta numai zo de voturi.

Era rindul iskristilor cu linie in zigzag sa se supuna, asa
cum se supusesera, fara multa vorba, iskristii cu linie consec-
yenta, atunci cind au fast batuti si infrinti de Martov in
alianta cu Bundul. Dar martovistii o luasera razna in asa ma-

Iujaii
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sur5, incit, in loc sa se supuna, au recurs la scandal si la sci-
ziune.

Scandalul 1-a constituit ridicarca problemei confirmarii vc-
chii reclactii, pcntru ca era de ajuns o cerere din partea unui
singur redactor, pcntru ca congresul sa fie obligat sa exami-
neze intreaga problems a componentei Organului Central,
Cara a se limita la o simpla confirmare. Pasul spre sciziune
1-a constituit refuzu/ de a participa la alegerea O.C. 5i a C.C.

Mai intii despre alegerea redactiei. Dupa cum s-a aratat
mai sus, pc Tagesordnung figura la punctul 24 : alegerea in-
stitutii/or oentra/e ale partidului. Jar pe marginea comcnta-
riului meu la Tagesordnung 10 (acest comentar era cunoscut
t u t u r or iskristilor cu molt inainte de congres tuturor
inembrilor congresului) stria : alegerea a 3 per so an e in
redac ,tia Organului Central 5i a 3 persoane in
C.C. Nu incape deci nici o indoiala ca din partea redactiei a ve-
nit cererea de a se alege un grup de trei $i ca nimeni din re-

dactie n-a protestat impotriva acestei cereri. Pins Martov,
precum un alt lider al martovistilor au aparat Inca inainte
de congres, in lap unei serif intregi de delegati, aceste pro-
puneri de a se alege cloud grupuri de trei".

Cu citeva saptarnini inainte de congres, eu insumi am dc-
clarat lui Starover lui Martov ca voi cere la congres ale-
gerea redactiei ; am consimtit sä se aleaga dou5 grupuri de
trei, avindu-se in vedere ca grupul redactional de trei on va
coopta 7 (data nu chiar mai multe) persoane, on va famine
singur (eventualitatea din urma a fost expres specificafa dc
mine). Starover a spus chiar de -a dreptul ca un grup de trci
inseamna : Plehanov Martov ± Lenin, si eu m-am de-
clarat de acord cu el, atit de limpede era Intotdcauna pen-
tru.toti ca numai asemenea persoane pot fi alese ca conduca-
ton. Trebuia ca cineva sa se Infurie, sä se ofenseze sa-si
piarda capul dupa lupta de la congres, pentru ca sa se apuce
sa conteste post festum utilitatea 5i capacitatea de munca a
grupului dc trei. Vechiul grup de sase era atit de inoapabil
de munca, incit niciodatei in cci trci ani el nu s-a intrunit in
plenul sau, e de necrezut, dar asa este. Nici unul dintre
cele 45 de numere ale Iskrei" nu a fost pregatit (in sensul
redactional-tchnic al cuvintului) de altcineva in afara de
Martov sau de Lenin. Si nimeni in afara de Plehanov n-a
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ridicat vreodata macar o singura problema teoretica impor-
tantei. Akselrod nu a lucrat de lac (zero articolc in Zarea"17

vreo 3-4 in toate cele 45 de numere ale Ickrei"). Zasulici
$i Starover s-au marginit sa colaboreze sa dea sfaturi, fare
a participa vreodata la munca pur redactionala. Dupa b tuna
de lucrari ale congresului, pentru oricare dintre participantii
sai era clar ca lumina zilei tine trebuic sä fie ales in grupul
de conducatori politici, in ins titu ;iiie c en tr ale.

Aducerea in fata congresului a problemei confirmarii ve-
chii redactii a fost o stupidd provocare la scandal.

Stupida, fiindca era lipsita de sens. Chiar dace grupul
de base ar fi fost confirmat, unul dintre membrii redactiei
(bunaoara Lenin) ar fi cerut o schimbare a componentei aces-
tui colegiu, examinarea relatiilor existente in cadrul lui,
congresul ar fi fost obligat sa reia totul de la capat.

Provocare la scandal, fiindca neconfirmarea urma sa fie
privita ca o jignire, pe Oita vreme alegeri not nu aveau
in de absolut nimic jignitor. Se fac alegeri pentru Comitetul
Central, sa se face alegeri si pentru redactia Organului
Central. Nu se pune chestiunca confirmarii Comitetului de
organizare, sa nu se pune nici chestiunea confirmarii vechii
redactii.

Se intelege insa ca, cerind confirmarea, martovistii au
provocat implicit o serie de proteste la congres, protestele au
fost considerate ca o jignire, ca o ofensa, ca o dovada ca ei
sint dati afarti, si atunci au inceput sa fie nasco-
cite toate grozaveniile care alimenteaza acum fantezia birfi-
torilor care au timp de pierdut !

In timpul cit a fost discutata problema alcgcrii sau a con-
firmarii, redactia n-a participat la sedinta. Dupa dezbateri
furtunoase, congresul a hotarit v e c b ea r e d a ct i e nu
este confirmata*.

Abia dupe ce aceasta hotarire a fost adoptata, foftii mem-
bri ai redactiei au intrat in sale. Martov se ridica atunci $i,
in nunzele sau §i al colegilor sai, declare ca ref uza sa candi-
deze in alegeri, rostind totodata fel de fel de cuvinte jalnice

* Cu acest prilej, unul dintre martovisti a rostit o cuvintare de a. a nature,
Melt, &ma cc a terminat, un delegat a st-rigat sccretarulut : in lot de punct,

vechiipune in procesul-verbal o lacrimit I Deosebit de zelosi in apararea
redactii au fast cei mai tipici reprezentanii ai m/astiner.

si

:

Si

fi

inlaturati...



RELATARE DESPRE CONGRESUL AL 11-LEA AL P.m.s.D.R. 19

§i teribile despre starea de asediu existents in partid" (pen-
tru nealesi ?), despre legi exceptionale impotriva
unor anumite persoane §i grupuri" (de felul persoanelor care,
in numele Iskrei", aduc plocon partidului un om ca. Reaza-
nov $i care una spun in comisie $i alta la congres ?).

Eu i-am raspuns relevind nemaipomenita confuzie de no-
riuni politico care duce la adoptarea unei atitudini de pro-
test impotriva alegerii, impotriva schimbarii de catre congres
a componentei organelor conducatoare ale partidului*.

Au fost alesi : Plehanov, Martov, Lenin. Martov a declarat
din nou ca reluza sa faca parte din redactie. Koltov (care
intrunise 3 voturi) a declarat de asemenea ca refuza. Congre-
sul a adoptat atunci o rezolutie prin care cei doi membri ai
redactiei Organului Central sint insarcinati sa coopteze un
al treilea, atunci cind vor gasi o persoand potrivita.

Dupd aceea au lost alesi trei membri in C.C. si numai nu-
mele unuia dintre ei a lost anuntat congresului de catre per-
soana insarcinata cu numaratoarea buletinelor ; a fost ales
de asemenea (prin vot secret, cu buletine) al cincilea membru
a1 Consiliului partidului ".

Martovistii, urmati de toata mlastina", n-au depus bide-
tinele §i au prezentat in acest sens biroului o declaratie scrisa.

Aceasta constituia un pas vadit spre sciziune, spre torpilarea
congresului, spre nerecunoa§terea partidului. Dar atunci cind
unul dintre reprezentantii grupului Iujnii rabocii" a declarat
de-a dreptul ca se indoieste (sic 1) de valabilitatea hotaririlor
congresului, Martov s-a simtit jenat 1-a dezavuat, declarind
in mod public ca nu se indoieste de valabilitatea hotaririlor.

Din pacate, faptele comportarea lui Martov (si ale marto-
vistilor) n-au corespuns acestor frumoase $i leale cuvinte ale
sale...

Congresul a insarcinat apoi comisia pentru publicarea pro-
ceselor-verbale" sä se ocupe de tiparirea proceselor-verbale si
a adoptat 11 rezolutii cu privire la tactics :

s) Despre demonstratii.
2) rniscarea sindicala.

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol 7. Editura politica, 1962, edipa
a doua, pag. 298 Note red.
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3) Despre munca in rindurile sectantilor.
4) PP PI PP PP tineretului studios.
5) 2 I comportarea la interogatorii.
6) OP delegatii de fabrics.
7) PP congresul international care va avea loc la

Amsterdam in 1904.
8) ,P liberali (rezolutie prezentata de Starover).
9) ), liberali (rezolutie prezentata dc Plehanov).

io) ,, socialistii-revolutionari 19.
II) >, literatura de partid.
Apoi, dupa o scurta cuvintare prin care se rearnintea tutu-

ror ca hotaririle congresului sint obligatorii, presedintele a de-
clarat inchise lucrarile congresului.

Examinind comportarea martovistilor dupa congres, refuzul
for de a colabora (cu toate ca redactia Organului Central le-a
solicitat official colaborarea *), refuzul for de a lucra pentru C.C.,
propaganda for pentru boicot, nu pot sa spun decit ca aceasta
este o incercare nesabuita, nedemna de niste membri de partid,
de a scinda partidul... si de ce, ma rog ? Numai pentru ca sint
nemultumiti de componenta centrelor, cad in mod obiectiv
numai aceasta constituie obiectul divergentelor noastre, jar
aprecierile subjective (ca jignire, ofensa, dare afara, inlaturarc,
defaimare etc. etc.) nu sint decit rodul unui amor propriu
jignit si al unei fantezii bolniivicioase.

Aceasta fantezie bolnavicioasa si acest amor propriu jignit
duc de-a dreptul La birfeli dintre cele mai infame atunci cind,
kith a cunoaste rani a vedea Inca activitatea noilor centre,
se raspindesc zvonuri despre incapacitatea for de actiune",
despre mina de fier" a lui Ivan Ivanovici, despre pumnul"
lui Ivan Nikiforovici 20 etc.

Incercarea de a demonstra prin boicotarea centrelor inca-
pacitatea for de actiune" este o nemaivazuta si nemaiauzita
incalcare a datoriei de partid, §i nici un fel de sofisme nu pot
ascunde acest lucru boicotul este un pas spre scindarea par-
tidului.

Vezi V. I. Lenin, Opere, vol. 34. E S.P.L P. 1958, peg. 166 167.
NMI red.
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Social-clemocrgia ruse trebuie sä parcurga ultima etapa Brea
a trecerii de la spiritul de cerc la spiritul de partid, de la men-
talitatea filistina la constiinta datoriei revolufionare, de la
actiune prin birfeli $i presiuni de cerc la discipline.

Oricine pretuieste munca de partid activitatea efectivii
in folosul miscarii muncitoresti social-democrate nu va admite
sofisme jalnice ca boicotarea indreptatita" leala" a cen-
trelor, nu va admite ca treaba sä sufere $i munca sa se opreasca
din cauza citorva nemultumiti de faptul ca ei prietenii
lot nu au fost alesi in centrele conducatoare, nu va admite
ca persoanele cu munci de raspundere in partid sa fie supuse
unor presiuni oculte, exercitate pe tale particulars prin ame-
nintarea de a nu colabora, prin boicotare, prin sistarea procu-
rarii de fonduri banesti, prin birfeli si povesti mincinoase.

§i

§i

in§i §i
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CATRE COMISIA PENTRU PUBLICAREA
PROCESELOR-VERBALE

Tovarasi 1 Ca raspuns la intrebarea dv. dad sintem de
acord ca numele noastre sl fie date publicitatii in cuprinsul
proceselor-verbale ale Congresului al II-lea, va facem cunoscut
Ca, in ce ne priveste, nu avem absolut nimic impotriva acestui
lucru, dar nu ne asumam dreptul de a hotari in ce snasura
este el admisibil din considerente de conspiratie in interesul
tovarasilor nostri din Rusia. In aceasta problems a conspirati-
vitatii trebuie sa hotarasca cuvenita instanta de partid.

Geneva, 4 octombrie N. Lenin
1903 G. Plehanov

Publicat peniru prima ma Se tipareOe dupa manuscris
in 1921, in Culegeri din

Lenin", vol. VI
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CATRE COMISIA PENTRU PUBLICAREA
PROCESELOR-VERBALE

C. C. roaga comisia insarcinata cu publicarea proceselor-
verbale ale congresului sa-i remita cit mai neintirziat textul
complet al urmatoarelor documente adoptate de congres :
1) programul partidului ; 2) statutul de organizare al partidu-
lui ; 3) toate rezolutiile §i hotaririle congresului.

Scris
(8

is 23 septembrie Se lion-testa pentru prima oard,
octombrie) 1903 dupes manuscris
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MAXIMUM DE NERUSINARE
SI MINIMUM DE LOGICA

In nr. 46 am reprodus rezolutia Congresului at V-lea al
Bundului cu privire La situatia Bundului in P.M.S.D.R. si am
aratat cum apreciem not aceasta rezolutie *. In foaia sa din
9 (22) septembrie, Comitetul din strainatate at Bundului ne da,
tare suparat, un raspuns eit se poate de amanuntit. Miezul
acestui raspuns suparat it constituie urmatoarea descoperire
fenomenala : In afara de statutul-maximum (sic !), Congre-
sul at V-lea at Bundului a elaborat p un statut-minimum".
Si acest minimum este reprodus in intregime, aratindu-se tot-
°data, in doua note explicative, ca respingerea autonomici"
si necesitatea consimtamintului C.C. al Bundului on de cite
on celelalte parti care fac parte din partid se adreseaza pro-
letariatului evreu trebuie sit constituie conditii ultimative".
Asa a hotarit Congresul al V-lea at Bundului.

Tare... frumos, nu-i asa ? Congresul Bundului a elaborat
concomitent doua statute, stabilind concomitent si maximul
si minimul dezideratelor sau revendicarilor sale. In acelasi
timp, minimul este foarte prudent (o, cit se poate de prudent !)
ascuns in buzunar. Se publica (in foaia din 7 (zo) august) numai
statutul-maximum, declarindu-se totodata in mod public, des-
chis si limpede, ca acest project at statutului-maximum trebuie
sa fie propus Congresului at II-lea at P.artidului muncitoresc
social-democrat din Rusia ca bazzi de discutii (retineti acest
lucru I) pentru rezolvarea problemei referitoare la situatia

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1962, ediliA
a doua, peg. 314-817. Nola red.
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Bundului in partid". Oponentii ataca, fireste, cu multi lover-
sunare acest statut-maximum tocmai pentru ca este maximum,
pentru ca este ultimul cuvint" * al unei orientari pe care ei
o condamna. Atunci, dupii o Luna de zile, bundistii nu se
jeneaza citusi de putin sa scoata din buzunar statutul-mini-
mum" si sa adauge cu un ton amenintator : ultimatum" !

Acesta nu mai este ultimul cuvint", ci pur simplu ultimul
pref... Dar este el oare ultilnul, domnilor ? Nu cumva aveti
in celalalt buzunar un minimum minimal ? Nu va iesi el oare
la lumina, as.a, sa zicem, cam peste o lung ?

Tare ni-i teams ca bundistii nu prea sesizeaza toata fru-
musetea" acestui maximum §i minimum. Sa ceri intreit, apoi
sa lasi 75% $i sa declari : ultimul pret", dar parca astfel
se poate face negustorie ? Si parca exista vreo deosebire intro
negustorie si politica ?

Exists, domnilor, ne permitem sa va asiguram ca exista.
In primul rind, in politica uncle partide se calauzesc sistematic
dupa anumite principii, si este ceva nedemn sa to tocmesti
pentru principii. In al doilea rind, cind oameni care se con-
siders mcinbri ai unui partid socot ca uncle dintre cererile
for au un caracter ultimativ, adica reprezinta o conditie a fa-
rninerii for in partid, onestitatea politica cere ca aceasta im-
prejurare sa nu fie tainuita, sa nu fie tinuta. pentru moment"
in buzunar, ci, dimpotriva, sa fie infatisata deschis si catego-
ric de la bun inceput.

De multi vreme explicam not bundistilor aceste adevaruri
elementare. Inca in februarie (in nr. 33) scriam ca jocul de-a
v-ati-ascunselea este ceva neinteligent si nedemn, ca Bundul
a facut (in legatura cu Comitetul de organizare) o declaratie
separata, fiindca a vrut sa apara in rolul de parte contractanta
care pune conditii intregului partid **. Pentru ca am apreciat
astfel lucrurile, am fost improscati atunci cu un intreg hirdau

* In legatura cu aceasta, as vrea sa remarc ca pentru polemica bundista
este extrem de caracteriatic faptul ca aceasta expresie a prilejuit ziarului
Posled.nie Izvestiia" ri un atac furibund impotriva noastra. De ce ultimul
cuvint, cind in realitate el (adica revendicarea privitoare la federatie) a fost
rostit acum doi ani si mai bine ? Iskra" conteaza pe lipsa de memorie a
cititorului !... domnilor : autorul articolului tocmai
de aceea a spus ca statutul vostru maxim este ultimul cuvint, pentru ca
acest cuvint a fost rostit cu (aproximativ) doua zile inainte de a fi aparut
in nr. 46 al Iskrei", tar nu cu doi ani in liana.

** Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol, 7, Editura politica, 1962, editia
a doua, Dag. 91-100. Note red.

si
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de injuraturi specific bundiste (se poate spune cu tot atita
temei : injuraturi de bilci) ; iata insa ca acum evenimentele
doveclesc ce noi am avut dreptate. In hotaririle Congresului al
V-lea, Bundul apare tocmai in postura de parte contractanta,
punind intregului partid conditii cu adevarat ultimative ! Toc-
mai un asemenea mod de a pune chestiunea ne-am straduit noi
intotdeauna sa obtinem de la bundisti, demonstrind ca el re-
zulta inevitabil din pozitia adoptata de ei : bundistii protestau
vehement, cautau sa se eschiveze, sa scape prin subterfugii, dar
in cele din urma au trebuit totusi sa-si arate statutul-
minimum".

E un lucru curios, dar si mai curios este ca Bundul continua
sa recurga si acum la tot felul de subterfugii, continua sa vor-
beasca despre falsitatea" rasuflatei n'ascociri iskriste cum ca
Bundul vrea sa formeze cu P.M.S.D.R. o uniune federative ".
Aceasta nascocire este false, zic ei, pentru Ca § I al statutului
propus de Bund exprima in termeni categorici dorinta Bundu-
lui de a fi o parte a partidului, si nu de a forma o uniune
cu

Foarte bine, domnilor ! Dar nu se spune oare in acelasi pa-
ragraf ca Bundul este o parte federative a partidului ? Nu se
vorbeste oare, in tot cuprinsul statutului-maximum, despre
parti contractante ? Nu vorbeste oare statutul-minimum despre
un ultimatum §i nu spune el oare ca punctele esentiale" pot
fi modificate numai cu acordul comun al partilor constitutive
ale partidului, specificindu-se totodata ca nici organizatiile lo-
cale si nici organizatiile regionale nu slat considerate ca fiind,
sub acest raport, parti ale partidului ? Chiar voi spuneti Ca
parte contractanta poate fi numai o parte compacts de ace -
lasi cu Bundul", si nicidecum o organizatie locals sau
regionala. Chiar voi aratati cu titlu de exemplu ca drept ase-
menea parti compacte ar putea fi considerate social-democra-
tia poloneza, lituaneana, letona", dace , adaugati foarte pru-
dent, ele s-ar afla in partid". Dar dad ele nu se aflA in par-
tid ? si Baca federatia de organizatii nationale, dorita de voi,
este considerate indezirabila si este respinsa cu hotarire de
tot restul partidului ? Doar stiti foarte bine ca lucrurile stau
tocmai asa ; voi insiva declArati deschis ca nu mai cereti ca
intregul partid sa fie construit pe baza de federatie de natio-
nalitati. Asa fund, se pune in mod firesc intrebarea : cui adre-

el.
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sati voi ultimatumul ? Nu este oare evident ca 11 adresati
intregului partici, cu exceptia Bundului ? In lac de a dovedi
falsitatea nascocirii iskriste, nu faceti deck sä dati dovada de
minimum de logica in subterfugiile voastre.

Dar, ne obiecteaza bundistii, vedeti doar ca pins fede-
ratia a fast scoasa din statutul nostru minim I Aceasta inla-
turare a infricosatorului" cuvint este, intr-adevar, episodul
cel mai interesant in faimoasa trecere de la maximum la mi-
nimum. Nicaieri, poate, nepasarea Bundului fats de principii
nu s-a manifestat atit de naiv. Voi sinteti dogmatici, niste dog-
matici incorigibili, pentru nimic in lume nu vreti sa recunoasteti
principiul" federativ de organizare". Noi insa nu sintem
dogmatici, noi punem problema pe teren pur practic". Nu va
place cutare sau cutare principiu ? Fleacuri I Ne descurcam
noi si fara principiu ; vom formula § r in asa fel incit sa
nu cantina proclamarea unui anumit principiu de organizare".
Centrul de greutate al problemei se afla nu in formularea
principiala cu care 'incepe statutul, ci in punctele lui concrete,
deduse din examinarea nevoilor miscarii muncitoresti evreiesti,
pe de o parte, si ale intregii miscari pe de alts parte" (pag.
a foii din 9 (22) septembrie).

Acest rationament e atit de incintator de naiv, kick 10 vine
sa 1 saruti pe autorul lui. Bundistul a crezut serios ca dogma-
ticul se teme numai de unele cuvinte infricosatoare,
zic ca data aceste cuvinte vor fi indepartate, dogmaticul nu
se va descurca in punctele concrete Si iata4 pe bundist tru-
dindu-se in sudoarea fruntii, intocmind un statut-maximum,
pregatind un ultimatum nr. r, un ultimatum nr. 2. ...01eum et
operam perdidisd, amice I Prietene, degeaba iti pierzi timpul
$i truda Cu toata acrasta sireata (o, uimitor de sireata !)
scoatere a firmei, dogmaticul descopera principiul federativ
in punctele concrete" ale statutului-minimum. Acest principiu
iii gaseste expresia si in cererea ca notiunea de parte a parti-
dului sa nu fie limitata la nici un fel de cadru regional, $i in
pretcntia Bundului de a fi unicul"* reprezentant al proleta-

* ,. Acest cuvint nu are aid nici o semnificatie", ne asigura acum Bundul.
Stranie afirmatie I Dc co sa introduci atit in statutul-minimum cit ii in
statutul-maximum cuvinte lipsite do semnificatie ? In limba rusa acest cuvint
are o semnificatie oit se poate de precisa. In cazul de fats d inseamna
tocmai proclamarea" federalismulni si a

nationalism
nationalismulut. Recomandam bun-

d4tilor, care nu viid Iegaura dirdre si federatie, sit reflecteze
asuma acestui lucru.

I
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riatului evreu, si in cererea de a fi reprezentat" in C.C. al
partidului, si in pretentia de a lua Comitetului Central al parti-
dului dreptul de a veni in contact cu parti ale Bundului fara
consimtainintul C.C. al Bundului, si in cererea ca sä se pre-
vada ca punctele esentiale pot fi modificate numai cu consim-
tamintul partilor partidului.

Nu, domnilor ! Centrul de greutate al problemei referitoare
la situatia Bundului in partid, problems care se pune in fata
noastra, it constituie tocmai proclamarea unui anumit principiu
de organizare, iar nicidecum punctele concrete. Centrul de
greutate sta in alegerea drumului. SA consfintim oare particu-
larismul, istoriceste format, al Bundului, sau sa-1 respingem
in principiu si sa pasim deschis, categoric, hotarit si cinstit pe
drumul unei apropieri si contopiri din ce in ce mai accen-
tuate, din ce in ce mai strinse cu intregul partid. A pastra
izolarea sau a porni pe drumul care duce la contopire,
iata dilema.

Rezolvarea acestei dileme depinde de hotarirea libera a
Bundului, del dragoste cu sila nu se poate", cum spuneam
not Inca in nr. 33. Dad vreti sä porniti pe drumul care duce
la contopire, yeti renunta la federatie si yeti accepta autono-
mia. Astfel yeti intelege ca autonomia asigura o contopire atit
de treptata, incit reorganizarea s-ar infaptui cu minimum de
schimbari brusce si In asa fel incit miscarea muncitoreasca
evreiasca nu numai Ca nu va avea nimic de pierdut, ci va avea
totul de cistigat de pe urma acestei reorganizari si a acestei
contopiri.

Daca nu vreti sa porniti pe drumul care duce la contopire,
yeti insists asupra federatiei (in forma ei maxima sau

cu sau fara declarare), va yeti teme sa nu fiti pusi in
minoritate", yeti transforma intr-un fetis regretabila izolare a
Bundului, iar atunci cind vi se va vorbi de lichidarea izolarii,
veti tipa ca se urmareste lichidarea Bundului, yeti cauta sa
gasiti argumente pentru fundamentarea izolarii voastre, si in
aceasta cautare ba va yeti agata de ideea sionista 22 a natiu-
nii" evreiesti, ba yeti recurge la demagogic si la birfeli.

Teoreticeste, federalismul nu poate fi fundamentat decit
cu ajutorul ideilor nationaliste, si ni s-ar parea ciudat sa de-
monstram bundistilor ca nu intimplator declaratia privitoarc la
federalism apartine Congresului al IV-lea, adica aceluiasi

28
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congres care a adoptat dcclaratia cu privire la existcnta na-
tiunii evreiesti.

In mod practic, ideea contopirii nu poate fi discreditatil
decit prin atitarea clementelor inconstiente timide impo-
triva planului organizatoric monstruos", arakceevist" al
Iskrei", care vrea ca comitetele sa fie toate dupa acela4i ca-
lapod" sa nu li se permita sa faca un pas fara ordin de
sus". Ce grozavii ! Nu ne indoim Ca acum toate comitetele se
vor grabi sa se razveateasca impotriva miinii de fier, impo-
triva pumnului arakceevist etc.... Dar de unde, domnilor, v-ati
cules informatiile cu privire la acest fioros plan organizatoric ?
Din publicatiile partidului ? Atunci de ce nu le citati ? Sau din
spusele guralivelor cumetre de partid, care cunosc cu precizie
toate, dar absolut toate amanuntele acestui plan arakceevist ?
Presupunerea din urma este poate mai verosimila, caci chiar
cu un minimum de logica ar fi greu sa pui in aceeasi oala
cerinta atit de necesara ca C.C. th poatei veni in contact cu
fiecare membru al partidului" *, gogorita vadit calomnioasa
ca C.C. va face totul" va reglementa totul". Sau alta :
ce prostie o mai fi asta ca intre organizatiile periferice
centru" vor fi lose Organisationen" ** ? Am ghicit : bietii
bundisti au auzit ceva, dar n-au priceput ce. La prima ocazie
va trebui sa le-o explicam amanuntit.

Mai ram ca orice este Irma ca nu numai comitetele locale,
ci Comitctul Central va trebui sa se razvratcasca. Ce-i drept,
cl nu s-a nascut Inca 23, dar cumetrele cunosc cu precizie nu
numai ziva lui de nastere, ci si care va fi soarta noului nas-
cut. Din spusele for reiese ca acesta va fi un C.C. indrumat
de un grup de publicigi". Ce ieftina verificata mctoda dc
lupta, nu-i asa ? Bundistii nu sint primii desigur, nici ulti-
mii care folosesc o asemenea metoda. Ca sa poti imputa vreo
greseala acestui Comitet Central sau Comitetului de organi-
zare, trebuie sa &esti dovezi. Ca sa poti imputa unor oamcni
ea actioncaza nu din propria for convingerc, ci indrumati dc o
mina strains, trebuie sa ai curajul sa vii cu acuzatii fatise $i
01-0 asumi in fata intregului partid raspundcrea unor astfel
de acuzatii ! Dar astca sint, in toate privintcle, lucruri prey

* Vi zi V. 1. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1982, editia
a doua, pag. 261. -- Nola red.

* organizalii largi, libere ". Nolo trad.
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riscante. Pe cind palavrele cumetrelor nu comports nici un
risc... Cine stie, poate ca se prinde. E Boar atit de neplacut
sa treci drept am (sau institutie) pe care cineva te indru-
meaza", te duce de mina, sa treci drept pion, drept creatura
sau fantosa a Iskrei"... Sarmanul nostru viitor C.C. ! Unde
va gasi el ocrotire impotriva asupririi arakceeviste ? Poate
doar la bundisti, care sint de sine statatori" si mai presus
de once suspiciuni" ?

Iskre nr. 49 din 1 octombrle 1903 Se tiptirefte dupd textul
apartst in ziar
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PROTECT DE APEL AL COMITETULUI CF,NTRAL
$1 AL REDACTIEI ORGANULUI CENTRAL

CATRE MEMBRII OPOZITIEI 24

Comitetul Central al partidului si redactia Organului Cen-
tral considers de datoria for sa va adreseze, dupa o serie de
incercari nereusite de a avea cu fiecare in parte explicatii per-
sonale, o comunicare oficiala in numele partidului pe care it
reprezinta. Refuzul tovarasului Martov de a face parte din
redactie si de a colabora la Iskra", refuzul fostilor membri ai
redactiei Iskrei" de a colabora, atitudinea ostila a unor tova-
rasi practicieni fata de institutiile centrale ale partidului nos-
tru creeq7a raporturi cu totul anormale intre aceasta .a.sa-zisa
opozitie" si intregul partid. Sustragerea pasiva de la munca
de partid, incercarile de a boicota" institutiile centrale ale
partidului (incercari care si-au gasit expresia, de pilda, atit in
incetarea colaborarii la Iskra", incepind cu nr. 46, cit si in
plecarea de la tipografie a tov. Blumenfeld), tendinta perse-
verenta manifestata intr-o convorbire cu un membru al
C.C. 25 de a se intitula grup", in pofida prevederilor sta-
tutului partidului, atacurile vehemente impotriva componentei
centrelor, asa cum a fost stability de congresul partidului, ce-
rerea de modificare a acestei componente, puss ca o conditie
a incetarii boicotului, toata a.ceastA comportare nu poate
fi considerata ca hind corespunzatoare datoriei de partid.
Toata aceasta comportare se invecineaza cu incalcarea flagranta
a disciplinei si reduce la zero hotarirea adoptatA de congres

4*
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(in statutul partidului) ca repartizarea fortelor si a mijloacelor
partidului sa fie de competenta Comitetului Central.

De aceea C.C. si redactia O.C. reamintesc tuturor mem-
brilor asa-zisei opozitii" datoria for fata de partid. Nemul-
tumirea in ceea ce priveste componenta centrelor, indiferent
daca rezulta din motive de ordin personal sau din divergente
care unuia sau altuia dintre membrii partidului i se par a fi
serioase, nu poate si nu trebuie sa duca la un mod neloial
de a proceda. Daca unii tovarasi cred ca centrele comit
greseli de un fel sau altul, ei, ca membri de partid, slut datori
sa arate in fata tuturor membrilor partidului care sint aceste
greseli in primul rind, sa le arate chiar centrelor. La rin-
dul lor, C.C. si redactia O.C. sint ele obligate, in virtutea
datoriei for de partid, sa examineze cu toata minutiozitatea
toate aceste sesizari, indiferent din partea cui ar veni ele.
Pina in prezent insa, nici redactia Organului Central si nici
Comitetul Central nu au primit -din partea asa-zisei opozitii
nici un fel de sesizari directe si precise ca s-ar fi comis gre-
seli sau ca ea, opozitia, ar avea anumite nemultumiri si nu
ar fi de acord cu cutare sau cutare lucru ; tovarasul Martov
nici nu vrea macar sa-si ocupe locul in redactia O.C. si in
Consiliul partidului, desi numai in acest post ar putea sä
dezvaluie in fata partidului tot cc considers el ca este gre-
sit in activitatea centrelor.

Comitetul Central si redactia Organului Central au con-
vingerea fermi ca Partidul muncitorese social-democrat din
Rusia nu va ingadui ca institutiile create de el sa fie influen-
tate pe calea nestatutara, ascunsa (fats de partid) si neloiala
a presiunilor boicoturilor. C.C. si redactia O.C. declara ca,
orice s-ar intimpla, vor ramine la postul for atita timp cit
partidul nu le va inlocui, ca isi vor face datoria vor depune
toate eforturile pentru a indeplini toate sarcinile ce le-au Post
incredintate. Incercarile de boicot" nu vor reusi sa abata

$i,

si

$i
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citusi de putin nici redactia Organului Central, nici Comitetul
Central de pe calea pe care o urmeaza, indeplinind vointa
congresului ; aceste incercari nu vor pricinui decit mici nepla-
ceri mari neajunsuri in uncle ramuri ale muncii de partid,
vadind doar ca acela care ar continua sa le intreprinda nu -$i
cunoaste incalca datoria de partid.

Scrip intro 28 septembrie
el 13 octombrie (9 si 28 octombrie)

1903

Publieat pentru prima oath in 1927, Se tiparepte dupil manuseris
in Culegeri din Lenin", vol. VI

si

si-si
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Publicat la sfirsitul lunit decembrie
1903, in cartea: Procesele-verbale
ale Congresului al 2-lea ordinar
al Ligii din strainiitate a social -
democratiel revolutionare ruse"

Geneva

Se tiparesie dupil textul
Proceselar-verbule"
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1

OBSERVATII LA ORDINEA DE ZI
13 (26) OCTOMBRIE

1

Nu are nici un rost sa limitam durata lucrarilor in legatura
cu statutul. Statutul va fi un statut nou, prin urmare se
poate 1.4-a elaborarca statutului" 27.

2

0 ora pentru raportul meu c Area putin. Eu pot, bineinte-
les, sa-1 restring, dar cred ca aceasta nu ar fi in interesul
adunarii. Rog pe presedinte sa ceara parerea congresului ; sa
hotarasca el data -mi acorda mai mult time sau data trebuie
sa-mi scurtez referatul.

3

Liga a ales doi dclegati. Tovarasul Martov si-a dcpus man-
datul, asa incit in momentul de fats singurul delegat legal
sint eu. Din moment ce timpul acordat vorbitorilor nu este
limitat, nu intelcg ce rost are propunerea lui Martov 28. Aici
&int multi tovarasi care au participat la congres, asa el ar
rezulta, cred, nu un singur coreferat, ci mai multe.
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2

OBSERVATII PRELIMINARE LA RAPORTUL ASUPRA
CONGRESULUI AL II-LEA AL P.M.S.D.R.

13 (26) OCTOMBRIE

1

Lenin face o serie de observatii preliminare la raportul
sau. Eu propun, in primul rind, sä pastram numele conspira-
tive folosite la congres, deoarece sint prea deprins cu elc
si-mi va fi mai usor sa le folosesc pc acestea decit sa ma
gindesc de fiecare data ce organizatie reprezenta delegatul
respectiv. In al doilea rind, am de gind sa vorbesc si despre
sedintele organizatiei Iskra", care s-au tinut tintre sedintele
congresului si au avut un caracter, ca sa zic asa, neoficial. Cred
ca acest lucru este admisibil, in primul rind, pentru ca Liga a
fost sectia din strainatate a organizatiei Iskrei", in al doilea
rind, pentru ca organizatia Iskrei" este acum dizolvata, iar
in al treilea rind, pentru ca fara aceste date imi va fi mai
greu sa lamuresc adevaratul sons al celor petrecute la con-
gresul partidului.

2

Tov. Martov nu este de acord sa vorbim de sedintele cu
catheter neoficial ale organizatiei Iskrei, intrucit la aceste
sedinte nu s-au intocmit procese-verbale ; dar in momentul
de fata nu exista Inca nici procesele-verbale ale congresului
partidului, asa ca In realitate nici la acestea nu ma voi putea
referi. Toy. Martov este aici de fata ; el va putea corecta
eventualelc inexactitati. Daca cele discutatc la sedintele ne-
oficiale ale Iskrei" au vreo importanta pcntru fondul proble-
mei, eu le voi dezvalui si unui public mai larg, asa incit
tov. Martov tot nu va reusi sa le ascunda (Oho 1"). Tin
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foarte bine minte pe cine n-am admis la aceste sedinte cine
lea parasit, despre aceasta voi vorbi pe larg. Erorile, de-
sigur, nu sint excluse, $i din memorie nu pot restabili toate
amanuntele. Lucrul cel mai important este modul de grupare
politica a delegatilor. Pentru fiecare votare in parte eu it pot
restabili, fireste, numai aproximativ, dar in linii generale el
imi este cit se poate de clar. Nu este in interesul cauzei sa
se ascunda Ligii lucruri care privesc organizatia Iskrei",
in prezent dizolvata, si care au si devenit cunoscute partidu-
lui. Cit priveste numele conspirative din procesele-verbale,
ele sint, desigur, mai bune, dar eu n-am citit procesele-ver-
hale si de aceea nu le cunosc.

3

Tov. Martov se teme ca cei care vor vorbi despre sedin-
tele neoficiak ale Iskrei" ar putea sa treats in domeniul
birfelilor. Eu n-am intentia sä ating domeniul birfelilor, $i
,mai famine de vazut" cine va reusi sa se mentina la inal-
timea unei controverse principiale cine va trebui sa coboare
do acest intunecos domeniu (Oho 1"). Da, da, mai ramine
de vazut" ! Ma consider pe deplin liber sa" vorbesc despre
cedintele redactiei $i nu voi avea nimic impotriva data si
tov. Martov va vorbi despre ele, dar trebuie sa remarc totusi
ca in timpul congresului not n-am avut niciodata o sedinta
specials a redactiei.

4

Intr-adevar, eu insumi am intrebat adunarea, $i nimeni nu
m-a intrerupt. Cred ca nu e de loc jenant sa se vorbeasca
deschis despre tot ce s-a intimplat. Intre discutiile particulate

sedinvele organizatiei Iskrei" e o mare deosebire. In once
caz, cer ca adunarea sa se pronunte. Atita timp cit Liga nu
va gasi de cuviinta ca eu sa vorbesc despre sedintele neofi-
dale ale organizatiei Iskrei", eu nu ma voi referi la ele.

5

Scopul principal al raportului meu este acela de a dovedi
ca tov. Martov a comis o greseala, dar in aluzia sa la adresa

§i

ci
si

si
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tov. Plehanov eu vad cu totul altoeva 29. Voi reaminti o fraza
rostita de mine cu un anumit prilcj la congresul partidului :
ce furtuna de indignare stirnesc de obicei oamenii care una
spun in comisie si alta la sedinta" *. A face aluzie la o
astfel de comportare nu mai inseamna a discuta o compor-
tare politica, ci a face personalitafi. Cit priveste afirmatia lui
P. B. Akselrod ca X a plecat fara a fi fost citusi de putin
informat, pot sa declar ca este cu desavirsire inexacta30. Chiar
el mi-a adresat o scrisoare in care imi comunica ca, dupa
parerea lui, toata aceasta dezbinare confine multe elemente
de ordin personal si prea putine de ordin principial. De aici
conchid ca fusese deja informat. Jar la rugamintea lui sa-mi
spun parerea despre congres, am avut si cu nu o data ocazia
sa-i scriu.

Vezi V. I. Lenin. Opere complete, Vol. 7, Editura politico, 1962, edilia
a doua, pag. 258. Nota red.
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3

RAPORT ASUPRA CONGRESULUI AL II-LEA
AL P.M.S.D.R.

14 (97) OCTOMBRIE

Inainte de a-si incepe raportul, Lenin se refers 1a dezba-
terile din sedinta precedents, in cadrul carom s-a discutat
in ce masura se poate vorbi despre sedintele neoficiale tinute
de iskristi in timpul congresului partidului. Hotarirea de ieri
a congresului el o interpreteaza in sensul ca despre fapte ne-
consemnate in procese-verbale raportorii nu trebuie sa vor-
beasca decit atit cit e strict necesar ; de aceea, acolo unde se
va referi la adunarile membrilor organizatiei Iskrei", el in-
tentioneaza sa vorbeasca numai despre rezultatele votarii.

Dupa aceasta introducere, el trece la relatarea evenimen-
telor din perioada imediat premergatoare congresului parti-
dului. In Comitetul de organizare, a carui sarcina era sa pre-
&eased' congresul, precumpa'neau ; de aceea activi-
tatea lui s-a desfasurat in directia indicata de Iskra". Dar
Inca in perioada pregatirii congresului a iesit la iveala ca in
C.O. nici pc departe n-a existat o unitate deplina. In primul
rind, printre ,membrii sal era si un bundist, care nu rasa sa
scape nici un prilej de a frina convocarea unui congres cu
orientare iskrista ; acest membru al C.O. a avut intotdeauna
o linie propric. Au fost in C.O. $i doi membri ai grupului
Iujnii rabocii" ; cu toate ca se considerau iskristi si ca au
declarat chiar ca adera la Iskra", aderare in jurul careia s-au
purtat tratative foarte indelungate, ci nu puteau totusi sa fie
recunoscuti ca fiind pe deplin iskristi. In sfirsit, nici chiar
printre iskristii din C.O. nu exista o unitate deplina, chiar si
intre ei existau deosebiri de pAreri. Este important de aseme-
nea sa relevam hotArirca Comitetnlui de organizare in pro-

iskristii
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blema mandatelor imperative. Ace.asta problcma s-a pus cu
mult inaintea congresului si a fost rezolvata in sensul ca man-
datele imperative trebuie desfiintate. In acelasi sens si in mo-
dal cel mai categoric s-a pronuntat in aceasta problema
redactia. Hotarirea adoptata era valabila pentru redactie.
S-a hotarit ca la congres, care este instanta suprema a parti-
dului, nimeni dintre membrii partidului, inclusiv cei ai re-

sä nu se considere legat prin nici un fel de angaja-
mente fats de organizatia care 1-a trimis acolo. Tinind seama
de aceasta hotarire am elaborat cu un proiect de Tagesord-
nung * a congresului, insotit de un comentariu pe care am
hotarit depun la congres in numele meu. Acest proiect
continea, la punctul 23, o nota marginala in care se preciza
ca urmeaza sa fie alese cite trei persoane in redactie si in
C.C.31. De acest punct se leaga si o aka imprejrare. Intru-
cit in acel moment redactia se compunea din 6 persoane, s-a
hotarit de comun acord ca, daca in timpul congresului va
trebui sa se tins o consfatuire a redactiei daca se va de-
clara paritate de voturi, sa fie invitat la consfatuire cu vot
deliberativ tov. Pavlovici.

Cu mult inainte de inceperea congresului au inceput sa so-
seasea dekgatii. C.O. le-a dat posibilitatea sa faca in prea-
labil cunostinta cu redactia. Este cit se poate de firesc ca is-
kristii doreau sa se prezinte la congres solidari, uniti in
vederile lor, si in acest scup se purtau convorbiri particulare
cu delegatii care soseau, se organizau adunari pentru a ela-
bora o unitate de vederi. La aceste adunari, fizionomia unora
dintre delegati s-a conturat destul de limpede. De pilda, la
una din aceste adunari, dupa ce eu am prezentat un referat
asupra problemei nationale 32, delegatul din partea Uniunii
muncitorilor din industria miniera siderurgica s-a pronun-
tat in spiritul ideilor P.P.S.33, vadind in genere o nemaipo-
menita confuzie de idei.

Acestea sint imprejurarile care au precedat congresul.
Acum voi explica in cc mod am ramas unicul delegat din

partea, Ligii, child de fapt aceasta din urma alesese doi. S-a
constatat ca din partea organizatiei din Rusia a Iskrei" 34,
care de asemenca urma sa trimita doi delegati, nu venise la

* ordine de zi. Nota trod.

$i

dactiei,

sa-1
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si

si
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congres nici unul. De aceea, inainte de inceperea congresului,
la o adunare tinuta de iskristi, s-a hotarit ca unul din cei doi
delegati alesi de Liga sa renunte la mandatul sau, transmi-
tindu-1 oeluilalt delegat, iar el sa se preziinte ca delegat din
partea organizatiei Iskrei", luindu-si cele doui mandate ale
ei ; data intre timp va sosi din Rusia delegatul ales, i se va
da unul din cele doua mandate ale organizatiei Iskrei". Dat
fiind rolul neinsemnat pe care it avea Liga, atit eu cit si Mar-
tov tineam, fireste, fiecare sa pastram mandatul de delegat
al Iskrei". Aoeasta controversy not am rezolvat-o prin tra-
gere la sorti.

Prima chestiune preliminary aceea a alegerii biroului con-
gresului a provocat un oarecare dezacord, desi neinsemnat,
intre mine $i Martov. Acesta insista ca congresul sa aleaga
un birou format din 9 persoane, printre care sa fie chiar $i
un bundist. Eu insa socoteam ca trebuie ales un birou care
sa poata duce o politica ferma, dirza, iar la nevoie sa stie
chiar sä foloseasca asa-zisele metode de mina forte". Au
fost alesi : Plehanov, Lenin si Pavlovici.

In afara de cei cinci bundisti, au fost la congres doi de-
legati din partea Uniunii din strainatate a social-democratilor
rusi si un delegat din partea Uniunii de lupta" din Peters-
burg, care a votat aproape intotdeauna impreuna cu ei.
Acesti delegati au cautat chiar din prima zi sa lungeasca cit
mai molt dezbaterile. Numai regulamentul congresului ne-a
luat o gramada de timp. Despre locul Bundului in partid
s-au purtat lungi controverse, care au durat citeva sedinte.
La taraganeli asemanatoare recurgea si bundistul care intrase
in comisia de validate a mandatelor. El faces obstructie la
fiecare pas, si in nici o problems nu era de acord cu ceilalti
membri ai acestei comisii, din care facea.m parte si eu ; mereu
it auzeai ca face opinie separata". Cind i s-a atras atentia
ca in felul acesta congresul se poate prelungi la infinit, bun-
distal a raspuns : N-are deck sa se prelungeasca", $i s-a
declarat gata sa stea in sedinta oricit va fi nevoie. Abia tirziu
durpa miezul noptii am reusit O. incheiem lucrarile de yeti-
ficare a mandatelor.

Chiar in primele zile ale lucrarilor congresului s-a produs
incidental cu Comitetul de organizare. Potrivit statutului ela-
borat de aoesta din urma, puteau fi invitati la congres cu vot

5 - V. I. Lenin, vol. 8
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consultativ numai militanti de frunte ai partidului" ; comisia
de vaiidare a fliandatelor a respins cererea grupului Borba"
de a i se acorda un mandat. Din aceasta comisie faceau parte
doi membri ai Comitetului de organizare, care s-au pronun-
tat categoric impotriva admiterii la congres a unui reprezen-
tant din partea grupului Borba". Cind raportorul desemnat
de comisie a comunicat congresului aceasta hotarire, s-au is-
cat dezbateri indelungate pentru" si contra" admiterii, cu
care prilej unul dintre iskristi a emis parerea Ca reprezentantul
grupului Borba" nu trebuie nicidecum invitat la congres, deoa-
rece grupul acesta nu s-a ocupat decit de intrigi, a cautat sä pro-
fite de orice divergente, sa bage zizanie peste tot etc.
(T rotki : Nu vad de ce sa nu aratati numele vorbitoru-
lui ; asta am spus-o eu". P. Aks el ro d: Probabil ca re-
ferentul nu considers ca acest lucru ar fi in avantajul sau".)
Intr-adevar, tov. Trotki este acela care a canacterizat cu atita
asprime grupul Borba". Chiar in toiul discutiilor asupra ad-
miterii La congres a reprezentantului grupului Borba", unul
dintre delegatii grupului Iujnii rabocii" 35, care intirziase la
congres si venise chiar atunci la sedinta, a cerut sä se faca o
pauza de 5 minute spre a i se da posibilitatea de a se in-
forma asupra tuturor imprejurarilor legate de problema dez-
batuta. Cind aceasta pauza a fost incuviintata, membrii C.O.
s-au intrunit imediat si au tinut o consfatuire intr-un colt al
salii. Trebuie mentionat ca Inca inainte de inceperea congre-
sului unii membri ai C.O. erau intrucitva nemultumiti de re-
dactie. Astfel, membrul bundist al Comitetului de organizare
era foarte nemultumit de faptul ca donatia de 50e de marci
pe care redactia a facut-o social-democratilor germani in
vederea alegerilor a fost trimisa in numele redactiei $i al Co-
mitetului de organizare, fara a se fi obtinut in acest scop o
aprobare prealabila din partea acestuia din urma. Acest act
nevinovat, cu totul firesc in conditiile cind nu avem posibili-
tatea sa luam repede legatura cu tovarasii din Rusia, bun-
distul 1-a interpretat in sensul 6 redactia, care se afla in
strainatate, dispune in numele C.O. fara a-i cere avizul. In
Comitetul de organizare s-a propus chiar sa se aplice tedac-
tiei sanctiunea mustrarii, propunere care a si fost adoptata,
deoarece bundistului i se alaturase tov. N.N., care era mem-
bru at organizatiei Iskrei". Cind am comunicat acest lucru
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lui Martov, el s-a aratat profund indignat, declarind ca
aceasta este o mirsavie". (M a r toy: Nu, n-am folosit cu-
vintul cmirsavie*".) Nam retinut expresia exacta. Martov a
mai adaugat Ca nu va lasa lucrurile asa". Eu insa am cautat
sa-1 conving ea aceasta chestiune n-are tine tie ce importanta
$i ca e mai bine s-o treoem sub tacere si sä nu dam impor-
tanta incidentului treat. Cind consfatuirea tinuta in pripa de
C.O. a luat sfirsit, tov. Pavlovici, membru al acestui comitet,
a comunicat celorlalti doi membri ai biroului ca, la propune-
rea delegatului intirziat al grupului Iujnii rabocii", care era
5i el membru al Comitetului de organizare, a fost adoptata
cu majoritate de voturi, impotriva votului au, adica al lui
Pavlovici, hotarirea de a invita la congres cu vot consultativ
pe Reazanov, reprezentantul grupului Borba". Tov. Pavlo-
vici s-a ridicat energic impotriva acestei hotariri 5i, intrucit
mandatele imperative fusesera desfiintate, s-a considerat in
drept sa protesteze la congres impotriva adoptarii ei. Noi,
membrii biroului, redactia, precum 5i alti iskri5d, am fost
foarte revoltati de aceasta hotarire a C.O. In sedinta comi-
siei de validare a mandatelor, tov. N. N., membrul Comite-
tului de organizare despre care am mai pomenit, se pronun-
case impotriva admiterii la congres a delegatului grupului
Borba" ; acum insa, la consfatuirea C.O., el a votat, dimpo-
triva, pentru invitarea lui. Acum el insu5i a cautat sä-lo stre-
coare pe Reazanov la congres. In felul acesta ne-am pomenit
prinsi in cursa. Aceasta fiind situatia, ne-am decis sa ducem
o lupta energica impotriva acestei revoltatoare hotariri a
Comitetului de organizare. Impotriva ei au vorbit multi. In
cuvintarea rostita de mine cu acest prilej, am spus urma-
toarele : ..ce furtuna de indignare stirnesc la congresele in-
ternationale oamenii care una spun in comisii si alta la con-
gres". Spunind aceasta, 1-am avut in vedere pe N.N., membru
al organizatiei Iskrei". Cind tov. Pavlovici a comunicat con-
gresului ea el a protestat impotriva acestei hotariri a Comite-
tului de organizare, reprezentantul grupului Iujnii rabocii"
in C.O., a gasit Ca aceasta constituie o incalcare a disciplinei,
un procedeu dezorganizator etc., 5i a cerut congresului sa sane-
tioneze cum se cuvine aceasta fapta a tov. Pavlovici. Noi
insa am spulberat toate aceste argumente. Majoritatea C.O.
a fost infrinta. A Most adoptata o rezolutie in sensul ca Comi-

5*
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tetul de organizare, ca colegiu, nu are dreptul sa influenteze
compozitia congresului dupa ce acesta din urma a ales o co-
misie de validare a mandatelor. Propunerea de a invita pe
Reazanov a fost respinsa. Dar si dupa congres am avut oca-
zia sa and din partea unor iskristi Ca se indoiesc daca era cazul
sa nu fie admis la congres acest membru al grupului Borba".

eutsch : Si la congres am spus acelasi lucru".) Foarte
adevarat, §i chiar si in alte probleme, lucru despre care voi
vorbi mai tirziu, tov. Deutsch nu a votat intotdeauna alaturi
de toti iskristii, de pilda in problema egalitatii limbilor. Unii
iskristi enunta acum o alts parere cit se poate de ciudata,

anume ca in activitatea Comitetului Central trebuie sa -$i ga-
seasca reflectarea diferitele oscilari, precum diferitele con-
ceptii primitive existente in partid. In acelasi spirit s-au pro-
nuntat da congres unii iskristi lipsiti de fermitate, sovaitori.
Reiese deci Ca este cu totul gresita parerea ca oricine se con-
siders a face parte din rindurile iskristilor este si in realitate
iskrist. Exists iskristi care se rusineaza cu numele de iskrist,
acest fapt este in afara de orice indoiala. Exists iskristi care
lupta impotriva Iskrei", ii pun bete-n roate frineaza acti-
vitatea. Iskra" a devenit populara, azi e la mods sa to nu-
mesti iskrist, dar pe multi aceasta nu-i impiedica sa ramina
ceea ce au fost inainte, pe vremea cind Iskra" Inca nu era
un organ recunoscut de numeroase comitete. Acesti iskristi
nesiguri i-au facut malt rau. Daca cel putin ar duce impotriva
ei o lupta directs, fatisa... Dar nu, ei actioneaza pe furls, de
dupa colt, pe nesimtite, in taina.

Punctul al doilea de pe ordinea de zi a congresului parti-
dului era consacrat programului partidului. Partizanii grupului
Rabocee Delo", bundistii diferiti alti ddegati, carora in
timpul congresului ii s-a dat porecla de mla.stina", faceau o
obstructie nemaipomenita. Discutiile in jurul programului s-au
prelungit enorm. Numai Akimov singur a depus zeci de amen-
damente. Se purtau controverse literalmente pentru cite un cu-
yin% pentru cite a conjunctie. Un bundist care facea parte din
comisia pentru examinarea proiectului de program a intrebat
pe buns dreptate : al cui proiect examinam noi, proiectul pro-
pus de redactia Iskrei" sau unul prezentat de Akimov ?
atit de multe amendamente au trebuit sa fie discutate. Amen-
damentele acestea erau cu totul neinsemnate, si in fapt pro-
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gramul a Lost adoptat fara modificki cit de cit substantiale ;
cu toate acestea, dezbaterile in jurul lui au luat vreo zo de
sedinte... Iata cit de neproductive au fost lucrarile congresului
din cauza obstructiei pe care o faceau diverse elemente antiis-
kriste si cvasiiskriste.

Al doilea incident serios care s-a produs la congres dupa cel
cu Comitetul de organizare a fost incidentul in legatura cu
egalitatea limbilor sau, cum i se zicea in mod ironic la con -
gres, ,in legatura cu libertatea limbilor". (M a r t o v Sau
((cu xnagarii*". R i s et e.) Da, si cel in legatura cu magarii".
Iata despre oe este vorba. In proiectul de program al parti-
dului se vorbeste despre egalitatea in drepturi a tuturor ceta-
tenilor, fara deosebire de sex, nationalitate, religie etc. Bun-
distil nu s-au multumit cu atit si au cerut sa se prevada in
program dreptul fieckei nationalitati de a invka in limba
ei, precum si de a o folosi in relatiile cu autoritatile de stat
$i cu institutille obstesti. Ca raspuns la observatia unui bun-
dist vorbket, care a dat ca exemplu hergheliile statului,
toy. Plehanov a obiectat ca nu poate fi vorba de herghelii,
deoarece caii nu vorbesc, vorbesc numai magarii". Bundistii
s-au ofensat, probabil pentru ca s-au crezut vizati prin aceasta
gluma.

In problema egalitatii limbilor s-a produs pentru prima
oars o sciziune. In afara de bundisti, rabocedelti mlastina",
s-au pronuntat pentru libertatea limbilor" unii dintre is-

Prin felul cum vota in aceasta problemk tov. Deutsch
a stirnit in rindurile noastre uimire, revolts, indignare etc. ;
ba se abtinea de la vot, ba vota impotriva noastra. In cele
din urma, aceasta problema a fost rezolvata pe tale arniabilk
printr-un vot unanim.

In genere se poate spune ca in prima jumatate a congresu-
lui, tori iskristii au actionat laolalta. Bundistii spuneau ca im-
potriva for s-a urzit un complot. Vorbind despre oongres, unul
dintre bundisti 1-a definit ca o majoritate compacts ". Ca
raspuns la aceasta, eu mi-am exprimat dorinta ca intregul nos-
tru partid sa constituie o singura majoritate compacta*

Cu totul alt tablou ne ofera a doua jumatate a congresului.
De atunci incepe istorica cotitura a lui Martov. Divergentele

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, val. 7, ditara peliticll, 1903, aditia
a dons, pad. 280. Nets red.
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apgrute intre not nu erau de loc noinsemnate. Ele decurgeau
din faptul ea Martov aprecia gresit momentul politic. Tov.
Martov s-a abgtut de la linia pe care o urmase ping atunci.

Punctul at cincilea de pe ordinea de zi era consacrat sta-
tutului. In legatura cu primul paragraf al statutului s-au iscat
controverse intre mine si Martov Inca in comisie. Noi preconi-
zam formulgri diferite. In timp ce eu propuneam sa fie con-
siderat membru de partid acela care, imparfasind programul
partidului si acordindu-i sprijin material, face parte dintr-una
din organizatilie lui, Martov gg.sea ca, pe lingg primele doug
conditii, este suficient sä se prevadg indatorirea de a activa
sub controlul uneia din organizatiile de partid. Eu insistam
asupra formulgrii mele si argtam cg nu putem da altg definitie
notiunii de membru de partid farg a incalca principiul cen-
tralismului. A considera membru de partid pe cineva care nu
face parte din nici o organiz,atie a partidului inseamng a to
pronunta impotriva oricgrui control din partea partidului.
Martov introducea aici un principiu nou, care era in flagrantg
contradictie cu principiile Iskrei". Formularea lui Martov lar-
gea limitele partidului. El invoca argumentul cg partidul nos-
tru trebuie sa fie un partid al maselor. El deschidea larg
portile oportunistilor de tot felul, lgrgea, ping la totalg
dezlinare, limitele partidului. In conditiile noastre Irma acea-
sta implicg o mare primejdie, deoarece este foarte greu sä
tragi o linie de demarcatie intre revolutionar si flecar ; de
aceea trebuia sa ingustam notiunea de partid. Greseala lui
Martov consta in aceea ca el deschidea larg portile partidului
in fata oricgrui aventurier, in timp ce not vedeam ea ping si
la congres nu mai putin de o treime din delegati erau din
categoric celor care pun bete-n roate. In cazul de fatg Mar-
tov a dat dovadg de oportunism. Formularea lui introducea
o nota falsg in statut : fiecare membru at partidului trebuie sa
se afle sub controlul unei organizatii in asa fel cluck C.C. sa
aibg posibilitatea sa ajungg ping. la cel din urmg membru at
partidului. Formularea mea stimula organizarea. Tov. Martov
diminua notiunea de membru de partid", in timp ce, dupg
pgrerea mea, ea trebuie sa stea sus, foarte sus. De partea lui
Martov au trecut Rabocee Delo", Bundul si mlastina", cu
ajutorul carora el a reusit sa impung adoptarea primului pa-
ragraf at statutului.
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Atunci Martov a inceput sa pretinda ca pe seama lui se
raspindesc zvonuri infamante". Faptul ca se arata cu tine
a ajuns sa fie in alianta Martov nu avea in el nimic jignitor.
Mi s-au facut mie imputari identice atunci cind s-a intim-
plat sa fiu in alianta cu toy. Bruker. $i eu nu m-am ofensat
de loc atunci cind Martov mi-a trimis un biletel in care spu-
nea : uita-te tine voteaza cu tine". Ce-i drept, alianta mea
cu Bruker a Lost vremelnica intimplatoare, in timp cc alianta
lui Martov cu Bundul s-a dovedit a fi trainica. Am fost im-
potriva formularii lui Martov, deoarece ea insemna Versump-
fung *. Eu 1-am prevenit adeseori pe Martov ca face o gre-
seala, iar adversarii nostri, urmindu-1 in bloc, au ilustrat, in
chip graitor justevea avertismentelor mete. Mai periculos ca
orice nu este insa faptul ca Martov a cazut in mlastina, ci
faptul ca, alunecind intimplator in smircurile ei, el nu a cautat
sa iasa de acolo, ci a continuat sa se cufunde din ce in ce
mai mult. Bundistii au simtit Ca au devenit stapini pe situa-
tie ca stare si-au pus amprenta pe statutul partidului.

In timpul celei dc-a doua jumatati a congresului s-a format
iarasi o majoritate compacts, numai ca de data aceasta ea se
compunea din coalitia martovistilor, plus mlastina", plus mi-
noritatea compacts pe care o constituiau Rabocee Delo" si
Bundul. aceasta majoritate compacts a stat impotriva

Vazind discordia dintre iskri$ti, un bundist a sous : E
placut sa discuti cind conducatorii se iau la harts ". Eu nu-mi
pot explica de ce s-a retras Bundul cind la congres se crease
o astfel de conjuncture. Bundul ajunsese stapin pe situatie
ar fi putut obtine multe. Mai probabil ca oricc este ca a avut
un mandat imperativ.

Dupe ce primul paragraf al statutului a fost stricat, trebuia
sa legam cit mai strins vasul spart, sa -1 legam cu un
nod dublu. In mintea noastra s-au nascut, fireste, temeri ca
vom fi lucrati, ca ni se vor pune bete in roate. De aceea era
necesar sa introducem cooptarea reciproca In institutiile cen-
trals, spre a asigura partidului unitatea de actiune a aces-tor
institutii. In jurul acestei probleme s-a incins din nou o lupta
apriga. Trebuia facut in asa fel ca la pregatirea Congresului
al III-lea al partidului sa nu se mai poata repeta ceea ce s-a

* o alunecare In nilagtin5. Nota trod.
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intimplat cu C.O. Trebuia treat un for conducator iskrist
cinstit consecvent. La acest punct am fost din nou infrinti,
Propunerea cu privire la coaptarea reciproca in institutiile
centrale a Lost respin.sa. Greseala lui Martov, care era spri-
jinit de mlastina", a devenit si mai vadita. Incepind din
acel moment, coalitia s-a inchegat pe deplin, asa incit, sub
ameninvarea infrihgerii, not am fost nevoiti sa ne incarcam
armele cu incarcaturi duble. Cu voturile lor, Bundul Ra-
bacee Delo" hotarau soarta congresului. De aici a izvorit
o lupta indirjita, inversunata.

Sa trecem acum la sedintele neoficiale ale organizatiei
Iskrei". La aceste sedinte am discutat in special problema
componentei Comitetului Central. In tot cursul celor patru
sedinte ale organizatiei Iskrei" au avut loc dezbateri in le-
gatura cu tov. N.N., caruia o parte din iskristi voiau sa-i dea
un vot de neincredere politica, dar nicidecum in sensul propriu
al cuvintului, deoarece nimeni nu-i atribuia lui N.N. ceva in-
famant, ci in sensul ca N.N. nu este o persoana indicata sa
faca parte din forul conducator iskrist ; in jurul acestei ches-
tiuni au fost discutii foarte aprinse. La ultima sedinta, 9 to-
varasi din i6 s-au pronuntat contra lui N.N., 4 pentru, cei-
lalti s-au abtinut. Tot aici urma sa se decida ce componenta
trebuie 66 aiba acum forul conducator a carui alegere trebuie
s-o asiguram.

Martov cu mine propuneam diferite grupuri de trei",
dar nu am putut cadea de acord asupra lor. Nedorind sa fa-
rimitam voturile la congres, am hotarit sä propunem o lista
de compromis. Noi faceam tot felul de concesii : eu am con-
simtit la o lista cu doi martovisti. Minoritatea n-a vrut sa
accepte aceasta solutie. De altfel, delegatul grupului Iujnii
rabocii" refuza sa figureze pe lista noastra, consimtind insa
sa figureze pe lista martovistilor. Asadar, grupul Iujnii ra-
bocii" un element din afara decidea problema compo-
nentei C.C. Dupa ce s-au scindat, i-am adunat pe cei
care aveau vederi comune cu not si am inceput sa desfasuram
o agitatie intensa. Plecarea neasteptata a Bundului a schimbat
dintr-o data intreaga situatie. 0 data cu plecarea lui s-a for-
mat din nou o majoritate compacts gi o minoritete. Noi am
avut majoritatea $i am ales in C.C. pe tine am vrut.

si
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Acestea au fost irnprejurarile care au dus la sciziune. 0
mare lipsa de tact din partea lui Martov a fost propunerea
ca congresul sa confirme Intregul grup de case redactori ai
Iskrei", cu toate ca stia ca eu voi insista asupra principiului
eligibilitatii redactiei. Aceasta insemna ca problema alegerii
redactiei sa fie transformata intr-un vot de neincredere in
unii dintre membrii redactiei.

Simbata, pe la orele 5, au luat sfirsit alegerile. Am trecut
la discutarea rezolutiilor. Pentru aceasta nu ne ramineau decit
citeva ore. Ca urmare a obstructiei $i taraganelilor din partea
mlastinei", ne-am vazut nevoiti sa scoatem de pe Tagesord-
nung numeroase puncte importante ; asa, de pilda, nu ne-a
mai ramas de loc timp pentru discutarea tuturor problemelor
de tactics.

Atitudinea congresului fats de rezolutii a fost pins intr-atit
de unanima, incit noi am ramas cu impresia ca s-a treat o
atmosfera de conciliere ; ni se pares ca din divergentele ivite
intre noi Martov nu facea o problems de stat. Ba chiar, la
intrebarea unui delegat al grupului Iujnii rabocii" daca ale-
gerile sint valabile, el a precizat ca minoritatea se supune tu-
turor hotaririlor congresului. Toate rezolutiile au fost adoptate
intr-o atmosfera pasnica si amicala ; divergente s-au ivit nu-
mai In legatura cu rezolutia lui Starover cu privire la liberali.
Rezolutia este prea vaga si in cuprinsul ei s-a manifestat din
nou oportunismul ; noi am combitut-o si am obtinut sa se
voteze o a doua rezolutie cu privire la aceeasi problems.

Impresia generals produsa de congres este ca in cadrul lui
s-a dus o lupta Impotriva incercarilor de a pune bete-n roate.
Noi am fost pusi in imposibilitatea de a lucra. Concluzia era :
fereste-ne, doamne, de aka prieteni", adica de cvasiiskristi.
Martov n-a inteles de loc acest aspect. El a ridicat la rangul
de principiu pozitia sa gresita. In flagranta contradictie cu
adevaratele nevoi ale partidului se afla afirmatia lui Martov
ca majoritatea a treat un regim de stare de asediu". Pentru
ca lucrarile congresului sa fi fost mai rodnice, ar fi trebuit ca
elementele care pun bete-n roate sa fie indepartate si puse
in situatia de a nu putea dauna partidului ; numai data vom
proceda astfel vom reusi sa asiguram congresului urmator po-
sibilitatea unor lucrati rodnice. Iata pentru ce trebuia stability
o unitate deplina intre institutiile centrale ale partidului.
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Prima jum6tate a congresului este diametral opusa celei
de-a doua. Punctele cardinale ale intregului congres se reduc
la patru momente esentiale, anume 1) incidentul cu C.O. ;
2) dezbaterile cu privire la egalitatea limbilor ; 3) dezbaterile
cu privire la primul punt al statutului si 4) lu,pta in jurul
alegerii centrelor de partid.

In prima jun-awe a congresului, not impreuna cu Martov
am lost impotriva Comitetului de organizare, a Bundului, a
grupului Rabocee Delo" si a mlastinii" ; in cea de-a doua
jumatate Martov a nimerit din intimplare in mla§tina. Din-
tr-un Versumpfung intimplator, acum, dupa congres, rezulta
un Versumpfung adevarat. (A p 1 a u z e.)

$i :
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4

DECLARATIE IN LEGATURA CU RAPORTUL LUI
MARTOV

15 (28) OCTOMBRIE "

Protester in modul cel mai energic impotriva faptului ca
Martov pune chestiunea cine a mintit sau cine s-a dedat la
intrigi in redarea convorbirii particulare dintre mine, el $i
Starover, $i declar ca, procedind astfel, Martov recurge la un
procedeu nedemn. Constat ca acest procedeu contrazice in
mod flagrant afirmatia de ieri a lui Martov ca sentimentul
de scirba it impiedica sa impinga lucrurile pins acolo incit
sa se puns problema insolubila a veracitatii reclarli convor-
birilor particulare 1 Declar ca Martov a redat intr-un mod
cu totul inexact convorbirea particulars en question *. Declar
ca accept orice arbitraj them in fata acestuia pe Martov,
data gaseste de cuviinta sa ma acuze de acte incompatibile
cu detinerea unui post de raspundere in partid. Declar ca
Martov, care in momentul de fata nu mai formuleaza acuzatii
directe, ci aluzii vagi, este moralmente dator sa alba curajul
de a-si sustine acuzatiile deschis, sub semnatura proprie, in
fata intregului partid, si ca eu, ca membru al redactiei O.C.
al partidului, propun lui Martov ca, in numele intregii redac-
tii, sa edittim imediat, in brosura, toate acuzatiile lui. Dad
nu va proceda astfel, Martov va dovedi ca n-a urmarit decit
sa provoace un scandal la congresul Ligii, iar nu sa contribuie
la epurarea morals a partidului.

* despro care este vorba. Nota trod,

§i
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5

DECLARATIE IN LEGATURA CU RAPORTUL LUI
MARTOV

16 (29) OCTOMBRIE

Declar ca, dupa ce asa-zisrul coreferat de ieri al lui Martov
a mutat dezbaterile pe un teren nedemn, socot inutil si impo-
sibil si particip Ia. once dezbateri In legatura cu acest punct
de pe ordinea de zi ; in consecinta, renunt si la cuvintul meu
de incheiere, cu atit mai malt cu cit Martov, daca are cura-
jul O. acluca deschis acuzatii concrete, este obligat &á le sus-
tina, in fata intregului partid, in brosura la a carei intocmire
1-am provocat ieri in mod formal.



CONGRESUL AL II-LEA AL LIGII DIN STR kINATATE 57

6

INTERVENTII IN CADRUL DEZBATERII
STATUTULUI LIGII

17 (30) OCTOMBRIE

1

Ma voi opri in special asupra unui singur punct, $i anume
asupra ideii raportorului ch. Liga este autonoma in elaboratea
statutului sau. Dupe parerea mea, aceasta este o idee cu totul
gresita, deoarece C.C. care, potrivit § 6 din statutul parti-
dului, are dreptul de a organiza comitete este singura in-
stanta in drept sa elaboreze un statut pentru Liga ; pentru ea
a organiza inseamna inainte de toate a intocmi un statut. $i
atita timp cit C.C. nu aproba statutul Ligii, aceasta din urma
nu are statut. No0unea de autonomie este cu desavirsire in-
aplicabila aici, deoarece contravine statutului partidului. Sub-
liniez Inca o data in modal cel mai categoric ca Liga nu are
statut atita timp oit nu e aprobat de catre C.C. Cit priveste
confirmarea Ligii de catre congresul partidului, aceasta nu se
datoreste activitatii ei, ci mai degraba, poate, cu toate de-
fectele de care sufera exclusiv fermitatii ei in domeniul
principiilor.

2

La aceste argumente voi obiecta cit se poate de scurt 37.
Paragraful 6 da dreptul de a organiza, deci si de a reorga-
niza 38, iar Liga reorganizata ramine totusi Liga, singura or-
ganizatie de partid din strainatate.
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3

La intrebarea tov. Martov daei cei care detin functii in
partid trebuie sa fie confirmati de C.C., raspund cä nu vld
nici un impediment ca persoanele alese in administratia Ligii
sä fie confirmate de Comitetul Central.
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7

DECLARATIE IN LEGATURA CU REZULTATELE
VOTULUI ASUPRA REZOLUTIILOR REFERITOARE

LA STATUTUL LIGII
17 (30) OCTOMBRIE

...In ,numele sau $i al tovarasilor care au votat cu el, Lenin
declara ca respingerea rezolutiei tov. Koneaghin $i adoptarea
celei propuse de tov. Martov constituie o incalcare flagranta
a statutului partidului 39. (Care paragraf din statut a Post hi-
calcat prin acest vot ?") Refuz sa raspund la asemenea intre-
bari, deoarece acest lucru a reiesit indeajuns de clar din con-
tinmul dezbaterilor. (Indicati care oaragraf din statut a fost
incalcat prin rezolutia adoptata de not ".) Interpretarea sta-
tutului e de resortul institutiilor centrale ale partidului ; si
ele se vor pronunta.

bg
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DECLARATIE NEPREZENTATA 4°

29 octombrie 1903.

Tovarasi I Am parasit aseara (2.8/X) sedinta congresului
pentru ca eram prea scirbit de acea scarmonire a unor bir-
feli murdare, zvonuri si convorbiri particulare pe care o in-
treprinsese Martov pe care el o facea pe un ton isteric,
spre marea bucurie a tuturor amatorilor de scandal. Ca o iro-
nic la propria sa adresa, acelasi Martov aratase alaltaieri, in
termeni foarte elocventi, cit de incalificabile sint referirile
la convorbiri particulare care nu pot fi verificate, care te fac
sa te intrebi care dintre interlocutori a mintit. Literalmente
tocmai o astfel de atitudine incalificabila a adoptat Martov
cind m-a somat ied pe un ton isteric sa spun cine a min(it,
eu sau el, in redarea faimoasei convorbiri particulare cu pri-
vire la faimosul grup de trei.

Ac,easta metoda de a provoca la scandal punind intrebarea :
cine a mintit ? este demna numai de un duelgiu care cauta o
ocazie ieftina de a se bate, sau de un om in stare de suresci-
tare isterica, inoapabil sa-si dea seams de absurditatea com-
parta'rii sale. Din partea unui om politic care este acuzat de
anumite greseli politice, folosirea unei asemenea metode do-
vedeste incontestabil lipsa altor mijloace de aparare, tendinta
lamentabila de a muta pe terenul ciorovaielilor $i al birfelilor
o divergenta cu caracter politic.

acu.m este cazul sa ne intrebam : exists oare in genere
vreun mijloc de aparare irnpotriva acestui procedeu al tuturor
duelgiilor si scanclalagiilor de a arunca, pe baza unor convor-
bid particulare, acuzatii care nu pot fi dovedite ? Spun : acu-
zatii care nu pot fi dovedite", deoarece convorbirile particu-
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lare neconsemnate in procese-verbale exclud, prin inski esenta
lor, once posibilitate de a aduce probe, iar acuzatiile formu-
late pe baza lot duc la simpla repetare declinare a cuvin-
tului minciuna". In arta acestei repetari, Martov a atins ieri
culmea virtuozitatii, dar eu nu-i voi urma exemplul.

In declaratia mea de ieri am indicat un mijloc de aparare
$i insist in mod categoric asupra lui. Eu propun adversarului
meu sa publicam imediat, in bro$ura, toate acuzatiile pe care
mi aruncat in cuvintarea sa prin nenumaratele sale aluzii
vagi la minciuna, intrigarie etc. etc. Cer ca adversarul meu

formuleze acuzatiile, sub semnatura proprie, in fata in-
tregului partid, deoarece prin cuvintele sale a aruncat o u-nbra
asupra mea ca membru at redactiei O.C. al partidului, spu-
nind ca anumite persoane nu pot ocupa functii de raspundere
in partid. Ma oblig sa public toate acuzatiile adversarului
meu, deoarece dezvaluirea tuturor intrigilor 4i bitfelilor imi
va fi, nu ma indoiesc citusi de putin, cea mai buns aparare in
fata partidului. Repet a, dad. se va eschiva sä accepte pro-
punerea mea, adversarul va dovedi prin aceasta ca acuzatiile
sale nu sint decit insinuari voalate, izvorite fie din apucaturile
de clevetitor ale unui nemernic, fie din iresponsabilitatea is-
terica a unui politician care s-a poticnit.

Mai am, de oltfel, Inca un mijloc indirect de aparare. In
declaratia mea de ieri am aratat ca convorbirea particulars en
question * a fost redata de Martov intr-un mod cu totul in-
exact. Nu ma voi apuca sä reproduc din nou aceasta convor-
bite, tocmai din cauza incertitudinii inutilitatii unor afir-
matii care nu pot fi dovedite. Dar sä reflecteze oricine asupra
documentului" pe care 1-am remis ieri lui Martov si caruia
acesta din urma i-a dat citire ieri la congres. Acest document
este ordinea de zi a congresului comentariul meu pe margi-
nea ei comentariu scris dupti convorbirea particulars ", pe
care eu 1-am trimis lui Martov §i pe care el mi 1-a restituit cu
completari.

Acest document reprezinta chintesenta neindoielnica a con-
vorbirii noastre, va fi de ajuns sa analizez textul lui precis
pentru a dovedi caracterul calomnios al acuzatiilor lui Martov.
Tata acest text in intregime :

* despre care este vorba. Note trad.
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Punctul 23 (de pe ordinea de zi a congresului). Alegerea
C.C. fi a redactiei D.C. al partidului".

Comentariul meu : Congresul alege trei persoane in redac-
tia O.C. si trei in C.C. Aceste vase persoane 1 a o l a 1 t a, cu o
majoritate de 2/3, completeaza, data este nevoie, efectivul re-
dactiei Organului Central si al Comitetului Central prin coop-
tare $i prezinta congresului raportul corespunzkor. Dupe apro-
barea acestui raport de ckre congres, cooptarea ulterioara se
va face separat de ckre redactia Organului Central si de
ckre Comitetul Central" *.

Martov sustinea ca acest sistem a fost adoptat exclusiv in
vederea largirii grupului redactional de vase. Aceasta afirma-
tie este vadit contrazisa de cuviintele : daca este nevoie". E
clar ca de pe atunci Inca se prevedea eventualitatea ca nu va
fi nevoie de o astfel de largire. Apoi, daca cooptarea nu putea
fi hotarita decit cu 4 voturi din 6, este evident ca completarea
redactiei nu putea fi feicutii Pei consimte'zmintul unor ne-re-
dactori, fara consimtarnintul eel putin al unui membru al C.C.
Prin urmare, largirea redactiei depindea de parerea unui om
in privinta caruia erau posibile atunci (cu o lung, daca
nu chiar cu o lung vi jumatate inainte de congres) doar cele
mai vagi presupuneri. Este evident, prin urmare, ca pe vre-
mea aceea vi Martov considera ca grupul redactional de vase,
ca atare, nu este capabil sa aibei mai departe o existents de
sine statatoare, din moment ce votul hotkitor in problema
largirii grupului de trei ales era dat unui ne-redactor, tot ales.
Transformarea vechii redactii a Iskrei" in redactie a Orga-
nului Central at partidului era considerate si de Martov ca
fiind imposibila fara ajutor din afara, fara un ajutor extrare-
dactional.

Sa mergem mai departe. Dad totul se rezuma exclusiv la
largirea grupului de vase, oe rost avea specificarea ca se alege
un grup de trei ? Ar fi fost de ajuns ca cooptarea cu unani-
mitate de voturi sa fie inlocuita prin cooptare cu o majoritate
sau alta si in genere n-ar mai fi fost nevoie sä se vorbeasca
anume despre redactie, ci ar fi fost de ajuns sh.' se vorbeasca
despre 000ptarea in institutiile partidului in general, sau in

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politico, 1962, edilia
a doua, pag. 393. Nota red.
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institutiile centrale ale partidului in special. Este limpede,
prim urmare, ca nu era vorba exclusiv de largire. Este 'im-
pede, de asemenea, ca nu un singur membru al vechii redactii,
ci poate doi sau chiar trei impiedicau o eventuala largire, din
moment ce pentru largirea grupului de vase se considera util
ca el sa fie redus mai intii la un grup de trei.

In sfirvit. Comparati completarea", largirea componentei
centrelor asa cum este reglementata de actualul statut al
partidului, adoptat la congres, cu prevederik corespunzatoare
ale proiectului initial pe care Martov si cu mine 1-am fixat
in sus-mentionatul comentariu la punctul 23 de pe ordinea de
zi. Proiectul initial prevedea cal (pentru largirea redactiei O.C.
§i pentru largirea C.C.) se care consimtamintul a pa t r u
contra doi, pe and statutul in vigoare cere, in ultima analiza,
consimtamintul a trei contra doi, deoarece Consiliul este
acela care hotaraste acum definitiv problema cooptarii in insti-
tutiile centrale, si data doi membri ai redactiei plus un mem-
bru al Consiliului sint pentru largirea redactiei, ei pot efec-
tua aceasta largire impotriva vointei celui de-al treilea.

Prin urmare, nu incape nici cea mai mica indoiall (si acest
lucru rezulta din intelesul precis al unui document precis) ca
modificarea componentei redactiei a fost presupusa (de mine
vi de Martov, si n-a fost contestata de nici unul dintre mem-
brii redactiei) cu mult inainte de congres, ea urmind a fi
efectuata independent de vointa si de consimtamintul unuia
sau poate chiar a doi-trei dintre membrii grupului de vase.
De aceca ne putem da seama cc valoare an acum afirmatiile
ridicole despre mandatul imperativ si neformal care lega
grupul de vase, despre legaturile morale dinauntrul aoestui
grup, despre importanta existentei unui colectiv monolit si ce-
lelalte tertipuri de care abunda cuvintarea lui Martov. Toate
aceste tertipuri sint in flagranta contradictie cu textul lipsit
de echivoc al comentariului, in care se cere reinnoirea com-
ponentei redactiei printr-un procedeu destul de complicat si
deci minutios chibzuit.

$i mai neindoielnic reiese din acest comentariu ca modifi-
carea componentei redactiei era conditionata de consimtamin-
tul a cel putin doi tovarasi din Rusia, membri ai C.C. alesi
de congres. Este neindoielnic deci a atit eu cit si Martov

6*
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speram ca -i vorn convinge pe acesti viitori membri ai C.C. de
necesitatea unei anumite modificari a componentei redactiei.
Aceasta inseamna el rezolvarea problemei referitoare la corn-
ponenta redactiei noi o lasam in seama unor membri ai cen-
trelor care Inca nu erau cunoscuti cu precizie. Noi mergeam
deci la lupta, sperind sti cistigtim de partea
noastra pe acesti membri ai centrelor, i
daca acum majoritatea tovarasilor influenti din Rusia s-au
pronuntat, la congres, in favoarea mea $i nu in favoarea lui
Martov (in legatura cu divergentele iscate intre noi), acesta
din urma se pune intr-o postura de-a dreptul ridicola $i ne-
demna cu istericele sale vaicareli ca a fost infrint $i cu incer-
carile sale de a tese intrigi si de a raspindi calomnii, care prin
insasi esenta for nu pot fi dovedite.

N. Lenin (V. L Ulianov)

Publicat pentru prima oard in 1928, Se tiparege &pa manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. VII
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HOTARIRE A CONSILIULUI PARTIDULUI
GENEVA, 1 NOIEMBRIE 1903

Copie.
Partidul muncitoresc social-democrat din Rusia.

Consiliul partidului, format din Valentinov, Ilin, Ru si Va-
siliev, acesta din urma fiind imputernicit sa-1 reprezinte pe
Efimov, al cincilea membru al Consiliului, in urma convocarii
facute de doi membri ai sai, Ilin si Vasiliev, s-a intrunit in
sedinVa la 1 noiembrie 1903, la Geneva, si a hotanit : Consiliul
considers juste 41 actiunile reprezentantului Comitetului Cen-
tral la congresul Ligii si-i insarcineaza sä reorganizeze Liga
prin introducerea unor not membri. Valentinov, fin, Vasiliev,
pentru Efimov Vasiliev, Ru.

Publicat in 1904 in brosura
Comentariu pe marginea proce-
selor-verbale ale Congresului a!
II-lea al Ligii din strainatate a
social-democratiet revolulionare

ruse°. Geneva

Se tip4reste dupd manuscris,
confruntat cu textul brofttril
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DECLARATIE CU PRIVIRE
LA RETRAGEREA DIN CONSILIUL PARTIDULUI

$1 DIN REDACTIA ORGANULUI CENTRAL 42

Neimpartasind parerea lui G.V. Plehanov, membru al Con-
siliului partidului si al redactiei O.C., ca in momentul de fata
o concesie facuta martovistilor si cooptarea grupului de case
este utila in interesul unitatii partidului, declar ca renunt la
functia de membru al Consiliului partidului $i de membra at
redactiei O.C.

N. Lenin

1 noiembrie 1903
Geneva.

P.S. Declar insa in mod expres ca, pe masura puterilor
mete, voi continua sa sprijin prin munca mea noile institutii
centrale ale partidului.

Remisa lui Plehanov la 1.X1.19o3.

Publicat In 1904, In bropura :
L, Martov. Lupta impotrtva
astdrit de asedius din Partidul

muncitoresc social-democrat
din Rusta". Geneva

Se tipcirepte duplt manuscris
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SITUATIA BUNDULUI IN PARTID

Sub acest titlu, Bundul a publicat traducerea unui articol
aparut in nr. 34 at gazetei Arbeiterstimme" 43. Acest articol,
anexat la hotaririle Congresului al V-lea al Bundului, consti-
tuie, oarecum, un comentariu oficial pc marginea lor. In cu-
prinsul lui se face incercarea de a expune sistematic toate ar-
gumentele care to fac sa ajungi la conduzia ca Bundul tre-
buie sa constitule o parte federative a partidului". Nu este
lipsit de interes sa examinam aceste argumente.

Autorul incepe prin a spune ca problema cea mai arzatoare
care sta in fata social-democratiei din Rusia este aceea a uni-
ficarii. Pe ce baze poate fi infaptuita ea ? Manifestul din
1898" a adoptat principiul autonomiei. Autorul analizeaza
acest principiu si gaseste ea e in dezacord cu logica, ca sufera
de contradictii launtrice. Daca prin probleme care privesc in
mod special proletariatul evreu intelegem numai problemele
referitoare la mijloacele de agitatie (tinindu-se seama de
limba, psihologia si cultura aparte a evreilor), aceasta va fi
o autonomic tehnica (?). Dar o asemenea autonomie inseamna
desfiintarea oricarei independente, deoarece de aceasta au-
tonomie se bucura once comitet de partid, si a echivala
Bundul cu comitetele inseamna a nega autonomia. Daca insa
prin autonomic intelegem autonomia in unele probleme de
program, este absurd sa lipsim Bundul de once independenta
in celelalte probleme de program ; or, independenta in pro-
blemele de program presupune neaparat reprezentarea Bun-
dului ca atare in organele centrale ale partidului, adica nu
autonomie, el federatie. 0 temelie trainica pentru situatia
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Bundului in partid trebuie cautata in istoria miscarii revolu-
tionare evreiesti din Rusia. Aceasta istorie ne arata ca toate
organizatiile care activeaza in rindurile muncitorilor evrei au
fuzionat intr -o singura uniune Bundul si ca activitatea
acestuia s-a extins din Lituania in Polonia, iar apoi in sudul
Rusiei. Istoria a darimat, asadar, toate barierele regionale si
a flout ea Bundul sa fie unicul reprezentant al proletariatului
evreu. Iata un principiu care, departe de a fi rodul unor exer-
citii mintale gratuite (?), constituie rezultatul intregii istorii
a miscarii muncitoresti evreiesti : Bundul este unicul repre-
zentant al intereselor proletariatului evreu. Or, se intdege, o
organizatie care reprezinta intregul proletariat at unei natio-
nailitati poate infra in partid numai data acesta este organizat
pe baze federative ; proletariatul evreu este nu numai o parte
a familiei mondiale a proletarilor, ci si o parte a poporului
evreu, care are o situatie specials printre celelalte popoare.
In sfirsit, coeziunea strinsa a diferitelor parti ale partidului
isi gaseste expresia tocmai in cadrul federatiei, deoarece prin-
cipaila caracteristica a aoesteia din urma este participarea ne-
mijlocita la treburile partidului a fiecareia dintre partite lui
componente ; toate partile partidului se simt atunci egale in
drepturi. Autonomia insa presupune lipsa de drepturi a par-
tilor partidului, indiferenta fats de treburile comune, neincre-
dere reciproca, fricii.uni §i ciocniri.

Aceasta este argumentarea autorului, pe care not am expus-o
aproape exclusiv in propriile lui expresii. Ea se reduce la trei
puncte : la consideratii de ordin general pe tema ca autonomia
sufera de contradictii launtrice si nu este de natura sa con-
tribuie la unirea strinsa a diferitelor parti ale partidului ; la
invatamintele istoriei, care a facut ca Bundul sa fie unicul re-
prezentant at proletariatului evreu, $i, in sfirsit, la argumentul
ca proletariatul evreu este proletariatul unei nationalitati care
are o situatie specials. Autorul urea sa se sprijine deci $i pe
principii organizatorice generale, si pe invatamintele istoriei,
si pe ideea de nationalitate. Autorul se strkluieste trebuie
s-o recunosstem sa examinez,e problema sub toate aspectele.
$i toomai de aceea expunerea lui scoate in relief intr-un mod
atit de pregnant pozitia adoptata de Bund in problema care
ne framinta pe toti. 1
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In cazul federatiei, ni se spune, partile partidului sint egale
in drepturi si participa nemijlocit la viata intregului partid ;
in cazul autonomiei, ele sint lipsite de drepturi si nu parti-
cipa, ca parti ale partidului, la viata intregului partici. Acest
rationament este pe de-a-ntregul de domeniul absurditatilor
vadite ; el seamana, ca doua picaturi de apa, cu rationamen-
tele pc care matematicienii le numesc sofisme matematice
si in care printr-un procedeu in aparenta ireprosabil din
punct de vedere logic se demonstreaza ca doi ofi doi fac
cinci, ca partea este mai mare deck intregul etc. Exists cule-
geri de sofisme matematice de acest fel $i ele aduc un anumit
fobs copiilor de scoala. Dar unor oameni care se cred a fi
unicii reprezentanti ai proletariatului evreu este oarecum je-
nant sa le explici un sofism atit de elementar ca folosirea cu
intelesuri diferite a expresiei parte a partidului" in cele doua
jumatati ale unuia $i aceluiasi rationament. Cind se vorbeste
de federatie, expresia parte a partidului" este folosita pen-
tru a desemna o sums de organizatii din diferite localitati ;
cind se vorbeste de autonomic, aceeasi expresie este folosita
pentru a desemna fiecare arganizatie locals in parte. Puneti
alaturi in acelasi silogism aceste notiuni pretins identice si
yeti ajunge la concluzia inevitabila ca doi on doi fac cinci.
Si data nici acum nu le este clay bundistilor in ce consta
sofismul lor, ii sfatuiesc sa arunce o privire in propriul for
statut-maximum si vor vedea acolo ca tocmai in cazul fede-
ratiei organizatiile locale comunica cu centrele de partid in
mod mijlocit, pe cind in cazul autonomiei ele comunica in
mod nemijlocit. Nu, federalistii nostri ar face mai bine sa nu
vorbeasca de coeziune strinsa" 1 Cine vrea sa rastoarne teza
ca federatia inseamna izolarea, iar autonomia fuzionarea
partilor partidului nu reuseste deck sa se faca de ris.

Nu cu molt mai reusita este incercarea de a demonstra ca-
racterul nelogic" al autonomiei, in care soop aceasta din urma
este impartita in programatica $i tehnica. Insasi aceasta im-
partire este cit se poate de absurda. De ce sa se considere
Ca problemele referitoare la mijloacele speciale de agitatie
in rindurile muncitorilor evrei pot fi numite probleme teh-
nice ? Ce cauta aici tehnica, cind este vorba de particulari-
tati de limbs, psihologie $i conditii de viata ? Cum se poate
vorbi de autonomic in probleme de program atunci cind e
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vorba, bunaoara, de revendicarea egalitatii cetatenesti pen-
tru evrei ? Programul socialdemocratiei formuleaza numai
revendicarile fundamentale, comune intregului proletariat, in-
diferent de deosebirile profesionaile, locale, rationale, de rasa.
Aceste deosebiri fac ca una aceeasi revendicare a doplinei
egalitati a cetatenilor in fata legii sa suscite intr-un loc agi-
tatia impotriva unei forme de inegalitate in drepturi, in alt lac
sau in privinta altar grupuri ale proletariatului agitatia im-
potriva unei alte forme de inegalitate in drepturi etc. Unul

acelasi punct din program se aplica in mod diferit, in func-
tie de deosebirile in ceea, ce priveste conditiik de trai, cul-
tura, raportul existent intre fortele sociale in diferitele re-
giuni ale tarii etc. Agitatia pentru una aceeasi revendicare
din program se face prin mijloace diferite, in limbi diferite,
tinindu-se seama de toate aceste deosebiri. Autonomia in
problemele care privesc in mod special proletariatul unei anu-
mite rase, unei anumite natiuni, unei anumite regiuni in-
seamna, a.saciar, ca stabilirea revendicarilor speciale in cadrul
aplicarii programului general, stabilirea mijloacelor de agitatie
este lasata la aprecierea organizatiei respective. Principiile
fundamentale generale ale programului si tacticii se stabilesc
de catre intregul partid, de catre institutiile sale centrale, iar
variatele mijloace cu ajutorul carora aceste principii se aplica
in practica si in domeniul agitatiei se stabilesc de catre dife-
ritele orga.nizatii de partid subordonate centrului, potrivit cu
deosebirile locale, de rasa, nationale, culturale etc.

Se pune intrebarea : ce poate fi neclar in aceasta notiune
de autonomic ? Si nu inseamna oare sa faci scolastica de cea
mai pura speta atunci rind faci distinctie intre autonomia in
probleme de program si autonomia in probleme tehnioe ?

Priviti cum se analizeaza din punct de vedere logic" no-
tiunea de autonomic in brosura de care ne ocupam. Din
intregui ansamblu al problemelor care se pun in fata social-
demooratici spun aceasta brosura in legatura cu principiul
autonomiei care a fast pus la baza manifestului din 1898
se desprind (sic uncle probleme care sint considerate ca.'
privesc in mod special proletariatul evreu... Autonomismul
Bundului se terming acolo unde incepe domeniul problemelor
generale... De aid rezulta dualitatea situatiei Bundului in
partid : in problemele speciale el actioneaza ca Bund... pe

si

si

si

II)
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cind in problemele generale el isi pierde fizionomia si este
echivalent cu un simplu comitet de partid..." Programul so-
cial-democrat revendica egalitatea deplina a tuturor cetate-
nilor in fata legii. in aplicarea acestui punct din program,
muncitorul evreu din Vilno formuleaza o anumita revendi-
care specials, iar muncitorul baskir din Ufa una cu totul
diferita. Inseamna care aceasta ca din ansamblul probleme-
lor" se separei unele dintre ele" ? Daca revendicarea gene-
ral" a egalitatii in drepturi isi gaseste expresia in formularea
unei serii de revendicari speciale privind desfiintarea unor
forme speciale de inegalitate in drepturi, inseannui care
aceasta ca aid problemele speciale se separa de cele gene-
rale ? Revendicarile speciale nu se separa de cele generale,
ci se formuleaza in cadrul aplicarii revendicarilor generale
ale programului. Revendicarea ce-1 priveste in mod special
pe evreul din Vilno se separa de cea care-1 priveste in mod
special pe baskirul din Ufa. Generalizarea revendicarilor lor,
reprezentarea intereselor for generale de cacti (iar nu a in-
tereselar speciale, profesionale, de rasa, locale, nationale etc.)
este o sarcina a intregului partid, o sarcina a centrului de
partid. S-ar parea, ca lucrurile acestea sint destul de dare I
$i, dad. bundistii le-au incurcat, aceasta se datoreste faptului
ca in local unei analize logice ei ne-au dat inca $i Inca o data
mostre de pacatuire impotriva logicii. Ei n-au inteles de loc
raportul dintre revendicarile generale ale social-democratiei si
cele speciale. Ei si-au inchipuit ca din intregul ansamblu
al problemelor ce se pun in fata social-democratiei se se-
para unele probleme", pe cind in realitate fiecare problema
cuprinsa in programul nostru este generalizarea unei serii in-
tregi de probleme $i revendicari speciale ; fiecare punct din
program este general pentru intregul proletariat, subimpar-
tindu-se, totodata, in probleme speciale in functie de deosebi-
rile existents intre proletari in ceea ce priveste profesiunea,
conditiile de trai, limba etc. etc. Pe bundisti ii jeneaza carac-
terul contradictoriu al situatiei Bundului, dualitatea, ei, care
consta, zic ei, in faptul ea in problemele speciale Bundul ac-
tioneaza ca atare, pe cind in problemele generale isi pierde fi-
zionomia. Daca ar reflecta putin asupra acestei chestiuni, ei ar
vedea ca o dualitate" asemanatoare exists in situatia ori-
ctirui muncitor social-democrat, fora nici o excep(ie, care in
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problemele speciale actioneaza ca reprezentant al unei anu-
mite profesiuni, ca membru al unei anumite natiuni, ca locui-
tor al unei anumite localitati, iar in problemele generale isi
pierde fizionomia" si nu se deosebeste cu nimic de orice alt
social-democrat. Asa cum este prevazuta in statutul din 1898,
autonomia Bundului este intru totul similara cu autonomia
Comitetului din Tula, numai ca limitele ei sint oarecum di-
ferite ceva mai largi in primul caz in comparatie cu cel
de-al doilea. Si nimic altceva decit o ineptie patents este ur-
matorul rationament, in care Bundul contests justetea unei
asemenea, concluzii : Dad Bundului i se acorda autonomic
in uncle probleme programatice, pe ce temei i se refuza mice
autonomic in celelalte probleme programatice ?" Acest ra-
tionament, in care problemele speciale sint opuse problemelor
generale in cadrui opozitiei dintre uncle" $i celelalte", este
o splendida mostra de analiza logics" bundista Oamenilor
acestora nu le intra in cap ca aceasta inseamna a opune cu-
loarea, gustul mirosul diferit al citorva mere numcirului
celorlalte" mere. Ne permitem sa va asiguram, domnilor, ca
nu numai uncle mere, ci fiecare mar isi are gustul, culoarea
$i mirosul sau specific. Nu numai in unele" probleme
programatice, ci in toate aceste probleme, fdrei excepfie,
vi se acorda autonomic, domnilor, dar exact in masura in care
este vorba de aplicarea acestor probleme la particularitatile
specifice proletariatului evreu. Mein teuerer Freund, ich rat'
Euch drum zuerst Collegium logicum 1*

Al doilea argument al bundistilor consta in invocarea isto-
riei, care, pretind ei, a facut ca Bundul sa fie unicul repre-
zentant al proletariatului evreu.

Aceasta teza este, in primul rind, inexacta. Insusi autorul
brosurii spune ca activitatea pe care celelalte organizatii (in
afara de Bund) au desfasurat-o in aceasta directie (adica acti-
vitatea in rindurile proletariatului evreu) on nu a dat rezul-
tate, on a dat rezultate cu totul neinsemnate". Reiese, asa-
dar, ca, dupa cum recunoaste chiar autorul, o activitate a
existat si, prin urmare, Bundul nu a lost unicul reprezentant
al proletariatului evreu ; cit priveste aprecierea rezultatelor
acestei activitati, nimeni, firqte, nu va pune baza pe aprecie-

* Cu ntitul Oat al meu vn-ndrum atm Collegium logicum I 44
Noto

si

si
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mi.
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rea facuta chiar de Bund ; in sfirsit, nu e un secret pentru
nimeni ca Bundul a cautat sa impiedice activitatea altor or-
ganizatii in rindurile proletariatului evreu (e de ajuns sa
mentionam cunoscutul episod al luptei Bundului impotriva
Gomitetului din Ekaterinoslav, care se incumetase sa lanseze
o proclamatie catre muncitorii evrei 40), prin urmare, chiar
data rezultatele ar fi intr-adevar cu totul neinsemnate, o
parte de vina in aceasta privinta ii revine chiar Bundului.

Mai departe. Doza de adevar pe care o contin referintele
istorice ale Bundului nu dovedeste Inca nicidecum justetea
argumentarii lui. Faptele care au avut loc intr-adevar $i la
care s-a referit Bundul vorbesc nu in favoarea, ci impotriva
lui. Ele arata ca, in cei cinci ani care au trecut de la primul
congres, Bundul a existat si s-a dezvoltat cu totul indepen-
dent de celelalte organizatii ale partidului. In general, lega-
tura efectiva dintre toate organizatiile partidului a fost in
acest timp extrem de slabs, dar legatura Bundului cu celelalte
Valli ale partidului nu nurnai ca era mult mai slabs decit
aceea dintre celelalte organizatii, dar devenea chiar din ce in
ce mai slabs. Istoria organizatiilor din strainatate ale parti-
dului nostru dovedeste cit se poate de clar ca insusi Bundul
a cautat sa slabeasca aceasta legatura. In 1898 membrii Bun-
dului faceau parte din organizatia comuna de partid din stra-
inatate ; in 1903 ei s-au separat si au format in strainatate o
organizatie cu totul independents. Pozitia de sine seatatoare
si independenta Bundului, ca si accentuarea for treptata, sint
in afara de orice indoiala.

$i ce decurge din acest fapt neindoielnic ? Bundistii con-
siders ca din acest fapt decurge necesitatea de a te inchina
in fata lui, de a i te supune orbeste, de a-I ridica la rangul
de principiu, la rangul de unic principiu care ofera o baza
trainica pentru situatia Bundului, de a consfinti acest princi-
piu prin statut, care trebuie sa recunoasca Bundului ca-
litatea de unic reprezentant al proletariatului evreu in
partid. Dupa parerea noastra insa, o astfel de concluzie in-
seamna oportunism de cea mai purl speta, codism" de col
mai rau soi. Din istoria color cinci ani de destramare nu tre-
buie sä deducem necesitatea consfintirii acesteia, ci necesita-
tea, de a-i pune capat o data pentru totdeauna. Si ar mai
putea oare cineva sä tagaduiasca ca a fost intr-adevar o pe-
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rioada de destramare ? In mod de sine statator si independent
s-au dezvoltat in aceasta perioada toate partile partidului,
inseamna oare aceasta ca de aici trebuie sä deducem prin-
cipiul" unei federatii intre Siberia, Caucaz, Ural, Sudul tarii
etc. ?? Chiar bundistii spun ca partidul, ca unitate organiza-
torica a diferitelor lui parti, nu a existat in fapt ; cum se
poate atunci ca dintr-o situatie creata in conditiile inexisten-
tei partidului sa se traga o concluzie in problema restabilirii
unitatii organizatorice ? Nu, domnilor, referirea voastra la
istoria perioadei de destramare, care a treat starea de izolare,
nu dovedeste absolut nimic altoeva dealt caracterul anormal al
acestei izolari. A deduce un principiu" organizatoric din oei
citiva ani de dezorganizare a partidului inseamna a proceda
la fel cu acei reprezentanti ai istorice care, potrivit cu-
noscutei observatii sarcastice a lui Marx, erau gata sa apere
cnutul pe motivul ca este un cnut istoric 47.

Agadir, nici analiza logics" a autonomies nici referi-
rile la istorie nu pot furniza macar un simulacru de fundamen-
tare principiala" a izolarii bundiste. In schimb, argumentul
al treilea, in care Bundul invoca ideea de natiune evreiasca,
are un caracter vadit principial. Numai ca, din pacate, aceasta
idee sionista este cu totul falsa reactionara prin esenta ei.
Evreii au incetat de a exista ca natiune, care este de necon-
ceput fara un teritoriu aparte" spune unul dintre cei mai
eminenti teoreticieni marxisti, Karl Kautsky (vezi nr. 4z al zia-
rului Iskra" si brosura tiparita dupa textul aparut in ziar :
Macelul de la Chisinau problema evreiasca", pag. 3). Iar
recent, examinind problema nationalitatilor in Austria, ace-
lasi autor, incercind sa dea o definitie stiintifica notiunii de
nationalitate, stabileste doua elemente esentiale ale acestei
notiuni : limba si teritoriul (Die Neue Zeit" 48, 1903, nr. z).
Cuvint cu cuvint, aceeasi teza este afirmata de un evreu fran-
cez, radicalul Alfred Naquet, in polemica sa cu antisemitii
cu sioni$tii. Data Bernard Lazare spune el despre acest
cunoscut sionist vrea sa se considere cetacean al unui popor
aparte, asta-i treaba lui ; eu insa declar Ca, desi m-am nas-
cut evreu..., nu recunosc nationalitatea evreiasca..., eu nu am
alts nationalitate decit cea franceza... Sint oare evreii un
popor aparte ? Desi intr-un trecut foarte indepartat ei au Post,
fara indoiala, un popor, totusi raspunsul meu la aceasta intre-
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bare este categoric negativ. Notiunea de popor presupune
anumite conditii, care in cazul de facia nu exists. Un popor
trebuie sa aiba un teritoriu pe care sa se dezvolte, apoi,
in vremurile noastre cal putin, aft timip o confedoratie mon-
diala nu a largit Inca aceasta baza, un popor trebuie sa alba
o limba comuna. Evreii nu mai au nici teritoriu, nici limba
comuna... Bernard T,a7 Are, desigur, ca si mine, nu stie boaba
evreieste, data sionismul $i -ar atinge scopul, lui i-ar fi greu
sa se Inteleaga cu consingenii sai (congeneres) din celelalte
Patti ale lumii" (La Petite Republique", 24 sept. 1903) ".

Evreii germani francezi nu seamana de loc cu evreii po-
lonezi rug. Trasaturile caracteristice ale evreilor n-au ni-
mic care sa poarte amprenta nationalitatii. Dad. ar fi admi-
sibil ca, impreuna cu Drumont, sa considerarn ca evreii con-
stituie o natiune, aceasta ar fi o natiune artificiala. Evreul de
astazi este un produs al selectiei nefiresti careia i-au fost su-
pug stramosii sai in decurs de aproape 18 secole". Bundistilor
nu le mai famine decit sa elaboreze ideea ca evreii rug con-
stituie o nationalitate aparte, a carei limba este jargonul, iar
teritoriul zona de domiciliere obligatorie.

Cu totul inconsistenta din punct de vedere stiintific*, ideea
ca evreii constituie un popor aparte este reactionara prin sem-
nificatia ei politics. 0 dovada practica incontestabila in
acest sens o constituie faptele indeobste cunoscute din istoria
recenta si din realitatea politica contemporana. In intreaga
Europa, prabusirea rinduielilor medievale $i dezvoltarea

politice a fost insotita de emanciparea politica a evreilor,
de trecerea for de la jargon la limba poporului in mijlocul
caruia traiesc $i, in genre, de un progres neindoielnic in pro-
cesul asimilarii for cu populatia inconjuratoare. Trebuie oare
intr-adevar sa ne intoarcem iar la teoriile dezvoltarii speci-

* Cercetarea stiintifica contemporana contests nu numai particularitatile
nationale ale evreimii, ci particularitatile ei de rasa, punind pe primul
plan particularitatile istoriei evreilor. Se poate spune oare Ca trilsaturile parti-
culars ale evreimii decurg din caracterul ei de rasa ?" se intreaba K. Kautsky
si rasnunde ca not nici nu stim cu precizie ce este In fond rasa. Noi nu avem
nevoie sa recurgem la notiunea de rasa, care, In loc de a da un riispuns
adevarat, nu face cleat sa ridice not problems. E de ajuns sa urmaresti istoria
poporului evreu, ca sa to liimuresti definitiv as-upra cauzelor caracterului sate.
$i un eimoscator al acestei istorli ca Renan spune : Trasaturile specifico ale
evreilor si modul for de viata sint intr-o masura mult mai mare rezultatul
conditiilor sociale (necessiles sociales) care i-au influentat in decutsul veacu-
rilor, cleat un fenomen de rasa (phenomene de race) ".
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fice si sa declaram ca tocmai Rusia va constitui o exceptie,
deli, datorita trezirii constiintei eroice in rindurile proletaria-
tului evreu din Rusia, miscarea de eliberare a evreilor este
la noi mult mai adinca si mult mai larga ? Se poate sustine
oare ca e pur intimplator faptul ca tocmai fortele reactionare
din intreaga Europa, si mai cu seams din Rusia, se ridica
impotriva asimilarii evreimii si cauta sa perpetueze izola-
rea ei ?

Problema evreiasca se pune tocmai astfel : asimilare sau izo-
lare ? si ideea de nationalitate" evreiasca are un caracter
vadit reactionar nu numai la adeptil ei consecventi (sionistii),
ci si la aceia care incearca sa impace aceasta idee cu ideile
social-democratiei (bundistii). Ideea de nationalitate evreiasca
contrazice interescle proletariatului evreu, creind direct si in-
direct in rindurile lui o mentalitate ostila asimilarii, o menta-
litate de ghetou". Cind Adunarea nationala din 1791 a de-
cretat emanciparea evreilor stria Renan , ea s-a ocupat
foarte putin de problema rasei... 0 infaptuire a secolului al
XIX -lea a fost desfiintarea. tuturor «ghetourilor>, si eu nu-i
felicit pe cei care vor sa le restabileasca. Rasa evreiasca a
adus lumii servicii foarte mari. Asimilata cu diferite natiuni,
armonios contopita cu diverse unitati nationale, ea va aduce
si pe viitor servicii de natures celor care figureaza la activul
ei in trecut". Iar Karl Kautsky, referindu-se in special la
evreii rusi, se exprima si mai categoric. Ostilitatea fata de
paturile alogene ale populatiei poate fi inlaturata numai
prin aceea ca paturile alogene ale populatiei vor inceta de a fi
strain si se vor contopi cu intreaga masa a populatiei. Acea-
sta este unica rezolvare posibila a problemei evreie,s-ti, si noi
trebuie sa sprijinim tot ceea ce contribuie la inlaturarea izo-
larii evreilor". Impotriva acestei unite rezolvari posibile ac-
tioneaza Bundul atunci cind, in loc de a indatura, accentueaza
si consfinteste izolarea evreilor prin propagarea ideii de na-
tiune" evreiasca si a proiectului de federatie intre proletarii
evrei si proletarii neevrei. Aceasta este greseala fundameatala
a bundismului", care trebuie sa fie si va fi indreptata de re-
prezentantii consecventi ai social-democratiei evreiesti. Da-
torita acestei greseli, bundistii ajung la asemenea lucruri ne-
maivazute in rindurile social-democratiei internationale ca
atitarea neincrederii proletarilor evrei fata de proletarii nee-
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vrei, suspectarea acestora din urma, raspindirea unor neadeva-
ruri in ceea ce-i priveste. Iata, in aceasta privinta, o dovada
scoasa din aceeasi brosura : O idee atit de absurda (ca orga-
nizatia proletariatului unei intregi nationalitati sa fie lipsita
de dreptul de a avea reprezentanti in organele centrale ale
partidului) poate fi propovaduita fati§ numai (retineti acest
lucru !) in privinta proletariatului evreu, care, in virtutea des-
tinelor istorice aparte ale poporului evreu, mai este nevoit sa
lupte pentru egalitate in drepturi(!!) in familia proletariatului
mondial". Recent am intilnit ceva asemanator intr-o foaie sio-
nista, ai carei autori tuna $i fulgera impotriva Iskrei", vazind
in lupta acesteia impotriva Bundului o dovada ca ea nu vrea
sa rocunoasca egalitatea in drepturi" a evreului cu neevreul.
$i acum bundistii repeta atacurile sioniste ! Ei raspindesc la
adresa noastra lucruri pur si simplu neadevarate, deoarece not
nu numai" in privinta evreilor, ci $i in privinta armenilor,
gruzinilor etc. am propovaduit" sa fie lipsiti de dreptul de
a avea reprezentanti", iar in privinta polonezilor am preco-
nizat apropierea, unirea, contopirea intregului proletariat care
lupta impotriva absolutismului tarist. Doar nu degeaba ne-a
atacat cu atita inversunare P.P.S. (Partidul socialist polonez) 1
A spune ca lupta pentru ideea sionista de natiune evreiasca,
pentru principiul federativ de organizare a partidului este o
lupta pentru egalitatea in drepturi a evreilor in familia prole-
tariatului mondial" inseamna a degrada lupta, coborind-o
din domeniul ideilor si al principiilor in acela al suspiciunilor
si atitarilor, al zgindaririi unor prejudecati create in decursul
istoriei ; inseamna a da dovada de lipsa unor arme cu ade-
varat ideologice ,ci principiale in lupta pe care o duci.

*

* *

Am ajuns, asadar, la concluzia Ca atit argumentele logice
cit si tale istorice si nationaliste ale Bundului nu rezista criticii.
Perioada de destramare, accentuind oscilarile din rindurile
social-democratilor rusi $i izolarea diferitelor organizatii, a
produs efecte similare si chiar ,ci mai pronuntate in rindurile
bundistilor. In loc de a adopta lozinca luptei impotriva acestei
izolari istoriceste create (§i accentuate datorita destramarii),

7 - V. I. Lenin, vol. 8
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ei, au ridicat-o la rangul de principiu, agapindu-se in acest
stop de sofismele pe tema caracterului launtric-contradic-
toriu al autonomiei, de ideea sionista de natiune evreiasca.
Numai recunoaerea hotarita §i deschisa a acestei greseli g
proclamarea unei cotituri spre contopire poate sa intoarca
Bundul de pe calea gre§ita pe care a pornit. $1 sintem con-
vin§i ca, mai devreme sau mai tirziu, cei mai buni reprezen-
tanti ai ideilor social-democrate in rindurile proletariatului
evireu vor sill Bundul sa paraseasca calea izolarii si sä pa-
§easca pe calea care duce la contopire.

Iskra" nr. 51 din 22 octombrie 1909 Se tipdre,Ve dupa textui
°mina in ziar
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BURGHEZIA NARODNICIZANTA.
$1 NARODNICISMUL DEZORIENTAT 5

De multa vreme marxistii rusi atrag atentia asupra pro
cesului de degenerare a vechiului narodnicism rus, clasic, re-
volutionar, proces care se desfasoard neincetat cu incepere din
deceniul al 9-lea al secolului trecut. Tot mai slabs devenea
credinta in structura specified a gospodariei taranesti, in obste
ca germene $i temelie a socialismului, in posibilitatea de a
evita calea capitalismului, printr-o revolutie socials imediata,
pentru care poporul ar fi deja pregatit. Isi pastrasera semni-
ficatia politica doar revendicarile privitoare la tot felul de
masuri menite sa intareasca gospodaria tardneasca $i mica
productie populara" in general. In fond, asta nu mai era
nimic altceva decit reformism burghez ; narodnicismul se di-
zolva in liberalism ; se crea o orientare liberals-narodnicista,
care nu voia sau nu putea sa vada ca masurile preconizate
(toate aceste credite, cooperatii, ameliorari, lairgirea proprie-
tatii funciare) nu deplsese cadrul societatii burgheze existente.
Teoriile narodniciste ale domnilor V. V., Nikolaion si ale
numerosilor for imitators nu constituiau decit un paravan
cvasistiintific pentru camuflarea acestui fapt neplacut, dar cu
totul neindoielnic. Critica marxista a sfarimat camuflajul, iar
influenta ideilor narodnice asupra mediului revolutionar rus
a inceput sa scads cu o repeziciune uimitoare. Aceste idei au
devenit si in fapt un bun exclusiv al paturii cu care erau
inrudite societatea" * liberals rush'.

* Aici, ca si in numeroase alto locuri, Lenin foloseste cuvintul societate
nu in sensul obisnuit, ci intr-un sens mai restrins, .intelegind prin acest termen
patura politiceste active din rindurile claselor dominants (burghezia liberals,
intelectuali, functionari din aparatul de stat etc.). Not° trod.

7*
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Bernsteinismul vest-european a fost un nou suvoi care a
intkit curentul aratat, modificindu-1 in acelasi timp. Probabil
ca nu degeaba se spun ca nimeni nu-i profet in Cara sa".
Bernstein n-a avut sansa in propria sa patrie ; in schimb insa,
ideile lui au fost luate in serios" si aplicate in practica de
ckre unii socialisti din Frantz, Italia, Rusia, care au pat-
curs repede distanta ce separa liberalismul de reformismul
burghez. Fecundat de aceste idei, curentul liberal-narodnic de
la noi cistigat noi adepti printre exmarxisti $i, in acelasi
timp, s-a maturizat launtric, debarasindu-se de uncle iluzii
primitive si adaosuri reactionare. Bernsteinismul a esuat in
incerckile sale de a transforma socialismul ; in schimb, insa,
a dat contururi precise noii faze a liberalismului burghez si
a scos valul socialismului de pe Lava unor cvasisocialisti.

0 extrem de interesanta instructiva mostra de apropiere
$i contopire a ideilor oportunismului european cu ideile narod-
nicismului rus ne okra articolul d-lui L. In legatura cu pro-
blema agrara", aparut in nr. 9 (33) al revistei Osvobojde-
nie" 51. Este un adevkat articol-program, in care c constiin-
cios expusa atit conceptia generals a autorului cit aplicarea
ei sistematica intr-un domeniu concret. Acest articol va con-
stitui un jalon in istoria liberalismului rus, marcind un mare
pas inainte 3n directia cristalizarii consolidkii lui.

Autorul imbraca liberalismul sau burghez intr-un vesmint
cusut dupa ultimul cuvint al modei. Repetind aproape cuvint
cu cuvint spusele lui Bernstein, el incearca cu o seriozitate
amuzanta sa convinga pe cititor ca liberalismul socialismul
nu pot fi nicidecum despartite unul de altul sau chiar opuse
unul altuia prin idealul for fundamental, de sint identice
$i de nedespktit socialismul nu constituie o amenintare la
adresa liberalismului, cum se tem multi, el vine nu pentru
a distruge, ci pentru a infaptui principiile liberalismului".
Vorba ceea : vrabia malai viseaza, iar d-1 L. si cei de teapa
lui tare ar vrea ca social-democratii sa nu se sep.are de libe-
rali, ca ei sa conceapa socialismul nu in sensul unor dogme
date de-a gata si al unor doctrine anchilozate, care au pre-
tentia de a prevedea dinainte intregul mers al dezvoltarii
istorice..." (etc. etc. cu totul in spiritul gazetei Revoliution-
naia Rossiia" 52)..., ci ca un ideal etic general..." (pe care,
dup5 cum se stie, toti filistinii, inclusiv liberalii, it considers
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de domeniul lucrurilor irealizabile in aceasta viata parnin-
teased, de domeniul vietii de apoi si al lucrurilor in sine").

Liboralii, fireste, ar vrea iertati-mi expresia vulgara !
sa-si prezinte marfa sub un aspect atragator, sa identifice
liberalismul politic din Rusia cu democratismul social-eco-
nomic. Ideea aceasta este foarte binevoitoare", dar, in ace-

timp, foarte confuza foarte perfida. Binevoitoare, fiindca
exprima bunele intentii ale unei anumite parti a liberalilor de
a preconiza largi reforme sociale. Confuza, fiindca la baza ei
sta tendinta de a opune liberalismul democratic liberalismu-
lui burghez (iarasi cu totul in spiritul gazetei Revoliutionnaia
Rossiia" !) ; autorul, dupa cit se vede, habar n-are ca in
orice societate capitalists nu pot sa nu exists anumite ele-
mente burghezo-democratice care se pronunta pentru largi
reforme democratice social-economice ; asemenea tuturor
Millerandilor rusi, autorul ar vrea sa puns in ace,easi oala
reformismul burghez §i socialismul, conceput, desigur, nu in
sensul unor dogme date de-a gala" etc. Ideea aceasta, in
sfirsit, este foarte perfida, fiindca autorul cauta sa se incre-
dinteze pe sine si sä incredinteze pe altii ca simpatiile
pentru reforme grija pentru nevoile interesele poporu-
lui, <cclemocratismul* in sensul etic adevarat si inalt al acestui
cuvint" de care da dovada o anumita parte a liberalilor
intr-un anumit moment istoric sint sau pot fi o insusire per-
manenta a liberalismului in general. Induio*oare naivitate.
Pared tine nu stie ca orice guvern burghez demisionat, mice
opozitie a Maiestatii-Sale" face Intotdcauna parada de de-
mocratismul" ei autentic, inalt etic, atita timp cit famine
in opozitie ? Burghezia rusa se joaca de-a narodnicismul ($i
uneori in mod sinter) tocmai pentru ca se afla in opozitie,
pentru ca nu a ajuns Inca la cirma statului. La viclenele cu-
vinte de dragoste ale domnilor de la Osvobojdenie", prole-
tariatul rus va raspunde : pas si bête, messieurs ! Nu sint
atit de prost, domnilor, ca sa cred asa ceva !

De la consideratii generale asupra identitatii liberalismu-
lui cu
agrare.

socialismul, d-1 L. trece la teoria generala a problemei
Intr-un spatiu de zece rinduri, el dcsfiinteaza mar-

xismul (iarasi iarasi in spiritul gazetei Revoliutionnaia
Rossiia"), expunindu-1 in acest scop, dupa cum se obisnuieste,
intr-o forma vulgar-simplista, declarindu-1 necorespunzator
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datelor experientei, nedovedit stiintificeste $i in genere ero-
nat 1 Este extrem de caracteristic ca, in sprijinul afirmatiilor
sale, autorul nu invoca decit literatura socialists (subliniat de
L.) europeana, probabil literatura bernsteiniana. Foarte con-
vingatoare referire. Dace socialistii europeni (europeni in-
cop sa gindeasca si sa rationeze ca burghezii, de ce burghezii
rusi sa nu se declare si narodnici, socialisti ? Conceptia
marxista asupra problemel taranesti cauta sa ne convinga
d-1 L. , data ar fi incontestabila fi singura posibila, ar
pune intreaga Rusie a zemstvelor (sic 1) intr-o situatie groaz-
nica, tragica, condamnind-o la inactivitate, data fiind impo-
sibilitatea dovedita a unei politici agrare progresiste si, in
genere, imposibilitatea unei ajutorari rationale, eficace a
gospodariei taranesti". Argumentul, dupe cum vedeti, e pe-
remptoriu : deoarece marxismul demonstreaza imposibilitatea
unei prosperitati cit de cit durabile a unor paturi cit de cit
largi ale taranimii in conditiile capitalismului, inseamnei ca
el pune intr-o situatie groaznica, tragica, Rusia zemstvelor"
(nu cumva s-a scris gresit zemstvelor" in loc de mosieri-
lor" ?), adica Rusia care traieste tocmai pe seama ruinarii si
proletarizarii taranimii. Da, da, unul dintre meritele istorice-
mondiale ale marxismului este tocmai faptul ca a pus o data
pentru totdeauna intr-o situatie groaznica, tragicomica pe
ideologii burgheziei, care se imbraca in vesmintul narodni-
cismului, al democratismului social-economic etc.

Pentru a nu lasa nerelevata nici una dintre exhibitilie teo-
retice ale d-lui L., ne mai famine sä reproducem urmatoarea
perla Aici (adica in agriculture) ni se spune nu exists
si nu poate sa existe progresul automat (1) care este, intr-o
anumita masura, posibil in industrie, in functie de dezvolta-
rea obiectiva (!) a tehnicii". Aceasta cugetare arhiprofunda
este pe de-antregul imprumutata de la autori din tagma d-lor
Kablukov, Bulgakov, E. David e tutti quanti, care in doctele"
for lucrari justifica caracterul Inapoiat al conceptilior for prin
starea de inapoiere tehnica, economics sociala a agricul-
turii. Starea de inapoiere a agriculturii este neindoielnica, de
mutt recunoscuta de marxisti pe deplin explicabila, pe cind
progresul automat (fie ci intr-o anumita masura) in indus-
trie" dezvoltarea obiectiva a tehnicii asta-i curate baza-
conic.
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Dar in articolul d-lui L. incursiunile in domeniul stiintei
nu sint decit simple ornamente arhitectonice. Ca un adeva-
rat om politic realist, paralel cu o nemaipomenita confuzie
in consideratiile generale, el ne of era un program practic cit
se parte de lucid si de concret. Ce-i drept, el mentioneaza
cu modestie in limbajul sau pur cancelarist ca nu inten-
tioneaza sa intocmeasca un program si a se limiteaza sa-si
expuna punctul de vedere, dar aceasta nu este decit falsa
modestie. In realitate avem in articolul d-lui L. o expunere
extrem de amanuntita si completa a programului agrar al
liberalilor rusi, caruia nu-i lipseste decit o stilizare si o gru-
pare pe puncte. Programul este conceput intr-un spirit con -
secvent liberal : libertate politics, o reforms fiscala democra-
tica, libertatea deplasarii, o politica agrara taraneasca-demo-
cratica, indreptata spre democratizarea proprietatii funciare.
In vederea acestei democratizari, programul cere libertatea
de iesire din obste, transformarea acesteia din urrna dintr-o
asociatie fortata intr-o asociatie libera, asemenea oricarei alte
asociatii economic); democratizarea regimului juridic al aren-
zii. Statul" trebuie sa sprijine trecerea paminturilor in mii-
nile maselor muncitoare" printr-o serie intreaga de masuri,
ca extinderea activitatii bancii taranesti, etatizarea dome-
niilor coroanei, crearea de mid gospodarii individuale sau
cooperatiste, bazate pe munch", in sfirsit, exproprierea sau
rascumpararea obligatorie a paminturilor de care au nevoie
taranii. Pireste, aceasta rascumparare obligatorie trebuie
puss pe terenul ferm al legalitatii si incadrata in fiecare caz
in parte intr-un sistem de garantii sigure", dar in unele ca-
zuri ea trebuie infaptuita aproape (sic 1) neconditionat", de
pilda in cazul paminturilor rasluite", care generenza relatii
de tip feudal. In scopul lichidarii relatiilor semifeudale, sta-
tului trebuie sä i se recunoasca dreptul de a proceda la ex-
proprierea si la delimitarea fortata a terenurilor respective.

Acesta este programul agrar al liberalilor. 0 paralela intre
el si programul agrar social-democrat se impune de la sine.
Asemanarea se manifests in identitatea tendintei imediate si
in similitudinea majoritatii revendicarilor. Deosebirea se re-
zuma la urmatoarele doua puncte, care au o importanta car-
dinals. In primul rind, inlatu-area ramOsitelor feudale (for-
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mulata direct, ca tel, in ambele programe) este prevazuta de
social-democrati ca o revendicare care trebuie infaptuita pe
tale revolutionary cu o consecventa revolutionara, pe cind
liberalii vor s-o infaptuiasca pe tale reformists $i in mod in-
consecvent. In al doilea rind, social-democratii subliniaza ca
orinduirea curatita de ramasitele feudale va fi o orinduire
burgheza, dezvaluie de pe acum toate contradictiile ei cauta
sa largeasca imediat, sa faca mai constienta lupta de class
care mocneste in adincurile acestei not orinduiri $i care Inca
de pe acum rabufneste la suprafata. Liberalii ignoreaza ca-
racterul burghez al orinduirii curatite de ramasitele iobagiei,
estompeaza contradictiile ei, cauta sa toceasca lupta de clasa
care mocneste in adincurile ei.

Sä ne oprim asupra acestor deosebiri.
Caracterul reformist si inconsecvent al programului agrar

liberal se vede limpede, in primul rind, din faptul ca el nu
merge mai departe de rascumpararea obligatorie", pe care,
de altf el, n-o admite decit aproape" neconditionat, in timp
oe programul agrar social-democrat cere ca paminturile ras-
luite sa fie expropriate, fare despagubire, de la vechii lor
proprietari si admite rascumpararea numai in cazuri special;
cu mentiunea ca ea urmeaza sa se faca pe seama proprietatii
funciare nobiliare. Social-democratii nu renunta, dupa cum
se stie *, nici la exproprierea intregului pamint mosieresc, soco-
tind doar inadmisibila aventuroasa includerea in program a
unei astfel de revendicari, care nu in mate conditiile este opor-
tuna. Chiar de la Inceput social-democratii cheama proleta-
riatul sa faca primul pas revolution.ar impreuna cu taranimea
instarita, pentru ca imediat dupa aceea sa mearga mai de-
parte on impreuna cu burghezia taraneasca impotriva clasei
mosicrilor, on impotriva burgheziei taranesti unite cu clasa
mosierilor. Chiar Si aici, in lupta impotriva relatiilor semi-
feudale, liberalii se tern de initiative de clash' $i de lupta de
clasa. Ei vor sa dea reforma pe mina statului" (uitind ca-
racterul lui de clasa), reprezentat prin organele de autoadmi-
nistrare si prin comisii speciale", punind pe acelmi plan
ceea ce este cit se poate de caracteristic exproprierea pa-

* Vezi declaratia lui Plehanov in nr. 4 al revistei Zarea" Ii rAspunsul
meu mitre X. (Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1962,
editia a doua, peg. 221. Nola red.)

§i

§i

§i
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minturilor rasluite si exproprierile de terenuri pentru caile
f crate 11 Liberalii nostri nici nu si-ar putea exprima sau, mai
bine zis, trdda mai clar dorinta ascunsa de a introduce in noua
reforms, in favoarea claselor cirmuitoare, dispozitii conve-
nabile" de felul celor care incadreaza pretutindeni si intot-
deauna vinzarile de pamint catre caile ferate. $i aceasta pa-
ralel cu frazele bombastice pe tema inlocuirii politicii agrare
aristocratice de casts printr-o politica taraneasca-democratica 1
Cine vrea sa realizeze in fapt o astfel de inlocuire trebuie
sa faca apel nu la interesul obstesc", ci la starea socials
asuprita taranimea, impotriva celei asupritoare nobili-
mea trebuie s-o ridice pe cea dintii impotriva celei de-a
doua, trebuie sa adreseze taranimii chemarea de a desfasura
o activitate revolutionara, iar nu statului indemnul de a in-
cepe o activitate reformatoare. Mai doparte. Vorbind despre
lichidarea relatiilor sernifeudale, liberalii se feresc sa precizezo
care anume relatii vor ei sa curete de iobagie. D-1 L., de
pilda, repeta vorbele frumoase ale d-lor Nikolaion, V. V.
etc. despre principiul recunoasterii dreptuiui agricultoriloc
asupra pamintului muncit de ei", despre viabilitatea" tara-
nimii, dar trace modest sub tacere principiul" gospodaririi
burgheze si al exploatarii muncii salariate de catre aoesti ;á-
rani viabili. Democratii burghezi nu stiu si nici nu vor sä tic
ca infaptuirea consecventa a dcmocratismului in domeniul
agrar inseamna intarirea si consolidarea inevitabila tocmai a
elementelor mic-burgheze ale taranimii. In proletarizarea ta-
ranimii, d-1 L. (tot dupa exemplul narodnicilor si in spiritul
gazetei Revoliutionnaia Rossiia") refuza sa vada un tip de
dezvoltare", explicind-o prin existenta ramasitelor iobagiei"
si prin starea patologica generals a satului" I Probabil ca
dupa introducerea constitutiei va inceta la not cresterea ora-
selor, exodul sara'cimii satelor, trecerea mosierilor de la gos-
podaria bazata pe munca in dijma la cea bazata pe munca
salariata etc. Descriind binefacerile pe care revolutia fran-
ceza le-a adus taranimii din Franta, d-1 L. vorbeste patetic
despre disparitia anilor de foamete, despre avintul $i progre-
sul agriculturii, dar despre faptul ca acesta a fast un progres
burghez, bazat pe formarea. unei clase stabile" de muncitori
salariati agricoli si pe mizeria cronica a masei paturilor de jos

1
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ale taranimii, despre aceasta burghezul narodnicizant nu sufla,
bineinteles, nici o vorba.

Intr-un cuvint, deosebirea dintre programul agrar al d-lui
L. si programul agrar social-democrat reproduce in mic, cu
o remarcabila exactitate, toate deosebirile generale dintre
programul-minimum al democratiei liberate si acela at demo-
cratiei proletare. Fie ca veti lua aceste programe asa cum le
formuleaza teoreticeste ideologii respectivi sau asa cum 1e
aplica in practica partidele si curentele respective, fie ca yeti
arunca o privire asupra istoriei anului 1848, de pilda, yeti
vedea tocmai aceste doua deosebiri fundamentale dintre for-
mularea liberals si formularea social - democrats a sarcinilor
practice imediate : pe de o parte, jumatati de masuri refor-
miste in lupta impotriva ramasitelor iobagiei si estomparea
contradictiilor de class ale societatii moderne", iar pe de
alta lupta revolutionary impotriva ramasitelor trecutului,
in scopul largirii, dezvoltarii si ascutirii luptei de class pe
terenul noii societati. Fireste, aceste deosebiri fundamentale,
care tin de insasi natura societatii capitaliste in dezvoltare, se
manifests in forme foarte diferite in state nationale diferite si
in timpuri diferite. Incapacitatea de a intrezari indaratul for-
melor not si originate vechea" democratic burgheza consti-
tuie trasatura caracteristica a ideologilor consecventi si incon-
secventi ai acesteia. Printre acestia din urmO, de pada, nu
putem sa nu-1 socotim pe reprezentantul narodnicismului
dezorientat" d-1 P. Novobrantev (vezi nr. 3z si 33 ale ga-
zetei Revoliutionnaia Rossiia"), care, in legatura cu atacurile
Iskrei" impotriva revistei Osvobojdenie", ca publicatie de
class a burgheziei, observa ironic : Curat burghezie !" D-1
Struve ne dascaleste cu un aer de superioritate Revoliu-
tionnaia Rossiia" este un reprezentant at <cintelectualitatii*,
iar nu at < burgheziei ca clasb, deoarece el nu grupeaza si nu
antreneaza nici un fel de clase sau sari sociale". Foarte bine,
domnilor I Dar daca ati aprofunda putin lucrurile, ati vedea
ch. d-1 Struve este un reprezentant at intelectualitatii burgheze.
Cit priveste burghezia ca clasa, proletariatul rus o va vedea
in fata sa pe scena istoriei numai atunci cind va exista liber-
tate politica, cind guvernul va fi aproape nemijlocit un co-
mitet" at uneia sau alteia dintre paturile burgheziei. $i
numai niste socialisti din eroare" pot sa nu stie ca este de
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datoria for sa deschida ochii proletariatului asupra burgheziei
asa cum se manifests ea atit in activitatea ei cit si in gindi-
rea ei, atit in starea ei de maturitate cit $i in virsta visurilor
adolescentei.

$i daca e vorba de tendinte spre visare, ar trebui sa ne
ocupam in mod special de d-I Novobrantev. Dar articolul
nostru s-a lungit atit de mult, iar conceptia despre lume $i
vederile agrar-istorice ale d-lui Novobrantev contin atit de
multe lucruri interesante, mai ales in comparatie cu cele ale
d-lui L., incit sintem nevoiti sa aminam pentru alts data
discutia pe aceasta tema.

Scris intre 29 octombrie
0 5 nolembrie (11 ,si 18 noiern-

brie) 1903
Pub licat in earn! Iskra" nr. 54

din 1 decembrie 1903
Semnat : N. Lenin

Se tipdrege dupd textul aparut
in ziar
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CATRE REDACTIA O.C. AL P.M.S.D.R.

Stimate tovarke ! VA rog sa publicaci in Iskra" urmatoa-
rea declaratie :

Cu incepere de la i noiembrie (st. n.) 1903, N. Lenin nu
mai face parte din redactia dskreie.

Cu salutari social-dcmocrate,
N. Lenin

Scris is 5 (18) noiembrie 1903

Publicat in 1904 in brown ii
L. Martov. Lupta itnpotriva
starit de asediu din Partidul

muncitoresc social-democrat din
Rusia". Geneva

Se tipareste &ma manuscris
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DECLARAT1E NEPUBLICATA 53

In §edinta sa din 27 noiembrie 1903, tinuta la Geneva,
Coniitctul Central al P.M.S.D.R. a adoptat in unanimitate
urmatoarea hotarire.

Cooptind pe martovisti ca membri ai redactiei, tov. Ple-
hanov a trecut fans de partea minoritatii congresului partidu-
lui, minoritate pe care chiar dinsul a caracterizat-o de multe
on, in mod public, ca fiind inclinata spre oportunism
anarhism. Din procesele-verbale ale congresului partidului si
ale congresului Ligii, lucrul acesta va reiesi cu toata clarita-
tea. Aceasta trecere constituie o incalcare directa a vointei
congresului partidului, savirsita sub influenta Ligii din strai-
natate si in pofida hotaririi ferm declarate a majoritatii co-
mitetelor din Rusia ale partidului. Comitetul Central nu poate
admite o astfel de incalcare a vointei congresului, cu atit mai
mult cu cit, profitind de demisia tov. Lenin pentru a face
acest pas al sau, toy. Plchanov a abuzat pur simplu de
increderea toy. Lenin, care si-a dat demisia in mod condi-
tionat, in interesul instaurarii pacii in partid. Or, respingind
ultimatumul din 25 noiernbrie 54 al C.C., martovistii au refuzat
sa accepte pacea prin aceasta au declarat razboi.

Dc aceca C.C. is pe cale revolutionara in miinile sale Or-
ganul Central al partidului $i declara ca va lupta din rasputeri
pentru ca vointa intregului partid, iar nu vointa Ligii din
strainatate nici tradarea unei persoane oarecare, sa hoed-
rasca soarta viitoare a partidului.

Scris la 14 (27) noicmbric 1903

Publical pentru prima oath'
in 1929, in Culegori din Lenin":

vol. VII

Comitetul Central.

So ripiirefie firma manuscris
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SCRISOAREA C.C. AL P.M.S.D.R.
CATRE ADMINISTRATIA LIGII DIN STRAINATATE,
CATRE GRUPELE DE SPRIJIN ALE PARTIDULUI

SI CATRE TOTI MEMBRII DE PARTID
AFLATI IN STRAINATATE 55

Tovarasi 1 Unirea definitive a partidului pune acum in fata
noastra sarcina imperioasa, arzatoare, de a da o large dezvol-
tare muncii din strainatate a social- 'democratiei si de a uni
strins pe toti activistii care actioneaza in acest domeniu.

Potrivit statutului partidului (§ 13), intreaga munca din
strainatate a partidului se imparte in doua mari domenii, di-
ferite ca tip de organizare. Pe de o parte, munca de propa-
ganda si agitatie in strainatate o conduce direct si o centra-
lizeaza in miinile sale Liga din strainatate. C.C. va lua toate
masurile pentru a ajuta la centralizarea deplina a acestei
munci in miinile Ligii si pentru a asigura autonomia Ligii in
aceasta functie. Pe de alts parte, in domeniul sprijinirii mis-
carii din Rusia, Liga actioneaza numai prin intermediul per-
soanelor si grupelor anume desemnate de Comitetul Central.

Indemnind pe toti membrii Ligii, toate grupele de sprijin
si pe toti membrii de partid aflati in strainatate sa dea Ligii
tot sprijinul in munca ei de propaganda si agitatie, C.C. in-
tentioneaza sa-si concentreze acum toate eforturile asupra
organizarii acestor grupe intermediare, prin mijlocirea carora
trebuie sä se efectueze sprijinirea miscarii din Rusia.

Sarcinile ce-i revin in acest domeniu, C.C. le intelege in
felul urmator.

Sprijinul ce se acorda din strainatate miscarii din Rusia
consta mai ales in 1) trimiterea de activisti revolutionari in
Rusia ; 2) trimiterea sumelor de bani strinse in strainatate ;
3) culegerea in strainatatc a datelor referitoare la legaturi
conspirative, a stirilor si indicatiilor referitoare la Rusia Fi
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care trebuie sa fie imediat transmise in tare pentru a se veni in
ajutorul tovarasilor ce activeaza acolo, pentru a se preintim-
pina eventuale caderi etc. ; 4) trimiterea de publicatii de
partid in Rusia etc.

Fara a avea pretentia de a epuiza prin aceasta enumerare
toate formele sprijinului direct ce se acorda din strainatate
miscarii din Rusia, credem totusi ca deocamdata e de ajuns
sa indicam principalele forme ale acestui sprijin si sa adaptam
la aceste forme organizatia in curs de creare. Experienta va
arata in ce masura vox fi necesare pe viitor modificari in
aceasta organizatie.

Sä incepem cu trimiterea celor care pleaca sa activeze in
Rusia. Ar fi de dorit, bineinteles, ca un numar cit mai mare
dintre acestia sa intre in contact direct cu principala agentie
din strainatate a C.C., si anume cu cea din Geneva, capatind
de la ea adrese conspirative, parole, bani si directivele nece-
sare. Dar o serie intreaga de persoane care pleaca sa activeze
in Rusia nu au, desigur, posibilitatea sa treaca prin Geneva ;
de aceea Comitetul Central intentioneaza sa numeasca agenti
ai sai in toate centrele cit de cit importante din strainatate :
Londra, Paris, Bruxelles, Berlin, Viena si altele. Oricine in-
tentioneaza sa piece in Rusia pentru a activa acolo este invitat
sa se adreseze agentului local al C.C. ; acest agent va lua
toate masurile pentru ca persoana care plead sa poata ajunge
cit mai repede si cu cit mai putine riscuri la locul de desti-
natie, ca primii pasi ai celui care pleaca in Rusia sa cores-
puncla planului general al C.C. in ceea ce priveste reparti-
zarea fortelor si a mijloacelor etc. C.C. spera ca Liga din
strainatate va da tot concursul acestor agenti ai C.C., de pilda
informind cit mai multi tovarasi din strainatate asupra func-
tiilor acestor agenti, asupra conditiilor in care se poate lua
legatura cu ei, ajutind la o organizare cit mai conspirativa a
acestor legaturi etc.

Deoarece trimiterea de oameni in Rusia din marile centre
din strainatate constituie o sarcina foarte importanta si de-
oarece nu intotdeauna este posibil ca un singur om sa cu-
noasca temeinic pe cei care sint trirnisi, C.C. va numi, pe
masura necesitatii, nu un singur agent, ci un grup de agenti,
potrivit § 13 din statutul partidului.
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Mai departe. In ceea ce priveste trimiterile de bani, ar fi
cit se poate de dorit ca colectarea banilor in strainatate sa
fie complet centralizata in miinile Ligii, iar administratia
Ligii sa transmita Comitetului Central sumele colectate. Nu-
mai in caz de necesitate va trebui, poate, in functie de indi-
catiile expe.rientei, ca anumite sume sa fie transmise de sectiile.
locale ale Ligii direct agentilor locali ai C.C., de pilda atunci
clitcl imprejurki exceptionale reclama acordarea unui ajutor
imediat la o evadare, la trimiterea unui om, la trimiterea unui
transport de literature etc. Comitetul Central isi exprima spe-
rantia ca administratia Ligii va da sectiilor indicatii cores-
punzkoare va elabora cele mai bune forme de evidenta
in ceea ce priveste colectarea cheltuirea banilor.

Apoi, toti tovarasii stiu, desigur, ca de foarte multe on
persoanele care sosesc din Rusia in strainatate aduc stiri care
ar putea fi de mare folos activistilor din Rusia, de pilda stiri
despre proportiile caderilor, despre necesitatea de a preveni
pe anumiti tovarasi dintr-un oras situat la mare depktare de
locul caderii, despre necesitatea de a folosi in Rusia anumite
legaturi pe care tovarasul fugit sau plecat n-a reusit sau n-a
putut sa be foloseasca etc. Fireste, pe masura unifickii defi-
nitive a Intregii munci de partid sub conducerea Comitetului
Central, se va ivi tot mai des posibilitatea de a aduna toate
aoeste legkuri indicatii chiar in Rusia, si aceasta este sin
gura tale norrnala $i de dorit. In acelasi timp insa este nein-
doielnic ca mult timp Inca vor exista cazuri cind, din diferite
motive, tovar4i fugiti sau plecati legal din Rusia nu vor fi
reusit sa transmita in Rusia legkurile, asa incit va trebui sa
fie folasita in acest stop prezenta for in strainatate.

In sfirsit, Comitetul Central va cauta, bineinteles, sa face
in asa fel incit transportarea literaturii sa fie centralizata in-
tr-o masura cit mai deplind in miinile unui grup special de
transport, o parte din membrii caruia se va afla intotdeauna
in strainatate. De aceea Comitetul Central va numi agenti
speciali pentru conducerea depozitelor de literature de partid
in diferite centre din strainatate, pentru intretinerea de lega-
turi cu frontierele etc. Dar, oricit de bine ar fi organizata
transportarea literaturii, vor famine, fireste, intotdeauna anu-
mite lacune, pe care va trebui sa le umplem profitind de
ocazii neprevazute, trimitind (eventual) geamantane, folosinil

§i

§i

§i
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prilejuri favorabile de legaturi comerciale, de comunicatii ma-
ritime etc. Toate instiintarile, indicatiile informatiile in
legatura cu toate aceste chestiuni trebuie de asemenea trans-
mise agentilor C.C., care vor concentra toate chestiunile de
acest fel si vor actiona potrivit planului general si indicatiilor
Comitetului Central.

Aducind la cunostinta administratiei Ligii planul sail de
munca, C.C. igi exprima convingerea ca, la rindul ei, Liga
va da tot concursul agentilor din str5inatate ai Comitetului
Central $i va lua, in special, masurile necesare pentru ca
acesti agenti sa poata cunoaste cit mai larg grupele de sprijin,
cercurile de tineret etc. etc.

Scris nit mai devreme
de 16 (29) noiembrie 1903
Pub neat pentru prima ()aril

in 1928, in Culegeri din Lenin".
vol. VII
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Se tiptireste dupa manuscris
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SCRISOARE CATRE REDACTIA ISKREI" 56
SCRISOARE CATRE REDACTIE

Articolul Ce nu trebuie facut ?" ridica unele probleme
atit de importante si, in momentul de fats, atit de arzatoare
ale vietii noastre de partid, incit e greu sä rezisti dorintei de
a raspunde neintirziat la amabila invitatie a redactiei, care
ofera ospitalier coloanele organului ei, greu indeosebi pen-
tru un colaborator permanent al Iskrei", greu mai ales intr-un
moment ca cel de astazi, cind a intirzia cu votul tau timp de
o saptamina inseamna, poate, a renunta cu totul sa-ti mai dai
votul.

Eu insa a§ vrea sa-mi dau votul consultativ, spre a inlatura
unele eventuale si poate chiar inevitabile neintelegeri.

A§ vrea sa spun inainte de toate ca, dupa parerea mea,
autorul articolului are de o mie de on dreptate atunci cind
insists asupra necesitatii de a pastra unitatea partidului si de
a evita not sciziuni, mai ales din cauza unor divergente
care nu pot fi considerate esentiale. Indemnurile la o atitu-
dine pasnica, toleranta si concesiva sint in genere cit se poate
de laudabile din partea unui conducator, dar mai ales in
momentul de fats. A anatemiza sau a exclude din partid MI
numai pe fostii economisti, ci si grupuletele de social-
democrati care sufera de oarecare inconsecventa" ar insemna,
fara indoiala, a face un pas nechibzuit, un pas atit de nechib-
zuit, incit intelegem pe deplin tonal iritat cu care autorul
articolului vorbeste despre cei care i se par a fi niste rigizi
si incapatinati Sobakevici fara minte, In stare sa ceara o astfel
de excludere. Ba mai mult chiar : sintem de parere ca atunci
cind vom avea un program al partidului si o organizatie de
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partid va trebui nu numai sa deschidem ospitalier coloanele
organului de press al partidului pentru un schimb de opinii,
el si sa dam posibilitatea de a-si expune sistematic divergen-
tele, fie si neinsemnate, acelor grupuri sau, cum spune autorul,
acelor grupulete care din lipsa de consecventa apara uncle
dogme ale revizionismului $i care, dintr-un motiv sau altul,
insists asupra particularismului $i individualitatii for de grup.
Tocmai pentru a nu fi prea rigizi $i Inuit prea aspri fata de
individualismul anarhic", socotim ca este necesar sa se fats
tot posibilul mergindu,se chiar pins la uncle derogari de la
frumoasele scheme ale centralismului si de la principiul res-
pectarii neconditionate a disciplinei pentru a se acorda
acestor grupulete libertatea de a-si expune punctul de vedere,
pentru a se ,da intregului partid posibilitatea de a cintari cit
de profunde sau cit de neinsemnate sint divergentele, de a
stabili uncle anume, in cc si din partea cui anume se observa
o inconsecventa.

E timpul, intr-adevar, sa ne debarasam cu hotarire de tra-
ditiile spiritului sectar de grup si intr-un partid care se
sprijina pe mase sä lansam lozinca categorica : cit mai mita
lumina ; este necesar ca partidul sa tie totul, este necesar
sa i se puna la dispozitie intregul, absolut intregul material
de care are nevoie pentru a se putea pronunta asupra tuturor
divergentelor, recidivelor de revizionism, incalcarilor de dis-
ciplina etc. Cit mai multa incredere in judecata de sine sta-
tatoare a intregii mase a activistilor de partid : ei $i numai ei
vor sti sa modereze inflacararea excesiva a grupuletelor care
incline spre sciziune, vor sti, prin inriurirea for inceata, ne-
observata, dar in schimb perseverenta, sal le insufle libera
vointa" de a respecta disciplina de partid, vor sti sa pow-
leasca zelul individualismului anarhic, si, prin simplul fapt at
indiferentei for, vor sti sa documenteze, sä demonstreze si sa
scoata in evidenta semnificatia infima a divergentelor, pe care
elementele pornite pe sciziune cauta sa le exagereze cit mai
mutt cu putinta.

La intrebarea : ce nu trebuie facut ?" (ce nu trebuie facut
in general §i ce nu trebuie facut pentru a nu provoca o scizi-
une), eu as raspunde inainte de toate : sa nu se ascunda parti-
dului motivele de sciziune care se ivesc si se dezvolta, sa nu
se ascunda nimic din imprejurarile si intimplarile care pot

8*
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constitui ascmenea motive. Mai mult chiar, sa nu se ascunda
nu numai partidului, ci, pe cit posibil, nici publicului larg.
Spun pc cit posibil", deoarece am in vedere ceea ce trebuie
sa ramina ascuns in virtutea cerintelor conspiratiei, dar in
sciziunile noastre imprejurarile de acest gen au un rot cu
totul neinsemnat. 0 larga publicitate LICA mijlocul cel mai
sigur si unicul mijloc de nadejde pentru itarea sciziunilor
care pot fi evitate, pentru reduccrea la minimum a raului pe
care-1 vor pricinui sciziunile devenite azi inevitabile.

Intr-adevar, ginditi-va bine ce indatoriri incumba partidului
de pe urma faptului ca in prezent el are dc-a face cu masa,
si nu cu diferite cercuri. Pentru a deveni nu numai in vorbe
un partid al maselor, trebuie sa facem in asa fel incit la in-
treaga viata a partidului sa participe mase din ce in ce mai
largi, pe care noi sa le ridicam nccontenit de la indiferenrism
politic la. protest si la lupta, de la atitudinea de protest ge-
neral la adoptarea constienta a conceptiilor social-democrate,
de la adoptarea acestor conceptii la sprijinirea miscarii, de la
sprijinirea miscarii la activitate in cadrul unei organizatii a
partidului. Poate fi obtinut oare acest rezultat data nu intro-
ducem cea mai larga publicitate in problemele de a caror
rezolvare depinde exercitarea unei inriuriri de un fel sau altul
asupra maselor ? Muncitorii vor inceta sa ne mai inteleaga
si ne vor parasi, ca pe un stat-major Ears armata, in cazul
unor sciziuni pentru divergente neinsemnate spune autorul,
si are perfecta dreptatc. $i pentru ca muncitorii sa nu poatti
inceta sa ne inteleaga, pentru ca experienta for de lupta si
simtul for proletar s2 ne invele cite ceva pe noi, conduca-
torii", este necesar ca muncitorii organizati sa se deprinda pa
urmareasca motivele de sciziune care se ivcsc (motive de
acest fel au existat intotdeauna si vor reapare intotdeauna in
orice partid de masa), sa aiba o atitudine constienta fats dc
aceste motive, sa aprecieze ceea ce se petrece in cutare sau
cutare Posehonie 57 din Rusia sau din strainatate din punctul
dc 'cdere al interesclor intregului partid, al intereselor in-
tregii miscari in ansamblu.

Autorul are, incontestabil, dreptate atunci cind subliniaza
ca centrului nostru i se va da mutt si i se va cere mutt. Asa
e. Si tocmai de aceea este necesar ca intregul partid sa -si
educe sistematic, neincetat si pe indelete oameni potriviti pen-

Ti
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tru institutiile centrale, ca el sa vada in fata lui, ca in palm a,
intreaga activitate a fiecarui candidat la acest post inalt, ca
el sa cunoasca chiar particularitatile for individaaie, partile
for tad $i slabe, victoriile $i infringerile" lor. Asupra unora
dintre cauzele acestor infringcri autorul face o serie de ob,ser-
vatii remarcabil de subtile $i, probabil, intemeiate pe o expe-
rienta bogata. Si tocmai pentru ca aceste observatii sint atit de
subtile, este necesar ca de cle sa profite intregul partid, ca el
sa vada intotdeauna fiecare infringere", fie $i partials, a unuia
sau altuia dintre conducatorii" lui. Nu exists om politic care
sa nu fi cunoscut in cariera sa infringed dc un fel sau altul,
$i data vorbim 5erios de influents in mase, de cistigarea
adeziunii liber consimtite" a maselor, trebuic sä tindem din
rasputeri ca aceste infringcri sa nu ramina tainuite in atmos-
fera mucegaita a ccrcurilor $i grupuletelor, ca ele sa fie aduse
in fata judecii.tii generale. Acest lucru pare jenant la prima
vedere, iar uneori trebuie sa pars jignitor" pentru unul sau
altul dintre conducatori, dar not trebuie sa invingem acest
fals sentiment de jena ; aceasta este datoria noastra fata de
partid, fata de clasa muncitoare. Prin ace-sta $i numai prin
aceasta vom da intregii mase de activisti influenti ai partidu-
lui (iar nu unui cerc sau grupulet cu o compo7'tie intimpla-
toare) posibilitatea de a-$i cunoaste conducatorii $i de a pone
pe fiecare dintre ei la load cievenit. Numai o larga publicitate
indreapta toate devicrile rigide, unilaterale, capricioase, nu-
mai ea transforms zizaniile", uneori absurde $i ridicole, ale
grupuletelor" intr-un material folositor $i necesar pentru
autoeducarea partidului.

Lumina, cit mai multa lumina ! Avem nevoie de o orches-
tra uria$a ; trebuic sa dobindim experienta necesara pentru a
putea rep.artiza just rolurile in aceasta orchestra, pentru a da
unuia sentimentala vioara, altuia furiosul contrabas, pentru a
inmina unui al treilea bagheta de dirijor. Traduca'-se deci in
fapt minunatul indemn al autorului ca in coloanele organului
de press $i ale tuturor publicatiilor partidului sa se ofere
ospitalitate tuturor opiniilor ; sa judece toti $i fiecare continu-
tul controverselor $i ciorovaielilor" noastre pentru fiecare
note prea stridenta, dupa parerea unora, falsa, dupa pare-
rea altora, fortata, dupa o a trcia parere. Numai in urma
mai multor dczbateri deschise de fel Ii a se va putea

si
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forma la not un colectiv de conducatori intr-adevar sudat,
numai in felul acesta muncitorii vor fi pusi in situatia de
a nu putea inceta sa ne mai inteleaga, numai atunci statul
nostru major" se va sprijini efectiv pe adeziunea fiber con-
simtitii §i con,stientti a unei armate care, urmindu-si sta-
tul-major, it va indruma totodata 1

Lenin

"Iskre nr. 53 din 25 notembrie Se tipiire§te dupd textul apdrut
1903 in ziar
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DE CE M-AM RETRAS DIN REDACTIA ISKREI" ?*
SCRISOARE CATRE REDACTIA ,,ISKREI" ie

Aceasta nu e nicidecum o intrebare care ma prive5te per-
sonal. Este o intrebare care prive5te relatiile dintre majori-
tatea 5i minoritatea congresului partidului nostru 5i la care eu
sint obligat sa dau un raspuns imediat 5i deschis, nu numai
pentru ca delegatii din rindurile majoritatii ma interpeleaza
din toate partile, ci pentru ca articolul Congresul nostru",
publicat in nr. 53 al Iskrei", a prezentat intr-o lumina cu
totul faith acea divizare nu prea adinca, dar cu efecte extrem
de dezorganizatoare, a iskri5tilor la care a dus congresul.

Articolul expune lucrurile in asa fel, incit, chiar data cauti
cu lupa, nu poti gasi in el nici macar o singura cauza cu ade-
varat serioasa a divizarii, macar o umbra de explicare a unui
fenomen ca modificarea cornponentei redactiei O.C., macar
o urma de motive care sa explice retragerea mea din acest
colegiu. Divizarea noastra se datore5te divergentei de pared
in problema organizarii centrelor partidului, spune autorul
articolului, in problema relatiilor dintre O.C. 5i C.C., a mo-
dului in care trebuie infaptuit centralismul, in problema limi-
telor 5i a caracterului centralizarii posibile folositoare, a
caracterului daunator al formalismului birocratic.

Asa sä fie oare ? Nu s-au produs oare intre not divergenie
de pareri in problema componentei centrelor, in problema
data este admisibil ca cei nemultumiti de componenta aleasa
la congres sa boicoteze aceste centre, sä dezorganizeze munca
practica, sa modifice hotaririle congresului partidului pentru

* Aceasta scrisoare a fost trimisa de mine redacliei Iskrel" indata dupe
aparitia nr. 53 al ziarului. Deoarece redactia a refuzat s-o publice in nr. 54,
ma vad nevoit s-o public in foaie volanta.

si

si
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a face pe placul unui cerc de social-democrati din strainatate,
si anume pe placul majoritatii Ligii ?

$titi foarte bine, tovarasi, ca tocmai asa s-au petrecut lu-
crurile. Dar marea majoritate a celor mai activi $i mai influ-
enti activisti de partid nu o stiu Inca, $i de aceea socot nece-
sar sa schitez sumar faptele esentiale, sumar, fiindca, jude-
cind dupa instiintarea aparuta in nr. 53 al Iskrei", in curind
vor fi publicate materialele complete referitoare la istoricul
divergentelor noastre 59.

La congresul nostru, asa cum arat5, pe buns dreptate, atit
autorul articolului dc care ne ocuparn cit §i delegatia Bundu-
lui in darea ei de seama recent aparuta, iskristii" au avut o
majoritate considerabila dupa calculele mele, circa 3/5 din
voturi chiar inainte de plecarea delegatilor Bundului ai
grupului Rabocee Delo". In prima jumatate a congresului,
acesti iskristi au mcrs solidar impreuna impotriva tuturor
antiiskristilor si a iskristilor inconsecventi. Efectele acestei soli-
daritati s-au manifestat deosebit de vizibil in cele doua inci-
dente din prima jumatate a congresului, a caror cunoastere
este necesara pentru intelegerea dezbinarii noastre, anume
incidentul cu Comitetul de organizare si incidentul cu egali-
tatea limbilor (in cazul din urma, majoritatea compacts a is-
kristilor s-a redus o singura data de la 9/5 la 1/2). In a doua
jumatate a congresului, iskristii an inceput sa se dezbine si la
sfirsitul lui au ramas definitiv dezbinati. Controversele in
jurul paragrafului i din statutul partidului $i in jurul alegerii
centrelor arata limpede caracterul acestei dezbinari : minori-
tatea iskristilor (in frunte cu Martov) grupeaza treptat in ju-
rul ei tot mai multi neiskristi si tot mai multe elemente soya-
ielnice, opunindu-se majoritatii iskristilor (printre care erau
Plehanov cu mine). In probrema paragrafului i din statut,
aceasta grupare nu se cristalizase Inca in forme definitive, dar,
cu toate acestea, voturile bundistilor $i doui din cele trei
voturi ale rabocedeltilor dau precumpanire minoritatii iskris-
tilor. La alegerea centrelor, majoritatea iskristilor (in urma
plecarii de la congres a celor cinci voturi bundiste $i a dou5
voturi rabocedeltiste) devine majoritatea congresului partidu-
lui. $i abia in acest moment se produce intre not o dezbinare
in adevaratul stns al accstui cuvint.

si si

si

si
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Ne desparte, in primul rind, problema componentei Comi-
tetului Central. Imediat dupa incidentul cu Comitetul de or-
ganizare, chiar la inceputul congresului, iskristii discuta cu
aprindere candidaturile unor membri (si nemembri) ai acestui
comitet in alegerile pentru Comitetul Central, iar la aduna-
rile neoficiale ale organizatiei Iskrei", dupa indelungate 5i
aprinse dezbateri, resping, cu noua voturi contra patru si trei
abtineri, una din candidaturile sustinute de Martov ; a fost
acceptata, cu zece voturi contra doua si patru abtineri, o list5
de cinci, in care, la propunerea meet, au fost mtrodusi un
lider al elementelor neiskriste si un lider al minoritatii iskris-
tilor 66. Dar minoritatea acre insistent sa i se dea trei locuri
din cinci, si din aceasta cauza sufera un esec total la congrc-
sul partidului. Cu rezultate similare se soldeaza marea bata-
lie data la congres in jurul problemei confirmarii vechiului
grup de case sau a alegerii unui nou grup de trei in redactia
Organului Central *.

Abia din acest moment dezbinarea devine atit de profunda,
incit te face sa te gindesti la sciziune ; abia din acest moment,
minoritatea (care se transforms acum intr-o adevarata mino-
ritate compacts ") incepe sa practice o abtinere de la vot
nemaivazuta la un congres al partidului. $i aceasta dezbinare
devine tot mai adinca dupa congres. Minoritatea nemultumit5
trece la o ac%iune de boicot care dureaza luni de-a rindul 61.
Ca acuzatiile de formalism birocratic, acuzatiile ca se cere o
supunere neconditionata, mecanica si celelalte acuzatii ridicole
aparute pe acest teren nu reprezinta deoit o incercare de a da
vina pe altul, este un lucru cit se poate de clar si indeajuns
de bine ilustrat fie si de urmatorul caz tipic. Noua redactie
(adica Plehanov si cu mine) tinvita pe torn redactorii vechi sa
colaboreze, ii invita la Linceput, fireste, fara formalism", in
mod verbal. Invitatia este refuzata. Atunci trimitem o hirtie"

* Date fiind nesfir5itele talmaciri Si astAlmjiciri stirnite de acest faimos
grup de trei", tin sa obsery chiar acum el Inca cu mult inainte de congres toti
tovarAsii cit de eft apropiati cunolteau comentariul meu la proiectul de ordine
de zi a congresului. In acest comentariu, care a circulat in manuscris la
congres, se spune : Congresul alege trei persoane in redacjia O.C. Si trei
in C.C. Aceste ease persoane laolaltd, cu o majoritate de 1/3, completeazii,
dacA este nevoie, efectivul redactiei Organului Central si al Comitetului Central
prin cooptare si prezintli congresului raportul corespunzator. Dupa aprobarel
acestui raport de cfitre congres, cooptarea ulterioarii se va face separat de
cAtre redactia Organului Central ;i de clitre Comitetul Central".
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(birocrati !) stimatilor tovarasi", rugindu-i in general sä co-
laboreze si in special sa"-,si expand divergentele in coloanele
publicatiilor redactate de noi. Drept raspuns primim o decla-
ratie formals" prin care se refuza once colaborare la Iskra".
Luni de-a rindul nimeni dintre neredactori nu colaboreaza la
Iskra". Raporturile devin exdusiv formal-birocratice, dar din
a cui initiative" ?

Incep sa apara publicatii editate Mara stirea institutiilor cen-
trate si care inunda strainatatea, sint trimise comitetelor, iar
in parte incep acum sa revina din Rusia in strainatate. Rapor-
tul delegatului din Siberia, scrisoarea lui n despre lozin-
cite opozitiei" brosura lui Martov o data in minoritate"
sint pline de amuzante acuzatii la adresa lui Lenin, care este
invinuit de tendinte spre autocratie", de instaurarea unui re-
gim robespierrean de executii (sic I), de punerea la tale a
inmormintArii politice a unor vechi tovarasi (adica faptul ca
n-au fost alesi in centre este o inmormintare I) etc. Prin insasi
logica lucrurilor, opozitia este impinsa sa caute divergence
principiale" in problema organizatorica care fac imposibila
orice activitate comuna. Cu deosebita inversunare it scarmana
ei, cu aceasta ocazie, pe faimosul al cincilea membru" din
Consiliul partidului. In toate scrierile mentionate, Consiliul
este infatisat ca un truc diplomatic sau ca o scamatorie a lui
Lenin, ca un instrument cu ajutorul ca'ruia Organul Central
din strainatate sa poata stringe in chingi Comitetul Central
din Rusia, adica exact asa cum prezinta lucrurile si delegacia
Bundului in darea, ei de seams asupra lucrurilor congresului.
Este de prisos sa mai aratam ca aceasta divergenta principiala
nu-i decit un moft, ca si faimosul formalism birocratic : in-
tr-adevar, al cincilea membru este ales de congres ; totul se
reduce deci la gasirea unei persoane care sa se bucure de
maximum de incredere din partea majoritatii ; iar voinca ma-
joritatii congresului partidului se va manifesta intotdeauna,
oricare ar fi organizarea centrelor de partid, prin alegerea
unor anumite persoane.

Cit de larg au fost raspindite in strainatate toate aceste
scrieri se vede din faptul ca pins si bietul Parvus s-a crezut
obligat sa porneasca la lupta impotriva tendintei de a concentra
toate firele intr-o singura mina si de a comanda" (sic I) pe
muncitori de undeva de la Geneva (Aus der Weltpolitik" 02,

Inca
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V. Jahrg., nr. 48, 30. XI. 1903). Va mai trece o lung, doua, §i
atunci noul nostru adversar al autocratiei va citi procesele-
verbale ale congresului partidului §i ale congresului Ligii §i se
va convinge ca este uwr sa devii ridicol data iei de bun orice
Parteiklatsch*.

Apogeul ostilitatilor opozitiei impotriva centrelor a lost
atins la congresul Ligii. Din procesele-verbale ale acestuia din
urma cititorii vor vedea data au avut sau nu dreptate aceia
care 1-au calificat drept arena de rafuiala pentru infringerea
suferita la congresul partidului, data in atacurile opozitiei a
fost ceva care a obligat Comitetul Central sa is masuri cu
totul exceptionale (cum s-a exprimat insugi Comitetul Central
atunci cind schimbarea componentei redactici a treat speranta
unei restabiliri a pkii in partid) 63. Rezolutiile acegtui congres
arata ce caracter au divergentele principiale" in problema
birocratismului autocrat.

Dupa congresul Ligii, atmosfera de sciziune a devenit atit
de amenintatoare, incit Plehanov a hotarit sa coopteze vechea
redactie. Eu prevedeam ca opozitia nu se va multumi cu atita

cram de parcre ca o hotarire a congresului partidului nu
poate fi modificata pentru a se face pe placul unui cerc. Dar
am socotit ca este mai putin admisibil sa stau in calea unei
eventuale instaurari a pacii in partid de aceca m-am retras
din redactie dupa aparitia nr. 51 al Iskrei", declarind, tot-
°data, ca nu refuz sa colaborez §i ca nu insist nici mkar asu-
pra publicarii declaratiei mele de retragere, data in partid se
va instaura o atmosfera de buns intelegere. Opozitia a cerut
(nu schimbarea sistemului inexistent al birocratismului, forma-
lismului, autocratiei, al constringerii mecanice etc., ci) restabi-
lirea vechii redactii, cooptarea in Comitetul Central a unor
reprezentanti ai opozitiei, doua locuri in Consiliu §i recu-
noqterea valabilitatii congresului Ligii. Comitetul Central a
propus sä se asigure pacea, consimtind sä fie cooptati doi
membri in C.C., sa se cedeze un loc in Consiliu, iar reorgani-
zarea Ligii sa se faca treptat. Opozitia a respins accste
conditii. Redactia a fost cooptata, dar problema pacii a ramas
deschisa. In aceasta stare se aflau lucrurile la apritia nt, j3
al Iskrei".

* birfeal5 de parlid. Nola trad.
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Este in afara de orice indoiala ca partidul vrca pace si ac-
tivitate pozitiva. Dar articole ca Congresul nostru" impiedica
instaurarea pacii, impiedica prin faptul ca fac aluzii $i ridica
frinturi de probleme care sint de neinteles si care nu pot fi
intelese fara o expunere completa a tuturor peripetiilor dezbi-
narii, impiedica prin faptul ca arunca vina unui cerc din strai-
natate in spinarea centrului nostru practic, care este ocupat cu
munca grea si anevoioasa a unifickii efective a partidului si
care, chiar si fail aceasta, a intimpinat si intimpina prea
multe piedici in calea infaptuirii centralismului. Comi-
tetele din Rusia lupta neincetat impotriva activitatii dezorga-
nizatoare a minoritatii si impotriva boicotului pr.acticat de ea.
Rezolutii in acest sons au si fost trimise de comitetele organi-
zatiilor P.M.S.D.R. Petersburg, Moscova, Nijni-Novgorod,
Tver, Odesa, Tula, precum si de Uniunea din nord a
P.M.S.D.R.

SA terminam o data cu ciorovaielile publicistice din straina-
tate ! Pentru practicienii din Rusia, ele trebuie sa constituie
acum un exemplu de ceea ce nu trebuie facie ! Iar redactia
Organului Central at partidului sa adreseze tuturor chemarca
de a inceta orice boicot, on de unde ar veni el, de a lucra
in bunA intelegere sub conducerea Cornitetului Central al
partidului !

*

* *

Dar deosebirea de nuance dintre iskristi ? va intreba
cititorul. In primul rind, vom raspunde not la aceasta, deose-
birea consta in aceea ca, dupa pkerea majoritkii, oricine poate
si este dator sa-si sustina in partid parerile, independent de
modificarea componentei centrelor. Intrind in partid, orice
cerc, fie si al rabocedeltilor, are dreptul sa revendice posibi-
litatea de a-si exprima si sustine ',kerne, dar nici un cerc, fie
si de generali, nu este in drept 66 ceara reprezentarea in cen-
trete de partid. In al doilca rind, deosebirea consta in aceea
CI, dupa pkerea anajoritatii, vina formalismului si a birocra-
tismului cade asupra aceluia care, prin refuzul sau de a activa
sub conducerea centrelor, a ingreuiat posibilitatea nei con-
duceri neformaliste a muncii. In al treilea. rind, eu nu cunosc
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decit o singura diverge* principiala in problemele organiza-
torice, $i anume aceea care si-a gasit expresia in dezbaterile
,pe marginea paragrafului r din statutul partidului. Cind vor
aparea procesele-verbale ale congresului, vom cauta sa reve-
nim la aceasta chestiune. Vom arata atunci ca, data formularea
lui Martov a fost adoptata cu voturile elementelor neiskriste
si cvasiiskriste, aceasta nu este ceva intimplator, ci se dato-
reste faptului Ca ea inseamna un pas spre oportunism, si vom
arata ca acest pas apace si mai limpede in scrisoarea lui n
si in bro§ura Inca o data do minoritate"*. Procesele-verbale
vor arata ea in fapt este inexacta parerea autorului articolului
Congresul nostru" ca polernica iscata la discutarea statutului
partidului s-a concentrat aproape exclusiv asupra problemei
organizarii institutiilor centrale ale partidului". Dimpotriva,
singura controversa cu adevarat principiala care a despartit
intr-un mod cit de cit precis ambele parti" (adica majoritatea
si minoritatea iskristilor) a fost controversa in jurul paragra-
fului I din statutul partidului. Cit priveste controversele in
jurul componentei Consiliului, al cooptarii in centre etc., ele
n-au fast decit controverse intre diferiti delegati, intre mine

Martov etc. ; ele se refereau la detalii relativ foarte nein-
semnate si nu provocau vreun mod anumit de grupare
iskristilor, care prin votul for corectau excesul de zel cind al
unuia, cind al celuilalt dintre noi. A reduce la aceste contro-
verse izvorul divergentelor in problemele privind mijloacele
de infaptuire a centralismului, limitele caracterul lui etc.
inseamna pur $i simplu a infatisa intr-o lumina favorabila po-
zitia arlinoritalii, cit .metodele folosite de ea in lupta pentru
modificarea componentei centrelor ; iar aceasta lupta este sin-
gura cauza care a provocat intre noi o dezbinare in intelesul
deplin al acestui cuvint.
Scris inire 25 pi 29 noiembrie
finite 8 i 12) decembrie 1903

Pub licat in Pale vniankl in de-
cembrie 1903

Semnat : N. Lenin
Se tipireste dupa textul foil

volante

Atunci vom core, de asemenea, sa ni se explice ce vrea sS spuna autorul
articolului Congrcsul nostru" acolo unde vorbeste de nemeritata lipsa de
atentie faIii de neiskristi, de discrepanIa dintre prevederile riLuroase ale sta-
tutului raportul real de torte in partid. La co se rdera aceste cuvinte P
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NOTA CU PRIVIRE LA POZITIA NOII ISKRE"

Ceea ce ma revolts in mod deosebit in pozitia pe care a
adoptat-o acum Iskra" martovista" este minciuna Fi falsi-
tatea lduntrica, incercarile de a ocoli fondul lucrurilor, de a
falsifica opinia publics a partidului si hotarirea partidului,
incercarile de a substitui notiuni si fapte. $i numai prin necu-
noasterea lucrurilor, cred, se explica obtuzitatea, indiferenta
si insensibilitatea manifestate de unii tovarasi fats de aceasta
minciuna. Necunoasterea se combate cu ajutorul lamuririi, si
eu nu voi renunta in nici un caz la intentia mea de a lamuri
intreaga chestiune intr-un mod cit mai amanuntit (la nevoie,
cu toate documentele) intr-o brosura specials, de care ma voi
apuca indata dupa aparitia proceselor-verbale ale congresului
partidului si ale congresului Ligii, adica foarte curind 64.

Principalul truc cu ajutorul caruia martovistii pcicei/esc parti-
dul (inselindu-se poate, si chiar probabil, pe ei insisi mai intli
de toate, pentru Ca sint niste isterici) este, in primul rind,
substituirea adevaratelor izvoare si cauze ale dezbinarii pro-
duse intre iskristi, iar in al doilea rind substituirea notiunilor
de spirit de cerc si dezorganizare, de sectarism si partinitate.

Prima substituire consta in faptul ea ei prezinta drept di-
verge* principiala" acel, in fond, schimb de epitete jigni-
toare care a avut loc intre cele cloua parti, dupa congres, in
timpul luptei dintre centre si opozitie. Schimbul de epitete
jignitoare isi gasise expresie in faptul ca opozitia numea pe
cei din majoritate autocrati, formalisti, birocrati etc., iar ma-
joritatea numea pe cei din opozitie pificheri isterici, partid de
ministri debarcati sau de scandalagii isterici (vezi congresul
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Ligii). Iata insa Ca acum, in Organul Central, o s i n g u r a
parte a acestor complimente" reciproce este infatisata ca di-
vergenta principiala I Nu este oare aceasta o mirsavie ?

In realitate, dezbinarea se datoreste exclusiv faptului ca
martovistii au *zit o cotitura in directia mlastinei. Aceasta
cotitura s-a manifestat limpede la congres in legatura cu
din statut, precum In felul cum s-au grupat voturile la ale-
gerea centrelor. Aceasta divergenta, neindoielnic principiala
intr-o anumita masura, este ocolita si trecuta sub tacere.

A doua substituire consta in aceea ca, dezorganizind timp
de trei Zuni intregul partid intreaga munca, in dorinta de
a-si promova interesele de cerc, de a se strecura in centrele
de partid (caci nimeni nu ingradea o polemics In fond si
libertatea de exprimare a opiniilor ; dimpotriva, martovistii
au fast invitati rugati sa scrie), acum, dupa ce s-au strecurat
in redactie pe usa din dos, martovistii recurg la o substituire,
aruncind majoritatii acuzatii ridicole de formalism dezorgani-
zator, de birocratism etc. si trecind sub tacere boicotul lor,
tendinta for de a se strecura in centrele de partid etc. Nu
este oare aceasta o mirsavie ? Una din doua : on dam uitarii
toata ciorovaiala", atunci sä nu se vorbeasca de loc despre
ea, sa nu se tolereze In coloanele Organului Central nici o
reminiscenta de ciorovaiala, caci zarva pe tema birocratismu-
lui nu este altceva decit o reminiscenta a tendintei meschine
de a se strecura in centrele de partid, on punem problema
dezbinarii, atunci sa scoatem la ivealli totul.

Scris in a doua fum5tate a lunii
decembrie 1903
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in 1929, in Culegeri din Lenin",
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arc sau partid ? iata problema pe care a pus-o in dis-
curie Organul nostru Central.

Socotim ca punerea in discutie a .acestei probleme este cit
se poate de oportuna. Invitam redactia Organului nostru
Central sä arunce inainte de once o privire asupra ei
Ce este aceasta redactie ? Un cerc de persoane care au stat
impreund un numar de ani si care prin boicot, dezorganizare
si amenintare cu sciziunca au reusit sa se strecoare acum in
redactie, on un organ format din activisti de partid ?

SA nu incercati sa va eschivati de la aceasta intrebare, invo-
cind argumentul ca ati fost cooptati in mod legal, in conformi-
tate cu statutul. Nu punem la indoiala valabilitatea cooptarii,
dar vä invitam sa nu VA marginiti la aspectul formal, ci sa
raspundeti la fondul intrebarii noastre. Vrem un raspuns care
sa nu se limiteze la aspectul juridic al chestiunii, ci un ras-
puns politic. Vrem sa capatam acest raspuns itocmai de la voi,
domnilor redactori" nealesi de congres si nedesemnati de
partid, iar nu de as tov. Plehanov, care poate ca nici nu a
avut aka icsire deck sa vA coopteze pcntru a evita o sciziune.

Un cerc, sau un organ format din activisti de partid ?
Daca este un cerc, ce rost are aceasta ipocrizic si aceste

mincinoase fraze despre un asa-zis partid ? N-ati destramat
oare in fapt acest partid, batjocorindu-i institutiile statutul
sAptamini si luni de-a rindul ? N-ati rupt oare in fapt hotari-
rile Congresului al II-lea al acestui partid, n-ati impins oare
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lucrurile la sciziune, n-ati refuzat oare sa va supuneti Comi-
tetului Central si Consiliului, nu va puneti oare in afara parti-
dului atunci cind spuneti ca pentru voi congresele partidului
nu sint liters de evanghelie, adica nu sint obligatorii ? Voi
calcati in picioare institutiile si legile partidului si, in acelasi
timp, va delectati cu titulatura de Organ Central al parti-
dului" 1

Daca insa sinteti activisti de partid, nu credeti
oare ca este cazul sa explicati acestui partid de ce si in nu-
mele carui scop persoane nedesemnate de congres au cautat
sa obtina locuri intr-o institutie centrals a partidului ? Poate
ca in numele continuitatii traditiei" vechiului cerc de familie
al redactorilor ? Iar oamenii care la congresul Ligii au adoptat
rezolutii cu privire la aceasta filistina continuitate" vor acum
sa ne prosteascA cu vorbaria despre partid 1 Dar aveti voi
care dreptul sa vorbiti acum despre partid ?

Voi numiti formalisti pe cei care se sprijina pe hotaririle
formale ale Congresului al II-lea, pentru ca vreti sa musama-
lizati si ea escamotati faptul ca afi in,selat increderea tovara-
silor, care toti pins la unul si-au promis de foarte multe on
unul altuia sa respecte hotkirile congresului. Nu va supuneti
hotaririlor forsnale atunci cind nu va convin, dar in acelasi
timp va sprijiniti, fara pic de jena, pe drepturile formale ale
Ligii atunci cind ele va convin, va sprijiniti pe hotaririle
formale ale Consiliului partidului dupa ce ati reusit sä va
strecurati, in pofida vointei partidului, in acest for superior
al sau 1

Voi numiti birocrati pe cei care ocupa o functie de partid
prin vointa congresului partidului, si nu din capriciul unui cerc
de publicisti din strainatate. Voi vreti sa camuflati astfel fap-
tul, neplacut pentru voi, ca de spiritul birocratismului, al carie-
rismului si al goanei dupa titluri s-au dovedit a fi patrunsi
oamenii care au fast literalmente incapabili sa activeze in
partid astfel decit in cadrul institutiilor sale centrale. Da,
comportarea voastra ne-a aratat intr-adevar cit se poate de
limpede ca partidul nostru este ,bolnav de un birocratism care
pune postul snai presus de munca, care nu se da in laturi de
la boicot si dezorganizare atunci cind e vorba de a cuceri
un post.

9 V. I. Lenin, vol. 8
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Voi calificati drept pur mecanica o hotarire adoptata cu
majoritate de voturi de catre congresul partidului, dar nu vi
se par pur mecanice si scandaloase metodele de lupta folosite
in coloniile din strainatate si la congresul Ligii, ,metode care
v-au adus rusinoasa victorie asupra redactiei Organului Cen-
tral al partidului nostru 1 Voi nu gasiti fariseice asigurarile
cu privire la recunoasterea partidului de catre' oameni care
au urmarit si au obtinut sä conduca Organul Central al parti-
dului, cu toate ca ei reprezinta minoritatea congresului parti-
dului I

Si aceste fatarnice sfortari de a prezenta in culori trandafirii
comportarea voastra nedemna, antipartinica, aceasta propova-
duke a anarhiei, aceasta batjocura la adresa congresului
partidului, aceasta justificare oportunista a filistinismului $i a
spiritului de cerc, voi le numiti noel vostru punct de vedere
organizatoric !

Tovarasi 1 Acela care priveste cu seriozitate calitatea sa de
membru de partid, trebuie sa protesteze cu hotarire si sa puns
capat acestei situatii intolerabile I Acela care priveste cu se-
riozitate cei trei ani de activitate a Iskrei" $i congresul de
partid pregAtit de ea, congres care a exprimat vointa social-
democratilor cu adevarat principial convinsi si cu adevarat
activi din Rusia, nu va permite unui cerc din strainatate sa
cake in picioare tot ce a facut acest congres al partidului.

Una din douA.
Ori nu avem partid, ceea ce inseamna ca ne aflam la dis-

cretia cercului de publicisti, de redactori din strainatate,
respins de congresul nostru, si atunci jos cu aceste vorbe
ipocrite despre partid, cu aceste false denumiri de publicatii,
organe si institutii de partid". Noi nu sintem socialisti-
revolutionari, n-avem nevoie de decoruri pictate. Partidul
proletariatului cere adevarul. Partidul proletariatului cere
demascarea necrutatoare si deschisa a invechitului spirit de
cerc. SA avem curajul sa recunoa.stem ca partidul nu exists, si
sa relualm de la cal:at, de la primele inceputuri, munca pentru
faurirea si consolidarea unui partid real. Pe not nu ne ingri-
joreaza victoria vremelnica a spiritului de cerc, not credem
$i stim CA proletariatul rus constient va sti sa-si faureasca un
partid in fapt, iar nu un partid in vorbe, un partid care sa
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existe sub forma unor institutii cu adevarat de partid, iar nu
sub forma unor false denumiri.

Ori avem un partid, atunci jos cu toate interesele de
cerc, jos cu adundrile de scandalagii din strainatate 1 Atunci
sá pleoe imediat din redactia partidului nostru persoanele pe
care congresul partidului nu le-a rultnit in acest post. Atunci
sa fie restabilita, do componenta aleasd de congres, redactia
Organului Central. Atunci organul de presa al partidului
nostru sä propage conceptiile majoritatii partidului, sa" sustina
organizatia institutiile partidului, iar nu sa le calce in
picioare.

Jos cu spiritul de cerc si, inainte de toate, afara cu el din
redactia organului de presa al partidului nostru !

Jos cu dezorganizatorii
Traiasca partidul proletar, care stie sa respecte in fapt hota-

ririle congresului partidului, care stie sá respecte disciplina
de partid §i organizatia de partid

Jos cu vorbaria fariseica cu falsele denumiri
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1

OBSERVATIE LA ORDINEA DE ZI
15 (28) IANUARIE

Len in cere cuvintul la ordinea de zi si, obtinindu-I, pro-
pune sa se discute masurile care ar putea codtribui la restabili
rea plcii In partid si a unor relatii normale inure xnembrii
de partid cu vederi diferite.
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2

PROIECT DE REZOLUTIE CU PRIVIRE LA MASURILE
PENTRU RESTABILIREA PACII IN PARTID,

PREZENTAT LA 15 (28) IANUARIE

Avind in vedere caracterul $i formele de manifestare ale
dezbindrii produse intre membrii de partid in legatura cu
Congresul al II-lea ordinar, Consiliul partidului considers ca
este imperios necesar sb.' adreseze tuturor membrilor de partid
chemarea de a lucra laolalta, in buns intelegere, sub con-
ducerea ambelor institutii centrale ale partidului : Organul
Central si Comitetul Central.

Momentul istoric prin care trece Rusia cresterea enorma
a framintarilor revolutionare in interiorul tarii $i dificulta-
tile externe, care pot duce la. trazboi impune indatoriri
deosebit de serioase partidului proletariatului constient, care
lupta in primele rinduri pentru eliberarea intregului popor
de sub jugul absolutismului. Necesitatea de a lucra iaolalta,
in buns intelegere, sub conducerea ambelor centre de partid,
pentru intarirea orgarliza0ei noastre, pentru dezvoltarea con-
stiintei si intarirea coeziunii unor mase cit mai largi ale clasci
muncitoare nu s-a facut niciodata atit de imperios simtita ca
in momentul de fata.

Divergente de un fel sau altul in cele mai diferite pro-
bleme au existat $i vor exista intotdeauna, in mod inevitabil,
intr-un partid care se sprijina pe o uria.sa miscare populara
si care isi asuma sarcina de a fi exponentul constient al aces-
tei miscari, respingind cu hotarire orice spirit de cerc $i orice
conceptii ingust-sectare. Dar, pentru a fi demni reprez,entanti
ai proletariatului constient, care lupta, demni participanti la
miscarea muncitoreasea mondiala, membrii partidului nostru
trebuie sa se straduiasca din toate puterile ca nici un fel de
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divergente Personals in ceea ce prive§te intelegerea §i mij-
loacele de infaptuire a principiilor recunoscute de programul
partidului nostru sa nu-i impiedice §i sa nu-i poata impiedica
sa munceasca laolalta, in buns intelegere, sub conducerea
institutillor noastre centrale. Cu cit mai profund mai larg
intelegem programul nostru sarcinlle proletariatului inter-
national, cu cit mai mult pretuim rolul muncii pozitive pe
linia dezvoltarii propagandei, agitatiei §i organizarii, cu cit
mai departe sintem de sectarism, de meschinul spirit de cerc
§i de calcule carieriste, cu at,it mai energic trebuie sa staruim
ca divergentele dintre membrii de partid sa fie discutate calm
§i anaiizate in fond, ca aceste divergente sa nu poata impie-
dica munca noastra, sa nu poata dezorganiza activitatea noas-
tra, sa nu poata stinjeni functionarea regulata a institutiilor
noastre centrale.

Consiliul partidului, ca for superior al partidului, con-
damna cu hotarire orice tentative dezorganizatoare, din par-
tea oricui ar veni de, orice eschivare de la munca, orice
eschivare de la sprijinirea materials a casei centrale a parti-
dului, orice boicot, care nu poate deoit sa reduca lupta pur
ideologica dintre diferitele opinii, conoeptii nuance, la
metode de influentare pur mecanica, la o simpla incaierare
nedemna. Partidul este istovit de disensiuni, care dureaza de
aproape o jumatate de an, cere insistent pace. Nici un fel
de divergente Intre membrii de partid, nici un fel de nemul-
tumire in ceea ce priveste componenta unui centru sau altuia
nu pot justifica boicotul §i alte metode de lupta similare, care
nu vadesc deck lipsa de principialitate saracia de idel, de-
notind totodata ca interesele partidului sint sacrificate intere-
selor de cerc, interesele miscarii muncitoresti intereselor
carierismului ingust. La not exists, desigur, intr-un partid
mare vor exists intotdeauna, cazuri cind un numar sau altul de
membri sint nemultumiti de o anumita nuanta a activitatii
unuia sau altuia dintre centrele de partid, de anumite tra-
saturi ale orientarii acestuia sau de componenta lui etc. Amti
membri pot §i trebuie sä arate deschis cauzele §i caracterul
nemultumirii tor, expunindu-le in cadrul unui schimb tova-
r4esc de opinii $i al unei polemici in coloanele publicatiilor
de partid ; dar ar fi cu totul nepermis si nedemn din partea
unor revolutionari sa-si manifeste nemultumirea printr-o ac-

$i

si

si

$i

si

Si



118 V. I. LENIN

tiune de boicotare sau printr-un ref uz de a sprijini din toate
puterile intreaga munca pozitiva coorclonata si indrumata de
ambele centre ale partidului. Sprijinirea ambelor centre,
munca solidara sub conducerea for memijlocita constituie pen-
tru not toti o datorie directs de partid.

Aceste metode neideologice, pur mecanice de lupta, aratate
mai sus, trebuie sä fie candamnate in modal cel mai cate-
goric, deoarece pot duce la distrugerea completa a intregului
partid, a carui coeziune se bazeaza pe de-a-ntregul $i ex-
clusiv pe adeziunea fiber consimtita a revolutionarilor. $i
Consiliul partidului reaminteste tuturor membrilor de partid
ca aceasta adeziune si-a gasit o expresie cit se poate de pre-
cisa in hotarirea noastra comuna, necontestata de nimeni, de
a cansidera obligatorii pentru toti membrii partidului toate
hotaririle Congresului al II-lea si toate alegerile efectuate de
el. La timpul sau, Comitetul de organizare, care, prin acti-
vitatea depusa in vederea convocarii congresului, si-a cisti-
gat recunostinta generals, a adoptat in § 18 at regulamentu-
lui Congresului at II-lea urmatoarea hotarire, aprobata de
toate comitetele de partid :

Toate hotaririle congresului si toate alegerile efectuate de
el sint hotariri de partid, obligatorii pentru toate organiza-
tiile partidului. Ele nu pot fi contestate de nimeni, sub nici
un motiv, $i pot fi revocate sau modificate numai de con-
gresul urmator at partidului".

Aceasta hotarire, adoptata inainte de congres de intregul
partid si confirmata in mai multe minduri chiar la congres,
echivaleaza cu un cuvint de onoare pe care si 1-au dat de
bunavoie foci social-democratii. Sa nu-si uite deci cuvintul
de onoare dat 1 Sa lase cit mai repede la o parte toate cio-
rovaielile for marunte, sa puns o data pentru totdeauna lupta
ideologica intr-un cadru care sa nu-i permits acesteia sa duel
la incalcari de statut sau sa frineze activitatea practica si
munca pozitiva I
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3

CUVINTARI CU PRIVIRE LA MASURILE
PENTRU RESTABILIREA PACII IN PARTID

15 (28) IANUARIE

1

Am pus problema masurilor necesare pentru restabilirea
bunei intelegeri si a relatiilor normale in partid tocmai pen-
tru ca neintelegerile dintre activistii de partid au atins pro-
portii amenintatoare. Nu cred sh fie posibila o rodnica munch
de partid dach nu va exista o bath comma pe care sa se
poata sprijini in activitatea for diferitii membri de partid care,
prin forta imprejurarilor, ajung la neintelegeri reciproce. Nu
e un secret pentru nimeni ca caracterul anormal al relatiilor
dintre unii membri de partid sau dintre diferite ph..rti ale
partidului este de asa natura, incit in momentul de fats ar
fi greu sa vorbim de un partid muncitoresc social-democrat
unit, bineinteles dach nu ne jucam cu cuvintele. La nevoie,
fireste, eu pot prez,enta dovezi amanuntite in sprijinul acestei
afirmatii (sa ne amintim, de pilda, de numeroase episoade
din corespondenta of iciala dintre C.C. si O.C. 67), (Jar poate
Ca, data fiind notorietatea publics a faptului afirmat de mine,
ar fi mai bine sa nu recurg acum la asemenea ilustrari sapa-
ratoare. Asadar, trebuie sa incercam sa luam masuri mai
energice pentru inlaturarea raului principal. Altfel se creea.za
o situatie in care cel mai simplu, cel mai obisnuit act de partid
va stirni un schimb de pareri cit se poate de indezirabil, in-
sock de folosirea sistematica a unor expresii foarte tars $i a
unor... cum sa ma exprim mai blind... complimente dintre
cele mai alese... Desi s-ar putca crea impresia ca intentionez
sa atentez oarecum la libertatea cuvintului", totusi esen-
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tialul este ca nici in domeniul actiunilor nu este totul in
ordine. Ca membri ai Consiliului, a caror principala menire
este sa unim inauntrul partidului elementele care manifests
tendintc de dezbinare, trebuie sa incercam sa inlaturam fric-
tiunile care impicdica desfasurarea muncii de partid, ceca
ce nu ar fi cu neputinta data ar exista dorinta de a le in-
latura. De aceea intreb data nu s-ar putea lua unele masuri
impotriva anumitor metode de lupta dinauntrul partidului,
care it coboara pe acesta din urma la situatia de grup dez-
organizat si it transforms intr-o simpla fictiune. Poate ca in
interesul cauzei comune Consiliul ar putea sa adapte rezolu-
tia al carei project, schitat de mine, vi-1 voi citi indata. Con-
sider ca, din punct de vedere principial, este important ca
Consiliul sä adopte o hotarire care sa aiba drept stop inla-
turarea si condamnarea formelor inadmisibile de lupta intre
diverse unitati sau grupuri din partid care au pared diver-
gente in cutare sau cutare probleme. Repet : situatia actuala
este prea anormala si trebuie sä fie indreptata. (A kselrod:
Sintem cu totii de acord in aceasta privinta".) Rog pc sc-
cretari sa consemneze in procesul- verbal observatia tov. Ak-
scirod.

Dau citire proiectului rezolutiei pe care o propun *.
Acesta e proiectul pe care-1 prezint in numele Comitetului

Central, sub semnatura ambilor lui reprezentanti, si care ar
putea servi nu ca instrument de solutionare a unor probleme
partiale privind inlaturarea unora sau altora dintre diver-
gentele existente intre membrii de partid, ci ca instrument
de creare a unei haze comune pentru social-democratii rusi
care activeaza in interesul azelciasi cauze comune.

2

Din cuvintarile ambilor reprezentanti ai Organului Cen-
tral am constatat cu placere ca ei recunosc in principiu ne-
cesitatea unor masuri energice pentru instaurarea uniatii
efective in partid. Accasta recunoastere creeaza un anumit

* Vezi volumul de fatii, pag. 116 US. Nota red.
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teren pentru o intekgere. In legatura cu propunerea toy. Ple-
hanov, consider necesar sa spun urmatoarele : tov. Plehanov
imi propune sa separ din proiectul meu de rezolulie princi-
palele masuri practice menite sa inlature raul constatat in
viata partidului arata, totodata, ca aceasta rezolutie are
caracterul unui apel ; da, intr-adevar, propunerea mea are
caracterul unui apel, dar tocmai acesta ii este scopul. Ideea
acestui apel" este ca, in numele ambelor centre, Consiliul
sa se pronunte pentru delimitarea formelor de lupta admi-
sibile in partid de cele inadmisibile. $tiu ca, in general vor-
bind, lupta este inevitabila, dar exists lupta lupta. Exists
metode de lupta care sint cu desavirsire anormale si inad-
misibile intr-un partid cit de cit viabil. $i pe buns dreptate
a spus tov. Martov Ca, in afara de 1upta de idei, au mai fost
aici ceea ce nume.ste el complicatii organizatorice".

Noi insa, care ne-am adunat aici nu ca sa luptam, ci ca sa
inlaturam conditiile anormak din viata partidului, putem si
trebuie sa inriurim pe ceilalti tovarasi ai nostri, indicind,
printr-un document adoptat de acest for cu autoritate, limi-
tele luptei admisibile inauntrul partidului. $i eu nu cunosc
alte migoace de inriurire deck apelul. Separarea propune-
rilor practice ar fi aici lipsita de sens. Iar cit priveste afir-
matia reprezentantilor Organului Central ca eu, constatind
existents unor anomalii in viata de partid, nu ma ocup de
cauzele acestui fel de anomalii, trebuie sa spun ca nu in mod
intimplator, ci in mod cu totul constient am ales aceasta po-
zitie, de teams ea, data ne-am dtinge acum fie cit de usor de
acest ghem, si asa destul de incurcat, mu numai ca nu 1-am
descurca, ci 1-am incurca $i mai mult. Intr-adevar, nu putem
ignora faptul ca in raport cu acest ghem noi sintem doua
parti deopotriva de interesate $i cu o atitudine foarte subiec-
tiva, aca Incit, chiar data ar fi ca cineva sa incerce sa-1 des-
curce, in orice caz nu noi am fi indicati s-o facem, ci aceia
care n-au contribuit cu nimic la incurcarea lui. Din partea
noastra insa, o astfel de incercare ar implica o reexaminare a
tot felul de documente, cees ce, data fiind actuala compo-
nenta a Consiliului, ar duce la o incaierare.
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Sa pornim, in rationamentele noastre, de la ceea ce exists,
caci realitatea nu se poate sterge cu condeiul, si eu sint Intru
totul de acord cu tov. Martov ca nu poti lichida printr-un
cuvint salvator toate divergentele si conflictele. A.5a e, dar
atunci tine ar putea fi arbitrul care sa judece aceste triste
aspecte ale vietii noastre de partid ? Eu cred ca in once caz
un asemenea rol nu poate sä ne revina noua insine, ci unui
mare numar de oameni practicienilor revolutionari, devo-
tati cauzei, care nu au luat parte la incaierare. Ocolind cu
bagare de seams problema cauzelor care au generat disensiu-
nile dintre noi, imi ingadui totusi sa-mi lamuresc ideea
printr-un exemplu luat din istoria trecutului nostru apropiat.
Lupta dureaza de 5 luni. In aceasta perioada de timp au
fost, cred, vreo 5o de mediatori care au incercat sa puns
capat disensiunilor din partid, dar nu cunosc decit pe unul
a carui activitate in aceasta directie a dat rezultate, deli
foarte modeste, totusi relativ fericite. Ma refer la tov. Tra-
vinski, despre care trebuie spus ca este un om cufundat, ca
sa zic asa, pins peste cap in munca revolutionary practice
pozitiva, asa incit atentia lui a fost concentrate aproape in
intregime asupra acestei munci, si ca el nu a luat parte la
ciorovaieli. Numai prin aceste imprejurari fericite se si poate
explica, cred, faptul ea incercarile lui de impacare n-au fa-
mas complet lipsite de rezultate. Eu cred ca, cu participarea
unor asemenea oameni la analizarea cauzelor disensiunilor
din partid, ar putea fi descurcat ghemul in fata caruia stain
acum nedumeriti. Noi insa trebuie sa ne ferim de a intra in
analiza unora sau altora dintre cauzele disensiunilor, fiindca
aceasta ar putea sa ne impinge, fare voia noastra, sä ne pri-
cinuim (cum a spas tov. Martov) unii altora noi rani, care
sa se adauge la numeroasele rani vechi, ce sint Inca foarte
departe de a se fi vindecat. Iata de ce sint impotriva ana-
lizarii cauzelor si pentru cautarea unor mijloace care sa poata
cel putin incadra in limite mai mult sau mai putin admisi-
bile metodele de lupta. Una din doua : data in aceasta di-
rectie se poate face ceva, trebuie intreprinse incercari in acest
sens, iar dace nu, data partile in lupta nu pot fi inriurite
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prin metode de convingere din partea unui for cu autoritate,
nu ne ramine decit sa ne adresam sus-aratatelor terte per-
soane, care stau in afara cimpului de lupta indeplinesc
sarcinile practice pozitive. Ma indoiesc ca noi singuri ne-am
putea convinge de dreptatea uneia sau alteia dintre parti.
Mie mi se pare ea acest luau este imposibil.

3

Nu prea inteleg bine propunerea tov. Plehanov. El spune
ca trebuie luate masuri practice ; dar proiectul meu indica
tocmai posibilitatea unei asemenea masuri practice. Trebuie
numai sa se declare cu toata autoritatea ca lupta normala,
lupta de idei, lupta care se duce in anumite limite este ad-
misibila, dar nu sint admisibile boicotul, refuzul de a activa
sub conducerea C.C., refuzul de a sprijini cu mijloace banesti
casa centrals a partidului etc. Unii spun ca numai cu vorbe
nu vom convinge pe nimeni. Nici eu nu ma voi incumeta sa
afirm ca aceasta ar fi de ajuns pentru stabilirea unor bune
relatii intre cele doul parti ale partidului, cad boala care
trebuie tratata este intr-adevar invechita, iar intre ambele
parti ale partidului s-a ridicat intr-adevar, dupa cum se ex-
prima tov. Martov, un zid foarte solid. Poate ca noi, care
am Great acest zid, nu-1 vom putea &anima, dar nu-i de loc
imposibil ca in calitate de membri ai Consiliului, prin apelul
nostru de oameni cu autoritate, noi, care ne-am pricinuit re-
ciproc rani dintre cele anai dureroase, sa retinem pe tovarasi
de la forme nedemne de lupta. In oeea ce priveste darima-
rea zidului, socot ca timpul va face ca intreaga dezvoltare
ulterioara sa duca la aplanarea disensiunilor. Cit despre afir-
ma.tia ca uncle pasaje din apel pot fi interpretate in maniera
diferita de catre fiecare dintre cele doua parti, tin sa arat
ca, dupa parerea mea, orice am spune noi aici, totul va fi,
poate, interpretat in maniera diferita. (A kselrod: De
aceea. e nevoie nu numai de vorbe, ci si de fapte".) Nu in-
teleg, de asemenea, de ce crede tov. Akselrod ca propunerea
mea poate fi doar un nou izvor de lupta. Repet : noi nu vom

P.M.S.D.R.
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putea darima zidul care desparte cele doua 'Atli ale partidului,
deoarece not insine am depus multe eforturi pentru a-I crea,
dar el ar putea fi darimat de aceia dintre tovarasii nostri care,
Bind ocupati cu munca practica, nu participa la certurile
noastre. Tov. Martov, dupa cum am avut azi placerea sa ma
conving, este in principiu de acord cu aceasta idee despre
rolul folositor pe care alti tovarasi ai nostri, straini de dis-
cordia noastra, 1-ar putea avea in inlaturarea acestora. In
afara de aceasta insa mi se pare ca simplul fapt al realizarii
unui acord intre reprezentafitii institutiilor centrale in sensul
ca in cutare fel se poate lupta, iar in cutare nu, insusi
faptul acesta ar putea sa fad prima bresa in zidul care des-
parte cele doua parli, dupa care anomalia existents in viata
de partid ar putea sä inceapa sa descreasca.

4

Propunerea tov. Plehanov 68 m-a uimit profund. Aducind
vorba despre cauzele luptei, el n-a facut decit sa ajunga pe
aceasta tale tocmai la ranile pe care, dupa cum a constatat

tov. Martov, ni le-am pricinuit reciproc. In proiectul meu,
eu fac £ncercarea de a delimita ceea ce este admisibil in
lupta noastra de ceea ce este inadmisibil, indiferent din par-
tea cui ar porni atacurile. Daca ne -am apuca sa stabilim
tine, cind ce anume a spus, n-am face decit sa punem in-
ceputul adica al sfirsitului discutiei noastre. Sa fim
judecatori in propria noastra cauza este pur qi simplu psiho-
logiceste, moralmente cu desavirsire imposibil. Daca ne vom
apuca iarasi sa discutam aici cauzele inaspririi relatiilor din-
tre membrii de partid, vom fi care not insine in stare sä ne
ridicam deasupra ciorovaielilor marunte ? (Akselrod:
Vom fi 1".) Eu nu impartasesc optimismul tov. Akselrod.
Analizind cauzele care au provocat sciziunea din partid, toy.
Plehanov a dat faptelor o interpretare proprie, cu care nu
sint de acord. Si data ne vom lansa in controverse, va tre-
bui sa scoatem procesele-verbale sa vedem ce scrie acolo.
Asa, de pilda, tov. Plehanov spune Ca in problema alegerii
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institutiilor centrale congresul s-a timpartit in doua parti
aproape egale, ca unul dintre delegatii la congres, trecind de
la majoritate la minoritate, a facut ca cele doua jumatati ale
congresului sl fie numeric egale, asa incit Comitetul Central
nu reprezinta decit o singura parte a partidului etc. Dar asa
nu se poate rationa ; intr-aclevar, nu se poate spune ca ar
exista numai partea din partid care a ales Comitetul Cen-
tral. Multi, poate, ar vota acum an uncle probleme altfel
decit au votat la congres. Poate chiar i eu vota in multe
probleme altfel. Dar aceasta nu inseamna ca schimbarile
combinatiile inoi posibile in acest domeniu neaga intr-un fel
oarecare rezultatele votarilor anterioare. Tar intrucit este vorba
de o lupta, exista intotdeauna o impartire a intregului in
parti'. Nu la congres, ci astazi C.C. este reprezentantul unei
parti, dar 5tiu bine ca, dupa parerea tovarasilor, $i O.C. este
in acelasi sens reprezentantul unei singure parti. Dintr-un
singur punt de vedere putea considera justa expresia tov.
Plehanov, anume din punctul de vedere al sciziunii care
exista efectiv. Nu pentru ca congresul ar fi culpabil de ceva
se poate vorbi de caracterul anormal" al componentei uneia
sau alteia dintre institutiile centrale, ci numai pentru ca, date
fiind cutare sau cutare imprejurari, oamenii nu vor sa mun-
ceasca laolalta unii cu altii... Prin urmare, de indata ce ne
atingem de cauzele .anomaliei, ne trezim iarasi in fata rime-
sitaitii de a descurca tin ghem pe care nu numai ca nu-1 vom
putea descurca, ci-1 vom incurca chiar si mai Inuit. Este ade-
varat ca multi nu sint multumiti de componenta C.C., dar
nu-i mai putin adevarat ca exista o serie intreaga de per-
soane nemultumite de actuala componenta a Organului Cen-
tral. La intrebarea tov. Martov daca este admisibila distru-
gerea" unor organizatii existente, eu as raspunde : Da 1
restructurarea organizatiilor este pe deplin admisibila. 1" Este
admisibil care ca o institutie de partid competenta sa inde-
parteze pe cineva de la o munca revolutionary sau alta ?
Raspund : Da, este admisibil 1" Dar daca voi intreba : de ce

cum s-a produs cutare sau cutare atentat" la integritatea
inviolabilitatea unei organizatii sau alteia, de ce cutare nu
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a fost admis in cutare domeniu al muncii de partid etc.,
prin aceasta voi intinde din nou mina spre ghemul pe care
nu sintem in stare sa -1 descurcarn. Prin urmare, si in pro-
blema admisibilitatii sau inadmisibilitatii distrugerii" orga-
nizatiilor ajungem iarasi la divergente. Toate acestea dove-
desc ca, in momentul de fats, discutarea cauzelor discordiei
noastre ar fi o pierdere de timp cu total inutila $i chiar
daunatoare. Revin la problema reprezentarii proportionale.
Despre reprezentare proportionala nu se poate vorbi decit
daca se porneste de la recunoasterea sciziunii deja existente.
Noi reprezentam aici doua parti aflate in lupta... (P 1 e h a-
n o v : Noi ne-am intrunit aici ca membri ai Consiliului,
nu ca parti aflate in lupta".) Observatia toy. Plehanov este in
contradictie cu propria sa rezolutie in care se vorbeste despre
discordia existents in partid, discordie care a scindat partidul
in cloud jumatati, din care una, dupa cum spune rezolutia, nu
este de loc reprez,entata intr-o institutie centrals cum este Co-
mitetul Central. Fireste, oficial noi nu reprezentam aici doua
parti aflate in lupta, dar, intrucit aceasta reprezentare decurge
din desfasurarea dezbaterilor noastre, am avut dreptul logic
de a vorbi despre ea. (P lehanov: Ati spus ca noi ne-am
intrunit aici ca reprezentanti a doua parti aflate in lupta,
in legatura cu aceasta am facut observatia de mai inainte".)
Nu contest, poate ca m-am exprimat nu tocmai precis... (P1 e-
h a n o v : V-ati exprimat gresit".) Poate ca m-am exprimat
i gresit, nu tagaduiesc. Eu sustin doar ca rezolutia tov. Pleha-

nov muta discutia pe terenul recunoasterii de fapt a sciziunii.
Noi ne-am scindat, iata ce constat eu. Daca n-ar fi fost asa,
rezolutia ar fi fost contrara statutului. Majoritatea partidului e
nemultumita si de componenta 0.C., in care 4 membri din 5
sint din rindurile minoritatii. Comitetul Central ar putea for-
mula, in ceea ce priveste schimbarea componentei Organului
Central, pretentii identice cu cele ce se formuleaza acum fats
de Comitetul Central. Prin esenta ei, rezolutia tov. Plehanov
echivaleaza Cu o formulare a conditiilor pe care le pune numai
una din parti... (P le h a n o v : Eu nu fac parte nici din ma-
joritate, nici din minoritate".) Tov. Plehanov ne-a spus ca nu
face parte nici din majoritate, nici din minoritate, dar in afara
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de el nimeni din Consiliu nu va spun acest lucru. Judecind
formal, din punctul de vedere el statutului, rezolutia propusa
de tov. Plehanov este inadmisibila. In fond insa, repet, ea
poate fi inteleasa in masura in care porneste de la faptul Ca
exists o sciziune. Din moment insa ce una din parti isi for-
muleaza conditiile", partea cealalta ar avea si ea acelasi drept
de a-,i formula conditiile". Noi nu sintem deasupra celor
doua parti", ci chiar aceste doua. parti". De aceea, din mo-
ment ce ne vom situa pe terenul recunoasterii sciziunii efec-
tiv existente in partid, va trebui sa admitem ca ipentru re-
zolvarea controverselor si neintelegerilor" noastre nu exists
decit un singur mijloc radical : sa ne adresam unor terte per-
soane. Dupa cum am spus si mai inainte, in partid exists
oameni care sint ocupati cu munca pozitiva $i care n-au par-
ticipat la lupta dintre majoritate" si minoritate". Numai
acestor oameni ne putem adresa.

5

Nu sint de acord nici cu Martov, nici cu Plehanov. Ei sus-
tin ca nici nu se poate pune chestiunea ca aceasta rezolutie
ar fi contrara statutului ci aduc in sprijinul afirmatiei for
doua argumente. 1) Martov invoca argumentul ca Consiliul
este forul superior al partidului. El uita insa ca competenta
Consiliului este limitata prin dispozitii statutare speciale,
lucru pentru care s-a stracluit mult, la timpul sau, si tov.
Martov insuci. 2) Al doilea argument se reduce la afirmatia
ca, prin rezolutia propusa, Consiliul nu -ci exprima decit pro-
pria sa parere $i dorinta. Consiliul are, desigur, tot dreptul
sa-si exprime parerile si dorintele, dar fara a atenta la anu-
mite lucruri bine stabilite. (P lehan o v: Fireste I Fi-
recte 1".) Consiliul nu poate decit sa propuna Comitetului
Central cooptarea, dar atunci Comitetul Central va cere sa
fie schimbata componenta Organului Central. In anumite con-
ditii sint gata sä accept reprezentarea proportionala. Dar va
intreb : in O.C. exists reprezentare proportionala ? Compo-
nenta O.C. este de i la 4, §i acest i nu tine nici de ma-

10*
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joritate, nici de minoritate. Comitetul Central a propus, la
timpul sau, a la 9 ;69 aceasta s-a intimplat in perioada des-
tramarii complete, in ajunul sciziunii. Once dezacord este
intr-un anumit sens o sciziune, dar atunci cind cele cloud
parti nu vor sa lucreze laolalta, sciziunea devine efectiva.
Numai dad. privim lucrurile prin prisma sciziunii, am putea
recunoaste ca rezolutia tov. Plehanov nu este lipsita de sens.
Ea ar putea fi considerata ca ultima ratio *, dar in acest caz
ambele parti ar putea avea acelasi drept de a cere schimba-
rea componentei institutiilor centrale. Sint form convins Ca
nici C.C. nu este multumit de components redactiei Orga-
nului Central. De inciata ce vom atinge problema ultimului
congres, se va produce o ciocnire si nu vom ajunge la nici
un rezultat. Asa, de pilda, Plehanov afirma el nealegerea la
congres a unui al treilea membru al redactiei s-ar datora,
chipurile, faptului ca nu exists un asemenea al treilea. Eu
declar ca congresul n-a ales un al treilea redactor pentru ca
era convins ca. tov. Martov va intra in redactie. Ace Iasi lu-
cru se poate spune si despre camponenta Consiliului. Multi
dintre delegatii care au participat la congres credeau ca tov.
Martov va intra in Consiliu in calitate de membru al redac-
tiei. Majoritatea ar putea sä spuna si va spune, desigur, ca,
data c vorba de reprezentare proportionala, O.C. ar trebui
completat cu inca base membri din rindurile aka -zisei majo-
ritati. Dar rationamente de soiul acesta nu ne vor apropia
de rezultatul dorit ; de aceea eu socot ca rezolutia tov. Pie-
hanov este mai proasta decit a mea. Rezolutia mea cu privire
la ceea ce este admisibil si ceea ce este inadmisibil" ar in-
semna ea col, ca reprezentanti aI partilor in lupta, propunem
celorlalti tovarasi sa nu depaseasca cadrul formelor de lupta
admisibile.

Noi nu trebuie sa privim lucrurile numai din punt de
vedere juridic, cad in fond recunoasterea de catre not toti a
caracterului anormal al relatiilor existente in partid echiva-
leaza cu o recunoastere a faptului ca not sintem doua parti
aflate in lupta, Organul Central si Comitetul Central. (P 1 e-
h a no v : Aici nu sintem intr-o sedinta a redactiei, ci intr-o

* ultimul mijloc. Note trod.
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edint6.' a Consiliului-.) Da, eu nu uit acest lucru. Din punct
de vedere juridic nu putem vorbi de reprezentare propor-
tionala in institutiile centrale. Dar nici din punct de vedere
politic nu este indicat sa se opereze cu accasta idee, deoa-
rece va trebui sa luarn in consideratie dorinta unei parti fara
a fi ascultat dorinta celeilalte. Tertul care ar putea rezolva
litigiul nostru nu se gase§te printre noi. Or, numai parerea
acestui tert ar putea sá aiba greutate atit din punctul de vedere
politic cit §i din cel moral. Sciziunea exists in fapt, §i noi ne
afl'am in ajunul unei sciziuni formale, data minoritatea va
continua s'a urmAreasca fAra scrupule transformarea ei in
majoritate.
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4

CUVINTARI CU PRIVIRE LA MASURILE
PENTRU RESTABILIREA PACII IN PARTID

16 (29) IANUARIE

1

Consider necesar sa raspund mai ales la amplele obiectii
pe care mi le-a adus tov. Martov ; dar pentru a nu lasa Para
raspuns nici obiectiile tov. Plehanov, ma voi ocupa mai in-
tii pe scurt de acestea din urma. Mi s-a parut ca in principiu
el este pentru reprezentare proportionala... (P le h an o v:
Nu !".) Poate ca nu 1-am inteles, dar asa mi s-a parut. La
noi, in organizatia de partid, principiul reprezentarii propor-
tionale nu este admis, singurul criteriu pentru a stabili
data e statutara componenta unei institutii sau alteia ai

membri au fost alesi la congres este vointa clar exprimata
a majoritatii congresului. Dar aici se spune ca alegerile sta-
tutare care au avut lac la congres au creat o situatie sta-
tutara" care e mai rea decit una nestatutara. Asa e. Dar de
ce este asa ? Oare din cauza ca alegerea s-a facut cu o ma-
joritate neinsemnata, sau poate pentru ca minaritatea a creat
o sciziune de fapt ? Cind se afirma ca C.C. a fost ales nu-
mai cu 24 de voturi, adica cu o neinsemnata majoritate de
voturi, Si ca tocmai aceasta imprejurare ar constitui cauza
tuturor complicatiilor regretabile care s-au ivit pe urma in
viata de partid, eu declar ca aceasta este o afirmatie gre-
sita. Cit priveste observatia tov. Plehanov ca avea o gin-
dire formalised", care, zice dinsul, nu-mi permite sa vad rada-
cina lucrurilor, va marturisesc ca nu ma pot dumeri ce in-
seamna propriu-zis aceste cuvinte ? Poate ca radacina lu-
crurilor" o constituie congresul ? In cazul acesta sintem cu
totii niste formalisti, deoarece, transportindu-ne cu gindul la
congres, trebuie sa pornim de la hotaririle lui formale. Daca
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insa raclacina lucrurilor" se afla in afara congresului, atunci
unde anume ? Intr-adevar, lucrurile au evoluat in asa fel inck
situatia din partid a ajuns mai rea deck o situatie statutara
(acestea sint cuvinte foarte grave), dar esentialul este tocmai
de ce au evaluat agtf el lucrurile ? Cine poarta vina acestei
evolutii : congresul sau imprejurarile survenite dupa congres ?
Din pacate, nu in felul acesta pune Plehanov problema.

Trec acum la cele spuse de tov. Martov. El afirma ca din
partea minoritatii nu exists n-a existat o lipsa de dorinta
de a lucra laolalta. Inexact. Timp de trei luni septembrie,
octombrie si noiembrie numerosi reprezentanti ai minori-
tatii au dovedit in fapt ca nu vor sa lucreze laolalta cu noi.
In asemenea cazuri, partii boicotate nu-i ramine deck un sin-
gur mijloc sa recurga la un acord, la o tranzactie cu opozitia
ofensata", care ref uza sa conlucreze si duce partidul la sci-
ziune, deoarece insusi refuzul de a conlucra nu este altceva
deck o sciziune. Atunci cind acesti oameni ne declara pe fats
ca nu vor sa lucreze laolalta cu noi, ¢i prin aceasta dovedesc
in fapt ca orgarnizatia unica" este o fictiune goals, ca., la
drept vorbind, ea a inoetat sa existe, ei aduc astfel un argu-
ment care, chiar data nu e convingator, este in schimb cu ade-
varat zdrobitor... Trec la a doua obiectie a tov. Martov, cea
privitoare la plecarea din Consiliu a tov. Ru. Aceasta pro-
blema se imparte in doua probleme distincte. In primul rind,
a fost oare statutara numirea lui Ru ca membru al Consiliului
din partea redactiei, cu toate ca nu facea parte din redactie ?
Eu cred ca a fost statutara. (M artov: Fireste ca da 1")
Rog sä se consemneze in prooesul-verbal observatia facuta de
Martov. In al doilea rind, pot fi oare inlocuiti membrii Con-
siliului printr-o hotarire a institutiilor care i-au desemnat ?
Aceasta este o problema complicata, care poate fi interpretata
si intr-un fel si in altul. In once caz, in sa ark ca Plehanov,
care de la i noiembrie a ramas singurul membru al redactiei,
nu 1-a inlocuit pe Ru din functia de membru al Consiliului
pins in ziva de 26 noiembrie, cind au Most cooptati Martov
& Co. Ru a plecat singur, din spirit de concesie, pentru a nu
stirni discutii in jurul persoanei lui. (P 1 e h a n o v : Eu cred
ca discutiile cu privire la tov. Ru sint acum nelalocul lor.
Aceasta chestiune nu figureaza pe ordinea noastra de zi, si eu
nu vad ipentru ce sä ne pierdem timpul pretios cu dezbateri

Si
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in jurul acestei chestiuni, care in cazul de fata nu ne intere-
seaza".) Tin sa arat a in sedinta trecuta tov. Martov a ce-
rut sa fie conserrmate in procesul-verbal lamuririle sale in
legatura cu aceasta chestiune lamuriri cu care nu sint de
loc de acord data partea adversa nu va fi lasata sa-si
exprime parerea in aceeasi chestiune, inseamna ca aceasta
din urma va fi infatisata aici, Consiliu, intr-o lumina de-
naturata. (P 1 e h a n o v : Atrag atentia ca aceasta problema
nu figureaza pe ordinea de zi n-are legatura directs cu
obiectul principal al consfatuirii noastre".)

Lenin, protestind impotriva acestei formulari, cere Consi-
liului sä decida data el (Lenin) are sau nu dreptul de a ex-
pune, in combaterea afirmatiilor lui Martov, punctul sau de
vedere asupra acestui fapt atit de diferit interpretat aici. (P 1 e -
hano v arata din nou a in cazul de fata dezbaterile in pro-
blema plecarii lui Ru sint nelalocul lor.)

Lenin insista asupra dreptului sau de a cere Consiliului
permisiunea de a vorbi intr-o chestiune care a fost deja ridi-
cata in Consiliu si a dat loc la dezbateri. (M a r tov : Dat
fiind ca tov. Lenin a atins problema foarte importanta a
dreptului organelor reprezentate in Consiliu de rechema
delegatii, declar ca voi face o propunere specials pentru
adoptarea unei hotariri prin care aceasta problema sa fie re-
zolvatil o data pentru totdeauna. Poate ca aceasta declaratie
11 va satisface pe Lenin si-1 va face sa evite in dezbaterile
actuale chestiunea plecarii lui Ru".)

Spusele tov. Martov nu numai ca nu infirma, ci, dimpo-
triva, confirms pe de-a-ntregul justetea hotaririi mele de a
expune tin adevarata ei lumina chiar acum chestiunea plecarii
din Consiliu a tov. Ru. Constat ca explicatiile mele in lega-
tura cu aceasta chestiune n-au fost dealt un raspuns la obser-
vatiile respective ale tov. Martov. (P le h a n o v pune in
vedere lui Martov lui Lenin ca problema plecarii lui Ru
nu poate fi lu.ata in discutie acum, deoarece nu intra in cercul
problemelor asupra carora trebuie sa-si concentreze atentia
membrii Consiliului in actuala lui sesiune.) Protestez impo-
triva observatiei tov. Plehanov ea nu este aici locul sa dis-
cutam chestiunea plecarii tov. Ru, care se situa pe pozitia ire-
vocabilitatii membrilor Consiliului, asa incit plecarea lui Ru
din Consiliu trebuie privity ca o concesie facuta de el opo-
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zitiei in interesul restabilirii pacii in partid. (P lehanov:
Din moment ce Consiliul n-are nimic impotriva unui schitnb
de pared in chestiunea plecarii tov. Ru, invit pe Lenin sa-si
continue expunerea in legatura cu aceasta plecare".) Eu am
terminat. (P le h a n o v : Daca ati terminat, propun Con-
siliului sa treaca la discutarea rezoludilor prezentate ieri de
tov. Lenin si de mine")

Sint de acord cu tov. Martov ca rezolutiile Consiliului ar
avea o semnificatie morals, si nu una juridica. Tov. Plehanov
a declarat ca ar fi de dorit ca eu sa intru in redactie. (P 1 e-
h anov: Eu n-am spus asa ceva".) La mine, cel putin,
asa sint notate cuvintele dv : Cel mai bine ar fi ca Lenin
sa intre in redactie, iar C.C. sä coopteze trei tovarasi". (P 1 e-
h a a o v : Da, eu am spus ca, in anumite conditii, pentru a
restabili pacea in partid, este admisibila intrarea tov. Lenin
in redactie cooptarea. in C.C. a unor reprezentanti ai mino-
ritatii".)

Raspunzind la intrebarea care mi-a fost puss aici, $i anume
in ce sens ar fi de dorit sa se schimbe componenta. redactiei
Organului Central, mi-ar fi usor sa ma refer la parerea ma-
joritAtii", care s-a pronuntat in sensul ca ar fi de dorit sa
piece din redactie tovarasii Akselrod, Zasulici si Starover.
Trebuie sa arat apoi ca in actiunile Comitetului Central n-a
existat nici un caz in care cineva sa fi fost inlaturat de la
munca de partid. Nu pot de asemenca sa nu protestez impo-
triva declaratiei tov. Martov ca C.C. a devenit un instrument
de razboi al unei parti impotriva celeilalte. Comitetul Cen-
tral a fast desemnat ca instrument de indeplinire a unor
functii de partid, si nu ca instrument de razboi al unei parti
impotriva celeilalte". Aceasta afirmatie a tov. Martov este
intru totul contrazisa de fapte. Nimeni nu poate cita macar
un singur fapt din care sa rezulte ca C.C. ar fi inceput ar
fi dus un razboi" impotriva minoritatii. Dimpotriva, mino-
ritatea, incepind boicotul, a pornit un razboi care a provocat
o riposta inevitabila. Protestez apoi impotriva afirmatiei
cum ca neincrederea existents fats de C.C. stinjeneste Comi-
tetul Central intr-o masura mai mare decit aceea in care ne-
increderea fats de Organul Central stinjeneste munca pozi-
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tiva pasnica. In legatura cu afirmatia categorica a tov. Mar-
tov ca central disensiunilor s-ar afla nu in strainatate, ci in
Rusia, tin sa declar ca documentele de partid vox arata con-
trarul. Referindu-se la documentul din 25 noiembrie, tov.
Martov a spus ca, consimtind sä coopteze doi reprezentanti
ai minoritatii, insusi C.C. a recunoscut

sale. Eu
in principiu caracte-

rul unilateral al componentei protestez impotriva
acestei intetpretari a documentului aici pomenit, cad eu
am participat la intocmirea lui. Actul C.C. avea cu total alts
semnificatie. Nu pentru ca ar fi recunoscut caracterul unila-
teral al componentei sale consimtise C.C. la cooptarea a doi
reprezentanti ai minoritatii, ci pentru ca vedeam ca in partid
s-a produs o adevarata sciziune de fapt. Bine sau gresit ve-
deam not lucrurile, asta-i alts chestiune... La urechile noas-
tre ajungeau pe atunci zvonuri ca.' se pregateste editarea unui
nou organ... (P lehanov: Data ne luam dupa zvonuri,
nu ajungem la nici un rezultat". Akseirod: Eu, de
pilda, am auzit ca acum se pregateste editarea unui nou or-
gan...".) Ma adresez Consiliului : din moment ce documental
C.C. 70 a fost interpretat de tov. Martov intr-un sens anu-
mit, sint nevoit sa arat cum interpretez eu acelasi document...
Nu inteleg de ce observatia mea a stirnit aici atita framintare.

lehanov: Nu este vorba de framintari, of de faptul
ca referirile la zvonuri sint aici nelalocul for ".) Unii ar putea
spune ca motivele mele sint lipsite de temei. Se prea poate !
In arice caz insa constat ca ele n-au avut alt caracter decit
acela pe care 1-am aratat adineauri.

Revin la fondul chestiunii : tov. Martov suspecteaza moti-
vele care au determinat Comitetul Central sa coopteze doi
reprezentanti ai minoritatii. Eu insa constat ca Comitetul
Central pornea de la considerentul ca in partid exists deja o
sciziune de fapt ne aflam in ajunul unei sciziuni formate
depline, in sensul editarii unui organ separat, at transporitarii
separate a publicatillor $i al crearii unei organizatii separate
in Rusia. Si acum o chestiune in legatura cu ordinea dezbate-
rilor observatia tov. Martov se ref era la o chestiune de fond,
5i nu la ordinea dezbaterilor. Adresez deci Consiliului intreba-
rea : a Lost oare justa in cazul de fata interventia presedin-
telui 71
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2

Tov. Martov a declarat ca eu, in loc sa intru in discuta-
rea calms, pasnica a problemei comune privind cautarea unor
masuri pentru restabilirea pacii in partid, a$ fi inceput din-
tr-o data cu polemica. Eu resping aceasta afirmatie, deoarece
polemica a fost inceputa chiar de tov. Martov, si nu de alt-
cineva. Proiectul meu de rezolutie nu are in el nimic polemic.
Doar nu degeaba I-a numit tov. Akselrod scrisoare pasto-
rale. Dupe cum se stie, scrisorile pastorale nu au in ele
nimic polemic. Intr-adevar, in proiectul meu de rezolutie se
arata numai intre care limite trebuie a fie dusa lupta in-
terns de partid, care forme ale acestei lupte pot fi conside-
rate admisibile si care trebuie sä fie declarate inadmisibile
si periculoase nu numai pentru desfasurarea normala a vietii
de partid, ci chiar si pentru insasi existenta partidului. Tot-
odata am cautat ca in formularea acestei probleme sa oco-
lesc cu grija tot ce ne-ar fi putut duce la o noua polemica
sterile, am cautat ca in propunerea mea sa nu pornesc de la
o apreciere a metodelor de lupta prin care au fost marcate
cele aproape case luni de razboi dintre cele doua parti ale
partidului. Tov. Martov insa u-a vrut sa se mentina in ca-
drul acestor limite si s-a lansat intr-o polemica. Ma declar
totusi gata, data doriti, sa revin mai tirziu la tema cu care
am inceput. Deocamdata insa tin sa arat urmatoarele. Tov.
Martov s-a referit la faptul Ca Travinski a salutat cooptarea
in redactie a vechilor ei membri. Eu consider necesar sa sub-
liniez aici ca convorbirile sau tratativele particulate nu pot
fi luate in seams. Toate tratativele oficiale au fost duse de
Travinski in scris. Cit priveste declaratiile lui particulate, se
vede ca ele au fost gresit intelese de tov. Martov ; cu alt
prilej, data va fi nevoie, voi dovedi ca este asa.

Apoi tov. Martov s-a exprimat in sensul ea, activitatea Co-
mitetului Central prezinta numeroase si variate lipsuri ; prin
aceasta tov. Martov infra iarasi in domeniul polcmicii. Se
prea poate ca activitatea C.C. sa alba intr-adevar lipsuri,
dar in gura unui reprezentant al Organului Central critica
acestei activitati nu este nimic altc,eva decit polemica. Eu,
de pilda, la rindul meu, consider ca in activitatea sa Organul
Central s-a abatut de la drumul drept ; cu toate acestea, eu
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nu am inceput aici cu o critics a orientarii pe care a luat-o
activitatea Organului Central, ci cu dedaratia ca intre C.C.
§i O.C. exists nemultumiri reciproce. Protestez apoi impotriva
afirmatiei ca re7olutia mea, o data adoptata de Consiliu, ar
face din acesta din urma un instrument de razboi". In ape-
lul meu se arata numai care forme de lupta sint admisibile
:ii care sint inadmisibile... Atunci cum ar putea el sa faca
din Consiliu un instrument de razboi" ? Toy. Akselrod a
spus ca Lenin a inceput cu multi ani traiasca si a ispravit
cu vesnica pomenire", reprosindu-mi ca mi-am concentrat
intreaga atentie asupra dovedirii existentei unei sciziuni in
partid. El uita insa ca not Inca ieri am inceput cu constatarea
sciziunii... Apoi, in sprijinul afirmatiei ca centrul disensiunilor
nu se afla in strainatate, tov. Martov a citat scrisoarea din
12 decembrie a tov. Vasiliev, in care se spune ca in Rusia e
un adevarat infern 72. In legatura cu aceasta tin sa obsery

grupuri nu prea puternice pot crew o atmosfera de in-
fern", caci de cele mai multe on tocmai ciorovaielile marunte
si meschine creeaza foarte usor mari piedici in munca. Am
mai vorbit aici despre scrisoarea mea din 13 septembrie catre
unul dintre fostii redactori. Eu intentionez s-o public in
press *. Tov. Plehanov spune ca cuvintul mlastina" este
jignitor. Tin sa reamintesc ca alit in literatura socialists ger-
mana cit congresele partidului german termenul ver-
sumpft stirneste uneori ironii, dar niciodata proteste pe mo-
tivul ca ar fi jignitor. Folosind acest cuvint, nici eu $i nici
tov. Vasiliev nu ne-am gindit sa jignim pc cineva. Cind se
vorbeste despre doua parti cu orientari precise, elementele
nehotarite care oscileaza intre aceste doua orientari sint ca-
racterizate prin termenul mlastina", in locul caruia s-ar
putea spune, eventual, linie de mijloc".

A califica drept excentric Comitetul Central inseamna,
poate, a face un spirit reusit, dar acesta duce la polemics,
cad eu as putea spune acelasi lucru despre Organul Central.
Mi se spune ca apelul" meu este un mijloc homeopatic im-
potriva unui rau alopatic. Eu nici nu tagaduiesc ca mijlocul
propus de mine este un simplu paliativ, dar adevarul este Ca
aici nu vom gasi mijloace alopatice. Si din moment ce ati

Vezi volumul de lap', pag. 338-341. Nota lied.
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inceput sa vorbiti despre necesitatea unor mijloace alopatice",
radicale impotriva raului existent, fiti consecventi $i mergeti
pins la capk. Exists un asemenea mijloc, acest unic mijloc
radical este numai si numai congresul. Sint cinci luni de cind
ne straduim zadarnic sa ajungem la o intelegere (nu-i ade-
varat 1")... Ba este adevkat, $i va voi dovedi cu documente...
De la 15 septembrie ne tot straduim sa ajungem la o intele-
gere si pins in momentul de fata nu am reusit sa ne intele-
gem. In acest caz n-ar fi mai bine care sa ne adresam instan-

despre care a vorbit ieri tov. Martov $i care nu poate fi
decit congresul activistilor de partid ? Congresul partidului
este tocmai instanta care rezolva problema baghetei de diri-
jor". Noi participam la congres pentru ca, printre altele, sa
ne batem" pentru bagheta de dirijor" (fireste, nu in inte-
lesul grosolan al cuvintului). Acolo se da o lupta prin bile-
tele, prin luari de contact cu tovarasii etc., si acolo o astfel
de lupta in jurul componentei centrelor este admisibila, pe
cind In afara congresului ea n-ar fi trebuit sa aiba loc in viata
partidului.

Asadar, data pastorala" mea este un paliativ, nu exists
alt mijloc mai radical decit congresul, data nu vreti ca acest
rau sa devina cronic. Toy. Akselrod a arkat el in Europa
occidentals reprezentantii institutiilor centrale tin seama de
opozitia ce exists fata de politica lor ping si in cele mai in-
departate colturi ale partidului, prin tratative cu aceasta
opozitie cauta sa aplaneze conflictele iscate... Dar nici Comi-
tetul nostru Central nu procedeaza altfel. In acest scop el a
trimis in strainatate doi membri ai sai" si de zeci de on a in-
cercat sa ajunga la un acord cu diversi reprezentanti ai opo-
zitiei, demonstrindu-le cit de absurde stint argumentele lor,
cit de nejustificate temerile for etc. etc. Trebuie sa subliniem
Ca aceasta este o nepermisa pierdere de forte, de bani $i de
timp, in acest sens not sintem Intr-adevk raspunzatori in
fata istoriei.

Revenind la problema propunerilor practice, repet ca nu
aveti decit .un singur mijloc radical pentru a pune capk aces-
tei triste perioade de polemics : congresul. Rezolutia mea
urmarea sa fixeze luptei dinauntrul partidului un cadru mai
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normal... Se spune Ca ghimpele va ramine oricum, ca boala
zace mai adinc... In acest caz numai prin convocarea congre-
sului ghimpele va putea fi smuls in intregime.

3

E ridicol sa se pretinda ca ar fi jignitoare o cerinta al carei
unit obiectiv este precizia exactitatea 74. Noi am vazut de
zeci de on (si mai ales la congresul Ligii) cite neintelegeri
chiar scandaluri se isca din redarea inexacta a unor convorbiri
particulate. Ar fi de mirare data s-ar sustine contrariul. De-
clar ca cuvintele spuse de tov. Travinski intr-o discutie parti-
culars au fost gresit infelese atit de reprezentanitul O.C. cit $i,
in parte, de toy. Plehanov. Iata ce-mi scrie tov. Travinski,
printre altele, intr-o scrisoare datata 18 decembrie : Chiar
acum ne-a parvenit stirea ca redactia a trimis comitetelor o
scrisoare oficiala de cea mai urita speta (ca sa nu folosesc o
expresie mai tare). In aceasta scrisoare, redactia ataca fatis
Comitetul Central, ameninta ca prin intermediul Consiliului
ea si acum ar putea sa impuna.' cooptarea persoanelor agreate
de ea, dar ca, nevrind deocamdata sa recurga la asemenea
masuri, se adreseaza comitetelor atragindu-le atentia ca in
C.C. domneste familiarismul, ca el nu este un organ capabil
de munca, ca cooptarea lui Lenin este contrary statutului...
Scrisoarea confine numeroase atacuri cu caracter personal.
Intr-un cuvint, o revoltatoare (omit iarasi o expresie prea
tare) incalcare a tuturor promisiunilor care mi-au fost (acute.
Sint indignat la culme. Este cu putinta oare ca Plehanov sa
fi participat la aceasta ? Comitetul din Ekaterinoslav este
profund indignat de aceasta scrisoare $i a trimis un raspuns
foarte vehement... Acum minoritatea rupe nebuneste toate fi-
rele de legatura. Scrisoarea trimisa comitetelor constituie, dupa
mine, ultima picatura o provocare fafisa. Intrucit ma pri-
veste, socot ca Lenin are tot dreptul sa-si publice scrisoarea
in afara oIskrei>>. Cred ca nici ceilalti tovarasi nu von avea
nimic impotriva".

Tata fapte care dovedesc ca parerea tov. Travinski a fost
gresit intcleasa. Tov. Travinski putea sr presupund coopta-
tea, sperind ca va fi intronata buna intelegere in partid, dar
sperantele lui nu s-au implinit citusi de putin.

5i
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In realitate, redactia lui Martov & Co., in loc sa instaureze
pacea, a inceput un lazboi impotriva majoritatii, pe trod Tra-
vinski sperase, si avusese tot dreptul sa spere, ca va fi pace.

In realitate, incercarile lui Plehanov de a potoli zelul indi-
vidualistilor anarhici" n-au fost incununate de succes (in ciuda
eforturilor lui). De aoeea sperantele pe care be nutream eu si
cu Travinski, sperantele ca Plehanov va reusi sa retina noua
redactie de la un razboi impotriva majoritatii, nu s-au implinit.
Aceasta dovedeste numai Ca nu Coate sperantele se implinesc ;
plecind din redactie, sperasem $i eu ea aceasta plecare va
contribui la restabilirea pacii, dar nici sperantele anele nu s-au
implinit. Nimeni nu tagaduieste ca au avut loc tratative parti-
culare, dar trebuie sa facem o deosebire intre exprimarea unei
sperante, a dorintei unor persoane si hotarirea unor intregi
colegii. Observatia mea ca aici este jenant sa se traga con-
cluzii din convorbiri particulare nu are in ea nimic jignitor
pentru membrii Consiliului. Eu resping cu hotarire afirmatia
ca toy. Travinski ar fi promis in mod categoric cooptarea
in Comitetul Central. Este neindoielnic ca el a plecat cu spe-
rante de pace si, in asteptarea acestei paci si ca o consecinta
a ei, putea sa prevada cooptarea, dar nu s-o promita in mod
categoric.

Impotriva apelului meu, tov. Martov aduce argumentul ca
acest apel tontine atacuri numai din partea unei.singure parti.
Inexact. La urma urmelor, eu pot sa depun o rezolutie supli-
mentara si sa schimb expresiile care nu sint pe placul tov.
Martov, dar afirmatia lui ca rezolutia mea este unilaterala
este pur si simplu un nonsens. Inainte se spunea despre re-
zolutia mea ca seamana cu o scrisoare pastorale, ca e plina
de truisme etc., dar nimeni nu-i atribuia tendinta de a pri-
cinui not rani. Tov. Martov imi reproseaza ca eu ma eschivez
sa dau un raspuns direct la intrebarea, pusa de tov. Plehanov,
data urea Esau nu C.C. ea coopteze reprezentanti ai mino-
ritatii". Cum am putea sä va dam un raspuns la intrebarea
pusa, data nu stim ce parere au in aceasta privinta astazi
toti ceilalti membri ai Comitetu1ui Central, care e format din
9 persoane ? (P 1 e h an ov: Nu 1-ati inteles pe toy. Mar-
tov".) Este ridicol sa se spuna ca ma eschivez cu bung stiinta.
Eu nici nu puteam sa dau raspunsul cerut, a carui lipsa mi-a
atras reprosul ca incerc sa ma eschivez. Am declarat categoric



140 V. I. LENIN

ca nemultumirea in ceea ce prive§te componenta institutiilor
centrale este reciproca. Doar nu putem sa nu tinem seama
§i de parerea celorlalti tovaral§i. Mi se spune : trebuie sä ajun-
gem la o intelegere, dar sint cinci luni de wind ne tot straduim
sa ajungem la o intelegere. De aceea presupunerea tov. Mar-
tov ca, propunind convocarea congresului, C.C. i§i da singur
un certificat de incapacitate §i neputinta e pur §i simplu ridi-
cola. N-a intreprins oare Comitetul Central toate incercarile
posibile pentru a aplana in familie conflictul ? Comitetul
Central i§i va dovedi incapacitates "... Ce fel de incapacitate ?
de a lupta ? de a instaura pacea in partid ? 0, da 1 $i pro-
punerea mea, aspru criticata aici, a aratat acest lucru intr-un
mod cit se poate de graitor. [In rezolutia voastra se vorbe§te
despre luare, ca sa zic ad, de teritoriu de la inamic, dar
aceasta pretentie atrage dupa sine contrapretentii ; ba eu merg
mai doparte §i ma intreb : are oare Comitetul Central dreptul
de a incepe noi tratative pe aceste baze ? Se tie doar ca o
serie de comitete au dezaprobat concesiile facute de Comitetul
Central Ligii 75. Voi vreti ca noi sa tinem seama de parerea
minoritatii §i sa nu tinem seama de aceea a majoritatii. Este
ceva foarte amuzant. In asemenea conditii Ind, refuzul de a
convoca congresul ar insemna pur §i simplu teams de congres.
Iata de ce noi ne declaram neputincio§i, dar nu in sensul pe
care it atribuie acestui cuvint tov. Martov. Comitetul Central
este intr-adevar neputincios sa aplaneze disensiunile din partid,
§i toomai de aceea propunom Consiliului sa convoace congre-
sul. Apoi, problema pur juridica a dreptului Consiliului de a
convoca congresul este puss de tov. Martov intr-un mod cit
se poate de gre§it. In statut se spune : Congresul este con-
vocat (in masura posibilului cel putin o data la doi ani) de
catre Consiliul partidului". Aceasta inseamna ca Consiliul este
in drept sa convoace congresul on de cite on gase§te ca e ne-
cesar s-o fad. Consiliul este obligat sa convoace congresul
numai intr-un singur caz bine precizat. (M artov: Din
statut rezulta de-a dreptul ca Consiliul este obligat sa con-
voace congresul la cererea unui anumit numar de organizatii
cu drepturi depline sau dad au trecut doi ani de in ultimul
congres. Prin urmare, inainte de expirarea termenului de doi
ani sau dad cony ocarea congresului nu este ceruta de un
anumit numiir de organizatii, Consiliul nu-1 poate convoca".
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Plehanov: As fi de parere ca in momentul de fata pro-
blema conditiilor convocarii congresului 1111 trebuie sa fie
discutata aici, deoarece nu are legatura directs cu problemele
care stau in fata noastra".)

Tov. Martov este acela care a ridicat aceasta problems, iar
noi n-am hotarit s-o scoatem de pe ordinea de zi. Martov
spune Ca Consiliul nu poate convoca congresul, dar eu spun
ca poate. Congresul poate fi convocat de Consiliu fara nici
un fel de consultari, in orice moment, in masura posibilului cel
putin o data la doi ani. Tov. Martov spune ca convocarea
congresului e ultima ratio. Da, si 3n momentul de fata zadar-
nicia dezbaterilor noastre confirms acest lucru.

Tin sa reamintesc ca chiar tov. Martov a recunoscut in
principiu ca un colegiu format din persoane care n-au parti-
cipat la disensiunile noastre ar putea avea un rol pozitiv in
restabilirea pacii in partid. Si, deoarece propriile noastre in-
cercari de impacare n-au dus la nici un rezultat, deoarece pins
si in domeniul literaturii este indoielnic ea ne vom putea men-
tine pe terenul formelor de polemics admisibile, eu sustin ca
numai tovarasi din afara ar putea spune aici un cuvint hotari-
tor. Noi, reprezentantii Comitetului Central, nu ne asumam
raspunderea unor noi incercari de restabilire a pacii in partid,

pentru curmarea disensiunilor noastre nu vedem alt .mijloc
cinstit dedt numai convocarea congresului. Trec la observatia
tov. Plehanov cu privire la cuvintul mlastine. (P 1 e h a-
n o v Eu am raspuns la intrebarea toy. Vasiliev, care a fo-
losit acest termen pentru a califica o anumita parte a partidu-
lui ; repet, ca presedinte, nu pot admite asemenea expresii
in Consiliul partidului".) Mi se atrage aid atentia Ca nu spun
nimic despre componenta anormala unilaterala a Comite-
tului Central, dar eu constat faptul Ca in partid exists doua
parti care lupta cu mijloace inadmisibile. Noi am trecut pe un
teren pe care nu e posibila nici un fel de munca pozitiva.

4

Inainte de a intra in fondul chestiunii, voi mai observa in
treacat ca cuvintul Sumpf * nu are in el nimic jignitor.

* mlaOin5. Nota trod.

11 V. I. Lenin, vol. 8
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Apoi, referitor la tratativele cuTravinski. Din spusele mele
s-a dedus aici ca eu tagadui ca au avut loc tratative cu
Travinski. Gresita deductie. Eu nu am tagaduit ea au avut
loc tratative, dar am tinut sa stabilesc o deosebire intre va-
loarea pe care o pot avea tratativele particulare aceea pe
care o au tratativele oficiale. Eu v-am citit aici o scrisoare
primita chiar de la Travinski, pentru a va demonstra ca, data
inainte el vedea lucrurile asa cum le vede tov. Plehanov, ulte-
rior el si-a schimbat parerea. De aceea a$ considera cu totul
deplasata intrebarea cui ii va da crezare Franta. Nu este
cazul sä se faca aici referiri la Franta" 76.

Toy. Plehanov a spus ca apelul" meu pasnic n-a avut efect
nici macar asupra mea. Repet ca in apelul" meu nu-mi
exprim decit dorinta sa nu se recurga la anumite metode de
lupta. Eu cer sa se faca pace. Mi se raspunde cu un atac
impotriva Comitetului Central, $i dupa aceea unii se mai miry
ca, drept rdspuns la aceasta, eu atac Organul Central. Dupd ce
ei au dezlantuit atacul impotriva Comitetului Central, tot mie
mi se reproseaza ca nu dau dovada de spirit pasnic, pentru
ca am ripostat la acest atac 1 E de ajuns sä urmaresti toate
dezbaterile din acest Consiliu, ca sa to convingi cine a inceput
sa propuna pace pe baza de statu-quo cine a continuat sa
duca razboi impotriva Comitetului Central. Mi se spune ca
Lenin nu facea altceva decit sa repete neincetat opozitiei :
Supune-te $i nu discuta 1"... Nu e chiar asa. Intreaga noastra
corespondenta din septembrie octombrie dovedeste contra-
rul. Reamintesc fie si numai faptul ca la inceputul lunii oc-
tombrie eu ($i Plehanov) eram gata sa cooptam doi membri
in redactie. Apoi, cit priveste ultimatumul, la a carui intocmire
am participat eu insumi, trebuie sa arat a el cuprindea o
oferta prin care -VA cedam doua locuri in Comitetul Central.
Dupa aceasta am facut o noua concesie, am plecat din redac-
tie, cu scopul de a nu impiedica intrarea altora. De aici rezulta
ca eu nu ma limitam sa spun : Supune-te $i nu discuta", ci
faceam Si concesii. Trec la fondul chestiunii. Atitudinea fata
de rezolutia mea mi se pare foarte stranie. Intr-aclevar, acuza
ea oare pe cineva sau confine ea vreun atac la adresa cuiva ?
Ea nu face decit sa puna problema data cutare sau cutare
forma de lupta este sau nu admisibila. Existenta luptei este
in afara de orice indoiala, toata problem. se reduce exclusiv

as

si

si

si

$i



CONSILIUL P.M.S.D.R. 143

la separarea formelor admisibile ale acestei lupte de cele
inadmisibile. De aceca si intreb data aceasta idee este sau
nu acceptabila ? Rezulta, .asadar, ca, aplicate la rezolutia mea,
expresiile instrument de lupta", atac impotriva minorita-
tii" etc. sint cu totul nelalocul lor. S-ar putea ca forma rezo-
lutiei mele sa nu fie tocmai reusita asupra acestui punct nu
m-a§ lansa in lungi controverse a§ fi gata sa consimt la
modificarea formuladi rezolutiei, dar esenta ei, care consta
in a cere partilor participante la lupta dinauntrul partidului
sa duca .aceasta lupta in cadrul unor anumite limite admi-
sibile, nu poate fi contestata. Atitudinea manifestata aici fata
de rezolutie mi se pare unilaterala, deoarece una dintre par-
tile interesate o respinge, considerind-o primejdioasa pentru ea.
(P 1 e h a n o v : Reamintesc ca, dupa cum am mai remarcat
aici de citeva od, in Consiliu nu exists doua Ord") Eu tin
sa precizez ca vorbesc despre cele cloud part; care exists de
fapt, iar nu despre o impartire juridic5. a Consiliului 3n doua
Ord. La rezolutia tov. Plehanov, despre care in fond nu s-a
spus aici nimic, reprezentantii redactiei n-au adaugat nimic.
Eu insa am asteptat tot timpul o schimbare a caracterului uni-
lateral at acestei rezolutii.

11*
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5

OBSERVATII LA ORDINEA DE ZI
18 (29) IANUARIE

1

Lenin insists ca rezolutia sa sä fie puss prima 77 la vot,
invocind uzul existent ca rezolutiile sa fie votate in ordinea
in care au fost depuse.

2

Din punctul de vedere al procedurii lucrarilor sedintei,
dreptul de a prezenta opinii separate este recunoscut intot-
deauna. Tov. Martov a incercat sa separe generalul de parti-
cular 78. Sint intrutotul de acord cu propunerea lui, numai ca
o formulez intrucitva altf el.
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6

PREZENTAREA UNUI PROIECT DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA INSTAURAREA PACII IN PARTID

16 (29) IANUARIE

Lenin ((IA citire rezolutiei sale): Pentru
instaurarea pacii in partid si a unor relatii normale intre mem-
brii de partid cu vederi diferite este necesar ca Consiliul parti-
dului sa stabileasca care forme de lupta interns de partid sint
juste si admisibile si care sint nejuste si inadmisibile".

Se ttpdreste dup2I textul procesulta-
verbal, confruntat cu manuscrisul
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7

INTERVENTIE IN LEGATURA CU PREZENTAREA
OPINIEI SEPARATE A REPREZENTANTILOR C.C.

17 (30) IANUARIE

In practica tuturor congreselor s-a statornicit regula ca vo-
tantii au dreptul de a prezenta opinii separate. Fireste, prin
insasi esenta ei, once opinie separata este o critics. Dar aceasta
itnprejurare nu a impiedicat itotusi Congresul al 11-lea sa ad-
mita prezentarea opiniei separate a reprezentantilor Bundului

opinie care constituia cea mai aspra critics a hotaririi adop-
tate de congres. Opinia noastra separata cuprinde o expunere
a motivelor care explica de ce am combatut propunerea tov.
Plehanov si care este in general atitudinea noastra fats de
aceasta propunere. Citirea acestei opinii separate este cu atit
mai necesara cu cit ea se tincheie cu o declaratie kmotivata in
care se arata Ca intelegem sa retragem rezolutia propusa
de noi.
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8

OPINIA SEPARATA A REPREZENTANTILOR C.C.,
PREZENTATA LA 17 (3o) IANUARIE

Reprezentantii C.C. in Consiliul partidului considers de
datoria for sa prezinte o opinie separata in legatura cu rezo-
lutia propusa de tov. Plehanov.

Reprezentantii C.C. sint profund convinsi ca aceasta rezo-
lutie nu numai ca nu va pune capat disensiunilor din partid,
care introduc in organizatia de pallid o adevarata sciziune de
fapt, ci, dimpotriva, le va adinci le va atita si mai mult,
va face ca ele sa devina cronice, va dezorganiza si mai mult
munca pozitiva a partidului.

In esenta, aceasta rezolutie nu exprima altceva decit
dorinta minorita'tii congresului partidului de a schimba corn-
ponenta Comitetului Central, ignorindu-se totodata dorinta
contrara a majoritatii congresului partidului.

In esenta, potrivit convingerii noastre ferme, aceasta rezo-
lutie constitute o continuare dinauntrul Consiliului a politicii
pe care opozitia a urmat-o chiar de la inceputul congresului
partidului $i care a fost o politica de boicot, dezorganizare
si anarhie, in scopul de a obtine modificarea componentei
centrelor, de a o obtine pe o tale care contravine normelor
unei vieti de partid cit de cit normale si care a fost coadam-
nata acum si de opinia publics a mediului revolutionar, expri-
mata in rezolutiile majoritatii comitetelor.

Aceasta rezolutie exprima dezideratul ca Comitetul Central
sa reia tratativele cu opozitia. Tratativele de pins acum au
durat peste 5 luni si au treat in partid o stare de demoralizare
totals. C.C. a declarat deja ca spas ultimul cuvint atunci
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cind, ca o dovada de incredere tovaraseasca, a consimtit la
25 noiembrie 1903 sa coopteze doi membri.

Tratativele ne-au costat deja multi bani, cheltuiti pentru
deplasari, si an necesitat mult mai importante cheltuieli de
forte si de timp din partf.. revolutionarilor pe care aceste
tratative ii sustrag de la munca tor.

Reprezentantii C.C. nu se considers in drept sa reia acum
aceste tratative Med sfirsit, care generraza noi nemultumiri
de ambele parti, stirnesc noi ambitii carieriste, stinjenesc
enorm munca pozitiva.

Atragem in modul cel mai serios atentia asupra faptului
ca asemenea tratative inseamna o intrerupere completa a
cursului normal al vietii de partid.

Comitetul Central declara ca raspunderea acestor intreru-
peri revine in intregime minoritatii.

Declaram in modul cel mai categoric ca nu vedem alts
iesire cinstita justa din actualele disensiuni de partid, alt
mijloc pentru a curma aceasta inadmisibila lupta in jurul corn-
ponentei centrelor decit convocarea imediata a congresului
partidului.

In acelasi timp socotim cá, dupa adoptarea rezolutiei toy.
Plehanov, rezolutia noastra, prezentata anterior, este in fond
negata si devine cu totul inutila ; de aceea o retragem.

Membrii Consiliului

N. Lenin
F. Vasiliev

$i
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9

INTERVENTIE SN SPRIJINUL OPINIEI SEPARATE
A REPREZENTANTILOR C.C.

17 (30) IANUARIE

Protestez cu hotarire impotriva afirmatiei ca opinia noastra
separata ar contine macar o singura acuzatie impotriva Con-
siliului. 0 astfel de interpretare este cu totul gresita, iar
incercarea tov. Martov constituie un atentat la libertatea
noastra de opinie ; rezolutia lui este deci contrara statutului 79.
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10

OBSERVATIE LA ORDINEA DE ZI
17 (30) IANUARIE

Reprezentantii C.C. ar vrea sa puna in discutie Inca citeva
probleme de importanta mai mica, dar eu starui ca in prealabil
sa fie introdusa pe ordinea de zi problema convocarii con-
gresului.
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11

INTERVENTII IN LEGATURA CU CONVOCAREA
CONGRESULUI AL III-LEA AL PARTIDULUI

17 (30) IANUARIE

1

In problema convocarii congresului nu am multe de adau-
gat. Situatia extrem de dificila in care se afla partidul este
ilustrata si de felul cum se desfasoara dezbaterile in Consi-
liu. De nenumarate on s-a aratat ea la congres s-au format
doua jumatati aproape egale, asa incit, o data cu plecarea
unuia din majoritate", s-a ajuns la o egalitate deplina. Nu
vad cum ar putea aceasta egalitate sa duca la instaurarea
pacii daca nu vom convoca congresul partidului. Nimeni nu
se Indoieste ca disensiunile duc La anomalii flagrante. Este
fapt cert ca ambele pdrri sint pornite pe lupta. Privind prin
prisma tuturor acestor date, nu ne putem imagina alts solutie
cinstita justa decit numai convocarea congresului. Tov.
Martov a relevat greutatile de ordin tehnic, financiar etc.
care stau in calea realizarii propunerii mele cu privire la con-
vocarea congresului, dar actuala stare de lucruri este mutt
mai rea decit toate aceste greutati.

2

Nu pot fi de acord cu Martov ; el a expus gresit sarcinile
congresului. Martov sustine ca Inca nu toti tovarasii slut lamu-
riti asupra divergentelor, Ca convocarea congresului ar opri
procesul de delimit are ne ar impiedica sa clarificam in
press conflictul organizatoric. Eu cred ca tocmai pentru o
ncstinjenita clarificare a divergentelor principiale este nece-
sar sa fie inlaturata criza, este necesar ca atmosfcra sa fie
curatita de ciorovaieli, tar pentru aceasta trebuie convocat
congresul. Nu pentru a curma lupta este nevoie de Congresul

gi
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at III-lea, ci pentru a-i crea un cadru normal. Este ciudat
chiar sa se spuna ca congresul ar curma lupta principiala. In
legatura cu aceasta tin sa reamintesc ea la Congresul at II-lea
presedintele s-a exprimat in sensul ca insusi programul nostru
va constitui obiectul unei dezvoltari si clarificari ulterioare 80 ;
dar tocmai pentru ca lupta principiala de opinii sa fie rodnica
si incununata de succes este nevoie de o serie de conditii care
in momentul de fats nu exista. Protestez impotriva paralelelor
istorice facute aici si impotriva referirii la Rabocee Delo".
Deosebirea dintre situatia de azi si cea de acum trei ani
consta in faptul ca pe atunci nu exista inca un partid unit,
iar acum exista. Tocmai din punctul de vedere al acelora care
vorbesc aici despre jumatatea desprinsa, tocmai din punctul
for de vedere nu se poate protesta impotriva congresului ca
mijloc pentru lichidarea anomaliei pe care nu sintem in stare
s-o lichidam acum cu propriile noastre forte. Numai atunci
cind Congresul al III-lea va lichida aceasta anomalie si va
fixa luptei de opinii anumite limite va fi cu putinta o munch
pozitiva si va fi posibila lamurirea divergentelor principiale.

a

Tov. Plehanov a enuntat clar un argument puternic", dar
gresit. Daca Congresul al III-lea ar duce la o sciziune, aceasta
ar insemna ca nu exista dorinta de a se supune majoritatii,
ea nu exista dorinta de a lucra laolalta, adica ar insemna ci
in realitate nu avem partid. Toti au recunoscut ca incerearile
tov. Travinski de a aplana conflictul n-au fost complet lip-
site de rezultate ; tovarasi ca Travinski sint multi, iar con-
gresul le va oferi tocmai un prilej de a se intilni si de a dis-
cuta laolalta. 0 lupta inversunata, o lupta decisiva, chiar data
e plina de excese, nu inseamna Inca sciziune. Daca exista o
dorinta reala de a lucra impreuna, trthuie sa existe si dorinta
de a se supune majoritatii, adica congresului.
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12

PROIECT DE REZOLUTIE CU PRIVIRE
LA CONVOCAREA CONGRESULUI AL III-LEA

AL PARTIDULUI
17 (30) IANUARIE

Consiliul partidului, ajungind la convingerea ca institutiile
centrale ale partidului nu sint in stare sa puna capat relatiilor
cu totul anormale si dezorganizatoare care s-au treat in cadrul
partidului in perioada de dupa Congresul al II-lea al parti-
dului si care dureaza de peste cinci luni, hotaraste sa convoace
Congresul al III-lea al partidului.



156 V. I. LENIN

13

CUVINTARI CU PRIVIRE LA EDITAREA
LITERATURII DE PARTID

17 (30) IANUARIE

1

Voi incepe Cu sfirsitul. Tov. Martov a inteles gresit si a
prezentat intr-o lumina gresita scrisorile C.C. 81, in special
pasajele in care se vorbeste de bani. El a scapat din vedere
faptul ca aceste scrisori sint o continuare a convorbirii pe care
el, Martov, a avut-o cu Travinski. Despre continutul acestei
convorbiri, Martov insusi scrie urmatoarele : Tovarasului
Travinski, ca si dv. personal, v-am mentionat cifra de
5 000-6 000 ca minim probabil al sumelor ce pot fi primite
anual pentru partid din cele doua surse la care au acres mem-
brii redactiei". Eu declar ea Travinski ne-a comunicat ca
aceasta sums va fi varsata dintr-o data, si nu treptat in cursul
anului, asa ca aici este la mijloc o neintelegere. Fapt este ca
not am contatt pe aceste 5 000 si, potrivit cu aceasta, am
repartizat fondurile intre casa din Rusia si cea din strainatate.

Tov. Martov spunea ca ambele surse de bani (in treacat fie
zis, cit de gresit prezinta roclactia (in surescitarea ei) lucru-
rile se vede si din faptul ca in scrisorile catre C. C. Martov
folosea, fie si intre ghilimele, expresia sacii cu bard", dar ne
imputa ca not am fi folosit-o. In realitate insa ea nu ne apar-
tine noua, ci lui Martov), asadar, tov. Martov spunea ca
ambele surse de bani ne sint cunoscute. Da, ele sint cunos-
cute, dar aici nu imports data sint sau nu cunoscute, ci data
sint sau nu accesibile. Eu stiu ca una dintre surse ar putea da
circa Jo 000 pe an, iar cealalta circa 40 000, dar asta nu
foloseste la nimic, deoarece ele imi sint inaccesibile. Transfor-
rnarea acestor surse din accesibile in inaccesibile reprezinta,
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de altfel, acea sistare a procurkii de fonduri banesti care
constituie o metoda absolut inadmisibila in lupta de partid.

In afara de aceasta, recent au avut loc caderi in cadrul
carora au fost arestate persoane care aveau de primit bani in
Rusia. Aid nu sint bani ; din Rusia nu vom reusi sa-i capa-
tam curind, iar pentru a-i capata va trebui sa cheltuim multe
sute de ruble cu trimiterea unor agenti speciali. Fireste, banii
se vor primi in cele din urma, data nu ne vor lovi alte
nenorociri, dar se vor primi nu atit de curind probabil, nu
intr-o masura pe deplin suficienta.

Este cu desavirsire inexacta afirmatia ca scrisoarea Comi-
tetului Central continea amenintari. N-au fost nici un fel de
amenintari, eaci Comitetul Central si-a manifestat tot timpul
grija pentru editarea Organului Central. Despre casele conspi-
rative va vorbi tov. Vasiliev. Dupa informatiile noastre,
redactia trimite in Rusia agenti proprii. Aceasta presupune
existenta unei case aparte a Organului Central, ceea ce
inseamna scindarea de fapt a partidului. Aceasta contrazice
prevederile statutului, care arata ca C.C. trebuie sa fie pe
deplin informat si ea in miinile lui trebuie sa fie concentrate
in intregime atit toate mijloacele baneiti cit §i toata organi-
zarea treburilor practice. Organul Central incalca in mod fla-
grant acest statut, creindu-ii un centru propriu de deplaski

o retea proprie de agenti, un centru propriu de conducere
practica si de amestec in treburile comitetelor. Acesti agenti,
a ckor existenta contrazice statutul partidului, dezorganizeaza
pur $i simplu munca. Comitetul Central nu poate raspunde
nici nu raspunde de buna conducere a activitatii, din moment
ce dezordinea este sistematic introdusa chiar de Organul Cen-
tral. Iata scrisori primite din Odesa $i din Baku care ilus-
treaza cum stau lucrurile in aceasta privinta. Intr-o scrisoare
din 24 decembrie ni se scrie din Odesa : La not a fost ieri
Zagorski, care ne-a spus ca redactia 1-a trimis ca imputernicit
al ei, insarcinindu-1 sa informeze comitetele asupra ultimelor
evenimente, asupra tratativelor, asupra adevkatei stari de
lucruri din redactie, sa le comunice rugamintea reciactiei de a i
se trimite materiale, de a colabora, de a comanda foi volante
sau de a trimite tome pentru foi volante cu caracter general,
precum pentru brocuri, in vederea editkii carora a fost for-
mat un grup. El a repetat toate palavrele vechi si s-a straduit
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din rasputeri sa demonstreze dreptatea, generozitatea $i 4,1eali-
tatea* minoritatii. Comitetul i-a ascultat expunerea, i-a pus
citeva intrebari, intrebindu-I, printre altele, daca si-a asumat
aceasta misiune si cu stirea Comitetului Central, la care, in loc
de a raspunde scunt si precis da sau nu, Zagorski a inceput s5
se justifice $i sa demonstreze ca redactia are tot dreptul sa se
adreseze comitetelor $i Fara stirea Comitetului Central. El a
insistat sa discutam pe loc, in prezenta lui, cele comunicate
si sa intocmim o rezolutie ; la care comitetul a declarat ca is
act de continutul expunerii, iar in ceea ce priveste discutarea
ei si adoptarea unei rezolutii, comitetul le va face atunci cind
va gasi de cuviinta, iar acum trece la chestiunile curente" 82.
Iata acum ce ni se scrie din Baku intr-o scrisoare datata
z ianuarie : La Comitetul din Baku s-a prezentat Martin cu
o dare de seams din partea O.C. si cu scopul fatis de a semana
neincredere in Comitetul Central. Cind, la sfirsit, el a vrut
0 afle parerea comitetului, i s-a raspuns : not avem incredere
absoluta in Comitetul Central. Cind a obiectat insa CA ar vrea
s5 cunoasca atitudinea fata de O.C., i s-a aratat Fara ocol CA,
dupa cele ascultate adineauri (expunerea misiunii sale), incre-
derea fats de O.C. ca fost zdruncinata*".

Contrar statutului $i regulilor conspiratiei este, de ase-
menea, faptul ca. O.C. face comunicari cu privire la compo-
nenta Comitetului Central nu numai comitetelor, ci si unor
persoane particulare (de pilda lui Druian, lucru pe care C.C.
la semnalat Intr-o scrisoare adresata Organului Central). CIt
priveste relatiile de razboi", se wade treaba ca tov. Martov
confunda aici dou5 lucruri cu totul diferite. In domeniul muncii
pozitive si al procurarii de fonduri, relatiile de razboi (boi-
cotul etc.) sint fara doar si poate inadmisibile, iar din partea
C.C. ele nici n-au existat vreodata. In domeniul literaturii
insa razboiul" este admisibil, si nimeni n-a stingherit vreo-
data polemica Organului Central. Reamintesc ca. Inca cu mult
inainte Comitetul Central s-a declarat gata sa publice atit
scrisoarea lui Dan cu privire la lozincile opozitiei cit $i bro-
sura lui Martov Inca o data in minoritate", cu toate ca
ambele contin atacuri Impotriva Comitetului Central.

In ceea ce priveste editarea publicatiilor Organului Central,
n-a existat nici cea mai mica intrerupere din partea Comite-
tului Central. Nu s-a intimplat niciodata ca Comitetul Central
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sa distribuie publicatiile intr-un mod nejust sau partinitor, nu
s-a intimplat ca el sa necireptateasca" comitetele minoritatii.
Dimpotriva, Travinski a aratat aici si a dovedit ca inaintea
tuturor erau din belsug aprovizionate comitetele minoritatii,
iar tov. Martov a trebuit sa recunoasca ca in acest domeniu
activitatea Comitetului Central este ireprosabila. Cit priveste
refuzul de a incredinta publicatii de partid, lucrurile se pre-
zinta astfel. Oricarui membru de partid, fara exceptie (data
inspira incredere sub raport conspirativ etc.), i se incredinteaza
in mod gratuit publicatii de partid spre a le transporta in
Rusia si a le Inmina acolo agentilor Comitetului Central in
vederea distribuirii. Dar cind se gasesc oameni care au indraz-
neala sail zica membri de partid si, in acelasi timp, ref uza
sa predea agentilor C.C. publicatiile Incredintate in vederea
distribuirii generale, este evident ca unor asemenea oameni
C.C. nu are posibilitatea (si nici dreptul) de a le incredinta
indeplinirea unor sarcini de partid. Si data ulterior oamenii
acestia achizitioneaza publicatiile de care au nevoie pentru
diferitele for actiuni ingust-locale, care dezorganizenza munca
generals, cu atit mai rau pentru ei.

Se tips reVe dupd textui procesului-
verbal, confruntat cu manuscrisul

2

Nicidecum nu pot intelege ce este insolent in prima si in
a doua scrisoare a expeditorului 83. El cere informatii nece-
sate pentru evidenta gestiunii, iar redactia, in be de a da un
raspuns tovarasesc asupra fondului cererii sale, raspuns care
nici pins acum nu a Lost dat, ocoleste fondul problemei intr-o
maniera pur birocratica. lata un exemplu de scrisoare intr-ade-
var insolenta a redactiei Organului Central catre Comitetul
Central. Redactia Organului Central atrage atenlia Comite-
tului Central asupra faptului ca prebenta in strainatate a trei
membri ai C.C., nefiind justificata de nici un fel de consi-
derente de ordin practic si ducind la crearea unui nou centru
organizatoric, neprevazut de statutul partidului, introduce in-
evitabil in viata partidului politicianismul si dezorganizarea..."
Este o insults vadita (politicianism), nebazata pe nici un fel
de fapte sau date ! La aceasta, Comitetul Central a raspuns :

12*
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Data redactia n-ar fi actionat intr-o stare de extrema iritare,
$i -ar fi dat imediat seama oit de deplasata este observatia ei
in legatura cu numarul membrilor C.C. aflati in strainatate.
La aceasta iesire si la alte iesiri necuviincioase ale redactiei
(cum e, de pilda, ridicola afirmatie cu privire la o pretinsa
tiparire #secretb), reprezentantul din strainatate al Comitetului
Central raspunde numai prin indemnul de a nu da uitarii
datoria de partid si de a inceta orice actiuni care dintr-o
polemica de press pot crea motive de sciziune" 84...

Cit priveste afirmatia ca pins si editurile burgheze ar da
redactorilor stile de exemplare, marturisesc ca n-am auzit de
asa ceva. Sa incerce tov. Martov, daca nu arunca vorbe in
vint, sa se informeze la Dietz data acesta da 400 de exam-
plane din Neue Zeit" lui Kautsky pentru difuzare. Sau sa-1
intrebe pe Singer on pe Fischer daca Gradnauer cere zoo de
exemplare din Vorwarts" 85 tot pentru difuzare cu mijloace
proprii. Social-democratii germani inteleg deosebirea dintre
anarhie organizare.

Chestiunea banilor s-a pus inainte de cadere, dar eu m-am
limitat sa arat numai felul schimbat in care se punea aceasta
chestiune dupa ce s-a produs caderea.

CA redactia confunda polemica admisibila cu boicotul inad-
misibil se vede cit se poate de limpede din urmatoarele :
intr-o scrisoare din 4 ianuarie, raspunzind la intrebarea noas-
tra in legatura cu banii, redactia, printre conditiile care-i
ingreuiaza propaganda in rindurile cunoscutilor in favoarea
sprijinirii active a casei centrale", snenvioneaza urmatoarea :
agenti ai Comitetului Central si persoane protejate de ei
rostesc in aclunari f raze amenintatoare despre caracterul fiesta-
tutar al actualei componente a redactiei (lucru despre care, de
altfel, se vorbeste si in scrisoarea lui Lenin, membru al
C.C...)". Ce uimitoare denaturare de notiuni politice 1 Pro-
blema procurarii (sau a sistarii procurarii) de mijloace banesti
este confundata cu problema polemicii in cadrul unor cuvin-
tari sau brosuri ! Nu inseamna oare aceasta sa confunzi lupta
ideologica cu calculele carieriste si cu ciorovaielile meschine ?1
Problema &ca membrii de partid aproba sau nu cornponenta
($i activitatea) redactiei este confundatci cu problema carac4
terului statutar" 1 Nu este oare acesta un formalism birocra-
tic ?1 Se intelege ca reprezentantul din strainatate al C.C. a

1i
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raspuns la aceasta : ...Ca reprezentant al C.C., socot nece-
sar sa arat redactiei ca expresiile tari folosite in cadrul unor
referate Minute in strainatate sau polemica de press nu o
indreptatesc citusi de putin sa puns problema caracterului
statutar etc. ...Data redactia considers Ca aceasta polemica
tontine atacuri impotriva ei, ea are toata posibilitatea de a
raspunde. Este rezonabil care sa to iriti din cauza ca in
cadrul polemicii au fost folosite cutare sau cutare expresii
tari (din punctul de vedere al redactiei) de vreme ce nicaieri
nici nu se vorbeste macar de boicot sau de vreun alt mod de
actiune neloial (din punctul de vedere al Comitetului Cen-
tral)..." 86 Intr-adevar, este cit se poate de straniu sä se vor-
beasca despre protejati"... Ce inseamna aceasta ? Ce-i cu
limbajul acesta birocratic ? Ce -1 privesc pe C.C. cutare sau
cutare expresii folosite in cadrul referatelor ? Noi n-avem
cenzura, ca sa ingradim libertatea cuvintului si libertatea pole-
micii. Sau poate ea ei cred intr-adevar ca nu trebuie sa se
fats deasebire intre o astfel de lupta si boicotarea muncii
de partid ?

Ceea ce ne-a povestit tov. Martov despre Comitetul din
Odesa (care, pretinde dinsul, ar fi intrebat Comitetul Central
data poate adresa scrisori Organului Central) este, desigur,
o gluma vadita. In mod serios nu se poate vorbi despre
asa ceva.

Repet : din partea Comitetului Central n-a Lost niciodata
macar un singur caz in care el sä fi inlaturat de la munca
minoritatea. Subliniez ca chiar tov. Martov declara ca nu
cunoaste cazuri de distribuire nejusta, unilaterala sau parti-
nitoare a literaturii.

Se tipdreste dupd textut procesteui-
verbal, confruntat cu manuscrisul

3

Tov. Martov considers ca din partea noastra ar exista peri-
colul unei rasturnari. Este ceva ridicol. (M a r tov : Dar
ultimatumul ?") Ultimatumul" C.C. a fost un raspuns la ulti-
matumul lui Starover 87. Ultimatumul este ultimul nostru
cuvint in ceea ce priveste conditiile pe care le-am putea accepta
de dragul restabilirii bunei intelegeri. Atit si nimic mai mult.
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Numai o imaginatie bolnava a putut sa vada in raspunsul
nostru catre minoritate, care prin actiunile ei a dus neindoiel-
nic partidul la sciziune, dovada unei tendinte de rasturnare.
Majoritatea n-are insa de ce sa se gindeasca la o astfel de
rasturnare. Cit priveste distribuirea Iskrei", pe masura posi-
bilitatii, toate numerele ei s-au distribuit regulat, iar dad
vreun comitet s-a socotit orris" in aceasta privinta, el ar fi
trebuit pur simplu sa fad in acest sens o comunicare tova-
raseasca Comitetului Central. Pins in prezent nu am primit
asemenea comunicari. In schimb, scrisoarea redactiei catre
comitete nu este o actiune tovaraseasca, ci un act de razboi.

Comitetul Central este de parere ca distribuirea literaturii
trebuie sa tread printr-o singura mina si ca un al doilea cen-
tru de distribuire este inutil daunator. $i acum vrea sa
spun citeva cuvinte in legatura cu expeditarul. Repet, expe-
ditorul a ajuns sa figurez,e printre acuzati numai pentru ca,
in dorinta de a-si face constiincios datoria, a cerut redactiei
lamuriri intr-o chestiune de ordin practic. Dispozitia care a
urmat din partea redactiei : sa nu discuti 1", sä dai imediat
loo sau zoo de exemplare" etc. poarta toate semnele unei ati-
tudini pur birocratice.

Despre adrese voi spune numai ca redactiei i s-a predat
tot ceea ce ii apartine. A Lost scoasa numai corespondenta
personals cea referitoare la problemele organizatorice, res-
tul a fost predat redactiei. In afara de aceasta tin sä reamin-
tesc CA, Inca la Londra, Comitetul de organizare a luat in mod
formal in miinile sale intreaga corespondents referitoare la
problemele organizatorice.

Afirmatia ca prezenta in strainatate a unor membri ai C.C.
inseamna crearea unui nou centru este vadit sicanatorie
constituie un amestec birocratic intr-un domeniu care este in
atributia exclusive a Comitetului Central.

Se ttparefte dupil textui procesulut-
verbal, confruntat cu manuscrisut

4

Tov. Martov interpretcaza cu totul gresit statutul. Organul
Central trebuie sa fie pe deplin si multilateral informat, asa
prevede statutul, asa cere interesul muncii. Dar trimiterea de
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imputerniciti in scopuri organizatorice de pilda trimiterea
lui Z la Comitetul din Odesa fara stirea Comitetului Central
incalca vadit repartizarea fireasca a atributiilor intre cele doul
institutii centrale ale partidului. Ea nu este dictata nici de
interesele informarii si nu face decit sä introduca de-a dreptul
dezorganizarea, incalcind in mod flagrant unitatea de actiune.
0 astfel de masura nu face deck sa agraveze haosul existent in
viata partidului inseamna in practica scindarea in cloud a
partidului, in locul unei separari a celor doul institutii cen-
trale in functie de atributiile lor.

§i
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14

PROIECTE DE REZOLUflI
PREZENTATE LA 17 (3o) IANUARIE

1

Consiliul partidului roaga redactia Organului Central sa is
cit mai curind toate masurile care depind de ea pentru ca
Comitetul Central sä poata primi, in viitorul cel mai apropiat,
cele 5 000-6 000 de ruble care au format obiectul corespon-
dentei intre O.C. si C.C. si de care casa centrals a partidului
are neaparata nevoie in momentul de fats, date fiind impre-
jurarile extraordinare create de ultimele caderi din Rusia.

2

Consiliul partidului considers ca gresit procedeaza redac-
tia O.C. atunci cind, fara stirea consimtamintul Comitetului
Central, trimite pe la comitete imputerniciti de-ai ei, Cad ase-
menea trimiteri introduc in partid dezorganizarea incalca
flagrant repartizarea atributiilor intre ambele centre, stability
de Congresul al II-lea.

3

Consiliul partidului considers ca gresit procedeaza redac-
tia Organului Central comunicind comitetelor, fdra consimta-
mintul Comitetului Central, date privitoare la componenta
Comitetului Central.

.12 !
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4

Consiliul partidului considers ca gresit au procedat repre-
zentantii redactiei Organului Central comunicind secretarului
acestui organ aprecierile facute la adresa lui de tov. Vasiliev,
intrucit aceste aprecieri, ca parte a dezbaterilor ce se desfa-
soara in cadrul forului superior al partidului, erau destinate
numai membrilor acestui for, adica membrilor Consiliului.
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DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIAL-DEMOCRAT

DIN RUSIA 88

Salutind din toata inima hothrirea laudabila a Grupului de
initiativa" de a proceda la crearea Bibliotecii si arhivei de
pe linga Comitetul Central al Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia", rugam staruitor pe toti tovarasii si pe
toti cei care doresc sa sprijine aceasta actiune de o actuali-
tate mai molt decit arzatoare sa dea tot concursul for tovath-
silor nostri care si-au asumat sarcina organizarii acestei impor-
tante si complexe actiuni.

Comitetul Central al P.M.S.D.R.
29 ianuarie 1904

Pubiicat in ianuarie 1904 (im-
preund cu apelul Grupulut de
initiative) in foaia volantriafire tots"

Se tipdreFte dupii textul foil
volante
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CATRE PARTID 89

Tovarasi 1 Ca partidul nostru trece printr-o criza grea este
un lucru pe care it f tie acum toata lumea $i care a fost fatis
declarat $i in coloanele Organului nostru Central.

Socotim de datoria noastra sa adresam tuturor membrilor
partidului indemnul de a participa activ, in mod constient la
toate actiunile necesare pentru o iesire cit mai grabnica si
mai putin dureroasa din aceasta criza.

Tov. Plehanov, care la congresul partidului $i mult timp
dupa acesta. la congresul Ligii din strainatate a facut parte
din rindurile majoritaeii congresului partidului, se ridica acum,
in nr. 57 al Iskrei", in apararea pretentiilor minoritatii, acu-
zind Comitetul Central ca da dovada de excentricitate" $i
de lipsa de spirit concesiv, care nu folosesc deck dusmanilor,
ca nu vrea sa coopteze reprezentanti ai aninoritatii. Tocmai
in aceasta cooptare vede tov. Plehanov nici mai mult nici mai
putin deck unicul mijloc de a scoate partidul nostru din sta-
rea de criza grea, care slabeste enorm pozitiile noastre si inta-
reste pozitiile numerosilor nostri dusmani $i adversari ". Tre-
buie sa einem seama nu numai de prevederile statutului
spune tov. Plehanov, avind in vedere, probabil, aceasta stare
de criza grea , ci si de situatia de fapt, de caportul de forte
existent in partid. Trebuie sa ne ridicam deasupra punctului de
vedere izvorit din spiritul de cerc $i din doctrinarism, care
pune pe primul plan ceea ce dezbina pe muncitori, iar nu ceea
ce-i uneste.

Aceste teze generale sint, fara doar si poate, juste, si tutu-
ror social-democratilor nu le ramine deck sa cunoasca precis
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faptele, sa reflecteze serios asupra situatiei reale, pentru a
aplica in mod just aceste teze generale.

Da, cu once pret $i indiferent de eforturi, fara a ne da
in laturi de la o snunca indelungata si perseverenta, trebuie
sa vindecam partidul nostru de spiritul de cerc, de divergente
si dezbinari pe motive lipsite de importanta, de certuri
nedemne in jurul baghetei de dirijor 1 Sa examinam deci eve-
nimentele care au avut loc in partidul nostru de la Congresul
at II-lea incoace. Sa avem curajul sa scoatem la iveala plagile
noastre, pentru a le diagnostica fara ipocrizie, fara minciuni
conventionale, si pentru a le vindeca printr-un tratament just.

Procesele-verbale ale Congresului al II-lea au aparut acum
in intregime ; pentru membrii de partid au fost editate, de
asemenea, procesele-verbale ale congresului Ligii din straina-
tate. Literatura de partid a semnalat pins acum destule mani-
festari $i simptome ale crizei noastre, si, deli mai sint inca
multe de facut in aceasta privinta, totusi de pe acum este
posibil si necesar sa tragem uncle concluzii.

Congresul at II-lea s-a incheiat printr-o lupta inversunata
in jurul componentei centrelor noastre. Cu o sn.ajoritate de 24
de voturi contra 20 a fost aleasa redactia 0.C., alcatuita din
trei persoane (Plehanov, Martov $i Lenin), si Comitetul Cen-
tral, alcatuit tot din trei tovarasi. Martov n-a acceptat ale-
gerea sa, iar impreuna cu intreaga minoritate a ref uzat sa
participe la alegerea Comitetului Central. Chiar la congres
minoritatea a inceput sa duca o lupta inversunata impotriva
centrelor, o adevarata lupta pentru bagheta de dirijor, o ade-
varata lupta a spiritului de cerc impotriva spiritului de partid,
o lupta pentru restabilirea vechii redactii, pentru cooptarea
in C.C. a unui numar corespunzator (dupa parerea minori-
tatii) de membri. Luni de-a rindul a durat aceasta lupta, inso-
tita fiind de refuzul total al minoritatii de a lucra sub con-
ducerea centrelor, de o actiune de boicotare, de o propaganda
pur anarhigta, ale carei mostre membrii partidului le vor gasi
din belsug in procesele-verbale ale congresului Ligii. Aceasta
lupta s-a concentrat in special in strainatate, pe un teren cit
mai indepartat de munca pozitiva si de participarea reprezen-
tantilor constienti ai proletariatului. Aceasta lupta a sustras
centrelor create de Congresul al II-lea o multime de forte,
care au trebuit a intreprinda calatorii, intrevcderi si trata-
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tive in scopul inlaturarii nenumaratelor nemultumiri, conflicte
si ciorovaieli marunte. Ca pretentiile opozitiei nu tineau seama
nici de raportul de forte de la Congresul al II-lea, nici de cel
existent in partid rin general se vede din faptul ca, de pilda,
tedactia O.C. (Plehanov si Lenin) consimtise chiar sa coop-
teze doi membri, adica consimtise la reprezentarea egala a
majoritatii si minoritatii congresului partidului. Opozitia cerea
insa o majoritate enorma in redactie (patru contra doi). Sub
amenintarea unei sciziuni inevitabile si imediate, ambele cen-
tre au facut, in cele din urma, o serie de concesii in ceea ce
priveste pretentiile la bagheta de dirijor : redactia a fost
completata prin cooptare, Lenin s-a retras din redactie si din
Consiliu, a plecat din Consiliu un membru al majoritatii 9°, nu
a mai fost reorganizata Liga din strainatate, care la congresul
ei a calcat in picioare tot ce a stabilit congresul partidului, iar
opozitiei i-au fost oferite doua locuri in Comitetul Central.

Opozitia a respins aceasta din urma conditie. Ea cere, pro-
babil, un numar mai mare de locuri, $i nu pentru persoanele
pe care le-ar alege Comitetul Central, ci pentru acelea pe care
le va indica opozitia. Nici un raport de forte, nici un interes
al cauzei nu poate fi invocat in justificarea unor asemenea
pretentii : numai amenintarea cu sciziunea, numai mijloace
pur mecanice de presiune, ca boicotul si retinerea mijloacelor
banesti, sint folosite in sprijinul acestor ultimatumuri.

Partidul este extrem de dezorganizat si demoralizat din
cauza acestei lupte pentru posturi, care sustrage fortele de la
munca pozitiva. Demoralizarea partidului nu numai ca nu
scade, ci chiar creste de pe urma faptului ca asa-zisele diver-
gente principiale ale minoritatii camufles7a sub un fals ves-
mint aceasta lupta.

Toti au consimtit in mod unanim si au declarat-o cate-
goric in repetate rinduri sa considere drept absolut obliga-
toriii pentru ei toate hotaririle Congresului al II-lea si toate
alegerile efectuate de el. Acum minoritatea a si anulat in fapt
intregul statut si toate alegerile, acum sint calificati drept for-
malisti" aceia care apara hotaririle adoptate in comun, sint
calificati drept birocrati" toti aceia care si-au primit impu-
ternicirile din miinile congresului, iar aceia care se sprijina pe
majoritatea de voturi, majoritate care (potrivit acordului nos-
tru comun) exprima raportul de forte existent in partid, este
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acuzat de a avea un punt de vedere pur mecanic, cancelarist.
Acela care la congres, imputernicit fiind de catre toti tova-
r4ii sa aleaga persoanele care vor define functii in partid, a
trecut pe unii redactori in rindul colaboratorilor §i pe unii
membri ai Comisiei de organizare in rindul activ4tilor de
rind este acuzat acum ca transforms pe membrii de partid
in $uruba. e §i rotite etc. etc. Pozitia gre§ita §i oscilanta pe
care minoritatea a adoptat-o Inca la congresul partidului a dus
in mod inevitabil la aceasta ipocrizie, pe care noi n-o atribuim
nicidecum vointei subjective a cuiva.

Nu este oare timpul sa punem capat acestei situatii confuze ?
Toti cei cArora le este scumpa soarta partidului nostru trebuie
sa reflecteze asupra acestui lucru.

Nu este oare timpul sä curmam cu hotarire aceasta luptA
in jurul centrelor, aceste ambitii carieriste, care au asupra
intregii noastre munci o influenta atit de dizolvanta ? Este
admisibil oare ca, dupa luni §i luni de tratative, sa se ridice
iara§i problema unor noi tratative cu opozitia, problema ca
Comitetul Central ar avea un caracter unilateral sau excen-
tric ? Se tie ca ridicarea acestei probleme, dupa ce pacea
pacea sa fie asigurata prin cooptarea redactiei, pune din nou
pe tapet in mod inevitabil problema caracterului unilateral §i
excentric, ba chiar a caracterului antipartinic al Organului
nostru Central. PinA cind vom continua noi aceasta nedemna
controversy in jurul componentei centrelor ? $i cum am putea
noi solutiona problema justetei pretentiilor uneia sau alteia
dintre parti ? Care este aici criteriul justetei ? De ce sa fie
considerati rigizi iskr4tii fermi", care au cedat foarte mult
din ceea ce s-a hotarit la congres, §i nu cei nestatornici",
care s-au dovedit a fi in fapt neobipuit de fermi in tending
for spre sciziune gi in pregatirea directs a sciziunii ?

Invitam pe tovara§i sa se gindeasca cum sa iqirn din aceasta
situatie anormala. Comitetul Central spera CA schimbarea con-
ducerii Organului Central va aduce pacea. Clod intre partile
in litigiu lucrurile au ajuns foarte departe, cind lupta pentru
bagheta de dirijor ne-a adus in pragul sciziunii, nu mai rä-
minea decit o singura speranta : posibilitatea de a ne deli-
mita macar cit de cit, pentru ca sa nu ne stingherim reciproc,
pentru ca, activind in cadrul aceluiag partid, sa atenuarn trep-
tat once frictiuni, pentru ca sa nu rascolim sau sa rascolim
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mai rar problemele spinoase". Se parea ca separarea cen-
trelor asigura macar in parte curmarea crizei : minoritatea
avea Organul sau Central si se putea grupa liber in jurul
lui, iii putea prornova liber conceptiik, i i putea duce liber
munca de partid, Ears a se simti strains" in partid. Faptul
ca majoritatea avea un centru (sau Ca precumpanea in Co-
mitetul Central) era de natura sa-i dea ei macar o oarecare
satisfactie. Lupta in jurul centrelor ar fi putut lua sfirsit
s-ar fi putut orienta spre clarificarea pur principiala a deo-
sebirilor de pareri $i a nuantelor.

Ridicarea de catre Iskra" a problemei cooptarii in C.C.
spulbera aceasta speranta. Noi nu mai consideram pasibil sä
reluam de la capat tocmeala in jurul posturilor, care ne scir-
beste. Am prefera chiar, in lipsa de aka ca toate ba-
ghetele de dirijor sa fie predate minoritatii, data nu e nici-
decum in stare sa activeze in partid altfel deck in posturi
inalte. Hotarirea noastra de a face un astfel de pas se Ina-
reste pe masura ce boala noua, respingatoare a miscarii noas-
tre is forme cronice, pe masura ce aceste ciorovaieli marunte,
care sint cu atit mai insuportabile cu cit sint mai marunte,
devin cronice.

Dar not am vrea mai intii sa aflam cit mai precis care este
parerea partidului, am vrea sä tinem seama si de opinia pu-
blics a mediului revolutionar, in special a celui din Rusia. Invi-
tam pe tovarasi sa examineze sa studieze cu minutiozitate
datele privitoare la criza" noastra, sa aprecieze sub toate
aspectele actuala stare de lucruri din partid sa se pronunte
asupra tuturor problemelor relevate.

Scris in ianuarie 1904, nu mai de-
vreme de 18 (31) ale lunii
Publicat pentru prima °art!!

In 1929, In Cu legeri din Lenin",
vol. X

Se tiplireyte dupd manuscris
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Razboiul a inceput. Japonezii au si pricinuit trupelor rusesti
o serie de infringeri, acum guvernul tarist mobilizeaza toate
fortele pentru lua revansa. Una dupa alta se mobilizeaza
circumscriptiile militare, zeci de mii de soldati se trimit in
grabs in Extremul Orient, in strainatate se fac incercari des-
perate de a contracta un nou imprumut, antreprenorilor li se
promite o prima de citeva mii de ruble pe zi pentru accelerarea
lucrarilor de care are nevoie ministerul de razboi. Toate for-
tele poporului sint supuse unei incordari extraordinare, cad
a lost inceputa o lupta grea, lupta impotriva unui popor de
50 000 000 foarte bine inarmat excelent prega'tit pentru
razboi, hotarit sä lupte pentru conditii pe care el le considers
imperios necesare unei dezvoltari nationale libere. Aceasta
va fi lupta unui guvern despotic $i inapoiat impotriva unui
popor liber din punt de vedere politic si care progreseaza
rapid sub raport cultural. Razboiul din 1877-1878 impotriva
subredei Turcii, care a costat atit de stump poporul rus, a fost
o nimica toata in comparatie cu razboiul inceput acum.

Se purse intrebarea : pentru varsa acum singele mun-
citorul si taranul rus, ducind impotriva japonezilor o lupta
pe viata pe moarte ? Pentru Manciuria Coreea, pentru
acest pamint nou cotropit de guvernul rus, pentru Rusia gal-
benr. Guvernul rus promisese tuturor celorlalte puteri sa
respecte inviolabilitatea Chinei, promisese sa restituie Chinei
Manciuria cel mai tirziu pina la 8 octombrie 1903 $i nu 'i -a
indeplinit promisiunea. In politica sa de aventuri militare si
de jefuire a tarilor vecine, guvernul tarist a mers atit de

si
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departe, incit nu mai este in stare sa dea inapoi. In Rusia
galbena" s-au construit fortarete porturi, s-a construit o cale
ferata, s-au concentrat zeci de mii de soldati Si ofiteri.

Dar la ce-i folosesc poporului rus aceste paminturi noi,
a caror dobindire a costat atita singe $i jertfe va mai costa
Inca mult mai mult ? Muncitorului $i taranului rus razboiul
nu le poate aduce decit noi calamitati, nenumarate pierderi
de vieti omenesti, ruinarea a numeroase familii, noi angarale

impozite. Comandamentului militar rus guvernului tarist
razboiul le apare promitator de glorie militara. Negustorului
si industriasului-milionar rus razboiul li se pare necesar pen-
tru a pastra, in vederea dezvoltarii comertului rus, noile piece
de desfacere, noile porturi dintr-o mare deschisa, care nu
ingheata niciodata. Taranul infometat $i muncitorul comer din
cars nu pot cumpara decit foarte putin ; de aceea trebuie
asigurata desfacerea marfurilor pe teritorii straine I Bogatiile
burgheziei ruse au Lost create prin pauperizarea ruinarea
muncitorilor rusi, acum, pentru a spori si mai mult
aceste bogatii, muncitorii trebuie sail verse singele pentru
a asigura burgheziei ruse posibilitatea de a subjuga Inrobi
nestingherit pe oamenii muncii chinezi gi coreeni.

Interesele burgheziei lacome, interesele capitalului, care in
goana dupes profit e gates sa-si vincla si sa-si ruineze patria,
iata cauza acestui razboi criminal, care aduce nenumarate ca-
lamitati poporului muncitor. Politica cirmuirii despotice, care
talcs in picioare toate drepturile omului si-si tine poporul in
robie, iata sursa acestui joc hazardat cu singele cu avutul
cetatenilor rusi. ca raspuns la furibunda zarva razboinica,
ca raspuns la manifestatiile patriotice" ale slugoilor sacului
cu bani si ale lacheilor cnutului politienesc, proletariatul so-
cial-democrat constient trebuie sa suscina cu o energie inze-
cita revendicarea : Jos absolutismul 1", Sa fie convocata o
ad unare cons tituanta 1".

In hazardatul sau joc de-a aventurile militare, guvernul
tarist a pierdut once masura, mizind prea mull: pe o singura
carte. Chiar in caz de reusita, razboiul cu Japonia ameninca sa
duel la o sleire totals a fortelor poporului, in timp ce roadele
victories vor fi cu totul neinsemnate, caci celelalte puteri nu
vor permite Rusiei sa profite de aceste roade, asa cum n-au
permis nici Japoniei in 1895 92. In caz de infringere insa, raz-
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boiul va duce, in primul rind, la prabusirea intregului sistem
de guvernamint, bazat pe ignoranta si pe lipsa de drepturi a
poporului, pe asuprire si silnicie.

Cine seamana vint culege furtuna 1
Traiasca unirea frateasca a proletarilor din toate tarile,

care lupta pentru eliberarea deplina de sub jugul capitalului
international 1 Traiasca social-democratia japoneza, care a
protestat impotriva razboiului ! Jos tilharescul si infamul abso-
lutism tarist 1

Comitetul Central al Partidului
muncitoresc social-democrat din Rusia

Scris la 9 (16) febntarie 1904
PubUcat in foate volantd in

februarie 1904
Se tiptilee dupii textul foil

volante
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DESPRE IMPREJURARILE RETRAGERII
DIN REDACTIA ISKREI" 93

Geneva, zo februarie 0904

Stimati tovarasi I
Intrucit In brosura voastra va raferiti la imprejurarile care

au determinat retragerea mea din redactia Iskrei", va rog
sa publicati in anexa la aceasta brosura raspunsul meu la scri-
soarea tov. Plehanov din 29 ianuarie 0904 catre tov. Martov,
publicata in brosura lui Martov despre lupta impotriva starii
de asediu".

Tov. Plehanov gaseste inexact felul in care am expus lu-
crurile in scrisoarea mea catre redactie *. Dar el nu a facut si
nu putea sä faca nici macar o singurd rectificare de fapt. El
s-a limitat sa adauge la expunerea mea redarea inexactd a unor
convorbiri particulare care au avut loc intre mine $i el.

In general vorbind, cu consider ca referirile la convorbiri
particulare constituie indiciul sigur al lipsei unor argumente
temeinice. Eu sint si astazi de parerea pe care nu de mult
o avea $i tov. Plehanov despre obiceiul tov. Martov de a
se referi la convorbiri particulate (Procesele-verbale ale con-
gresului Ligii, pag. 034), si anume ch. posibilitatea reproduce-
di exacte" a unor asemenea convorbiri este putin probabila
$i ca polemica" in jurul for nu va duce la nimic".

Dar, din moment ce tov. Plehanov a reprodus convorbirile
noastre particulate, ma consider in (kept sa le explic continu-
tul si sä le completez, cu atit mai mult cu cit aceste convorbiri
au avut loc in prezenta unor terte persoanc.

* Vezi volumul de faiii, pag. 99-105. Nola. red.
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Prima convorbire, in care tov. Plehanov a aratat ea este
hotarit * sä demisioneze data eu in nici un caz nu voi con-
simti la cooptare, a avut loc in seara zilei in care congresul
Ligii incheiat lucrarile, si a doua zi dimineata, in pre-
zenta a doi membri din Consiliul partidului. Discutia se in-
virtea in jurul problemei concesiilor fata de opozitie. Pleha-
nov insista asupra necesitatii de a face concesii, considerind
neindoielnica presupunerea ea opozitia nu se va supune nici
unei hotariri a Consiliului partidului ca scindarea definitive
a partidului este iminenta. Eu sustineam ca, dupe cele intim-
plate in cadrul Ligii, dupe masurile luate la congresul ei de
catre reprezentantul C.C. (jar tov. Plehanov a participat la
discutarea fiecareia dintre aceste masuri $i le-a aprobat in
intregime), este cu neputinta sa se face concesii individualis-
mului anarhic ca manifestarea unui grup aparte de publicisti
(grup pe care, in convorbirile cu Plehanov contrar parerii
lui, eu in repetate rinduri 1-am recunoscut pe deplin admisibil)
Inca nu inseamna, poate, neaparait o sciziune. Cind in incheie-
rea convorbirii am ajuns la concluzia ca unul dintre not tre-
buie sa demisioneze, am spus imediat ca voi pleca eu, nedo-
rind sa-1 impiedic pe Plehanov sa incerce o aplanare a conflic-
tului, sa incerce sa evite ceea ce se parea a fi o sciziune.

Tov. Plehanov e atit de amabil Late de mine acum, incit nu
poate gasi pentru pasul facut de mine alts explicatie decit o
abilitate dintre cele mai lase. Pentru a zugravi in culorile cele
mai vii aceasta insu.sire a mea, tov. Plehanov imi atribuic
cuvintele : Oricine va spune : probabil ea Lenin nu are
dreptate data pins Plehanov s-a despartit de el".

Culorile sint bine ingrosate, nimic de zis 1 Atit de ingro-
sate, incit reiese chiar un nonsens vadit, pe care tov. Plehanov
nu-1 observe. Dace as fi fost convins ca oricine" va considera
ca dreptatea e de partea lui Plehanov (cum isi inchipuie el
cu modestie) data fi considerat necesar sa tin seama de
parerea acestui oricine, evident ca nu m-as fi decis sa ma des-
part de Plehanov fi urmat in acest caz. In dorinta

* Dorind sa fie cit mai exact, tov. Plehanov a sarit peste cal, afirmtnd
el el n-a avut dreptul sa hotilrascd cooptarea, deoarece, potrivit statutului,
cooptarea se face cu unanimitate de voturi. Aceasta nu este o rectificare,
ci un subterfugiu. Intr-adevar, cfnd nu exists unanimitate de voturi, statutul
interzice anumite actluni organizatorice, dar nu ;i adoptarea de hotariri, pe
care prey adesea multi le lau numai de forma ;i nu to traduc in practicii.

§i-a

§i

§i
§i

§i

§i a§

§i 1-a§ §i



bESPRE IMPREJURARILE RgTRAGLRII DIN RED. ISKREI" 119

de a prezenta intr-o lumina cit mai urita comportarea mea
$i de a o explica .prin motive dintre cele mai detestabile,
tov. Plehanov mi-a atribuit un motiv lipsit de once sens,
pretinzind ea eu atit de mutt m-am temut sa ma despart de el
in once chestiune, m-am despartit de el. Nu prea se
leaga una cu alta la tov. Plehanov.

In realitate, ideea mea era urmatoarea : este mai bine sa
plec, caci altminteri opinia mea separate va stinjeni incercarile
lui Plehanov de a incheia pace. Nu vreau sa stinjenesc aceste
incercari ; poate vom cadea de acord asupra conditiilor
de pace, dar nu consider posibil sa raspuncl pentru o redactie
careia niste cercuri din strainatate ii impun in felul acesta
candidati.

Citeva zile dupe aceasta am venit intr-adevar la Plehanov
impreuna cu un membru al Consiliului, discutia mea cu
Plehanov s-a desfasurat in felul urmator :

Stiti a spus Plehanov sint uncle neveste atit de
artagoase, incit pentru a evita scene de isterie un scandal
public barbatii for trebuie neaparat sa cedeze.

Poate raspunsei eu dar trebuie sa cedeze in aka
fel, incit sä pastreze posibilitatea de a impiedica un scandal"
$i mai mare.

Da, dar a pleca inseamna a ceda totul replica Ple-
hanov.

Nu intotdeauna am obiectat eu, $i am invocat exemplul
lui Chamberlain. Ideea mea era toctnai aceea pe care am ex-
primat-o si in press : daca Plehanov va reusi sa obtina o pace
acceptabila pentru majoritate, in rindurile careia Plehanov
a luptat un timp atit de indelungat cu atita energie, nici
eu nu voi incepe razboiul ; daca nu va reusi, eu imi pastrez
libertatea de actiune, pentru a demasca nevasta artagoasa",
dad nici chiar Plehanov nu va reusi s-o linisteasca s-o
potoleasca.

In cursul aceleiasi convorbiri i-am comunicat lui Plehanov
(care inca nu cunostea conditiile opozitiei) hotarirea" mea de
a intra in Comitetul Central (eu puteam hotari" acest lucru,
dar consimtamintul urmau sa-1 dea, bineinteles, toti membrii
Comitetului Central). Plehanov a primit foarte favorabil acest
plan, ca pe o ultima incercare de a realiza, pe o baza cit de
cit acceptabila, o impacare cu nevasta artagoase. Cind in
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scrisoarea mea din 6 noiembrie 1903 catre Plehanov mi-am
exprimat parerea ca el ar trebui, poate, sa predea pur $i sim-
plu martovistilor * redactia, Plehanov a raspuns (8 noiem-
brie) : ,,...Se pare ca nu mi-ati inteles bine intentiile. Le-am
explicat ieri Inca o data tov. Vasiliev" (membru al C.C., care
a Most la congresul Ligii). Aceluiasi tovaras, Plehanov i-a scris
la io noiembrie in problema grabirii sau intirzierii apariciei
nr. 52 al Iskrei" cu instiintarea referitoare la congres : ,,...A
publica instiintarea referitoare la congres inseamna : 1) on
a face cunoscut ca Martov $i ceilalti nu colaboreaza la <Iskra >>,
on z) a refuza lui Martov publicarea unei asemenea infor-
matii, si atunci el o va publica intr-o foaie separata. In am-
bele cazuri aceasta inseamna a aduce la cunostinta publicului
existenta sciziunii, fi tocmai acesta e lucrul pe care trebuie
sa -1 evitlim acum" (subliniat de mine. N.L.). La 17 noiem-
brie, Plehanov ii scrie aceluiasi tovards : ,,...Ce parere aveti
despre o cooptare imediata a lui Martov si a altora ? Incep sa
cred ca aceasta ar constitui un mijloc pentru a aplana lucrurile
cu minimum de greutati. Nu vreau sa actionez lard dv."...
(subliniat de Plehanov).

Din aceste pasaje se vede clar ca Plehanov se straduieste
sa actioneze solidar cu majoritatea, dorind sa completeze prin
cooptare redaccia, numai cu scopul de a restabili pacea si cu
conditia sä fie pace, dar nicidecum in vederea unui razboi
impotriva majoritatii. Daca s-a intimplat invers, aceasta nu
arata decit ca teleaga individualismului anarhic prea a luat-o
razna in tactica boicotului si a dezorganizarii ; cele mai pu-
ternice f rine n-au fost in stare s-o opreasca. Este un lucru
foarte regretabil, bineinteles, si Plehanov, care dorise sinter
pacea, a ajuns intr-o situatie penibila ; dar asta nu inseamna
ca trebuie sa arunce numai asupra mea vina celor intimplate.

Cit priveste cuvintele lui Plehanov ca as fi oferit tacerea
mea in schimbul unui echivalent", precum $i trufasa sa de-
claratie : N-am gasit de cuviinta sa-i cumpar tacerea", tre-
buie sa spun ca, in lumina sus-citatelor cuvinte din scrisoarea
de la io noiembrie, acest procedeu polemic nu poate stirni
decit zimbete. Tocmai Plehanov este acela care considera ca
este deosebit de important sa pastram tacerea, sa nu aducem

* Veil V. I. Lenin, Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pay. 182. Nota red.
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la cunostinta publicului existenta sciziunii *. Ce poate fi deci
mai firesc decit faptul ca eu ii comunic ca sint de acord
cu aceasta, cu conditia sa fie restabilita pacea ? Discutiile des-
pre o concesie contra echivalent" despre cumparare" te
fac doar sa te astepti ca data viitoare Plehanov sa comunice
publicului ca Lenin fabrics bani falsi pentru cumparari de
acest soi. S-a mai intimplat doar asa ceva in certurile dintre
emigranti ; atmosfera potrivita exists.

Scrisoarea tov. Plehanov te face sä te intrebi, fara sa vrei,
daca nu cumva este el nevoit acum sa-si cumpere dreptul de
a fi io minoritate ? Tactica minoritatii in a.sa-zisul nostru
organ de press al partidului s-a precizat. Ea consta in :
estomparea problemelor litigioase si a faptelor care constituie
cauza reala a dezbinarii noastre ; tendinta de a dovedi ca
Martinov era molt mai aproape de Iskra" decit Lenin
cum anume, in ce anume cu cit anume, acestea sint lucruri
pe care redactia, care s-a incurcat, a noii Iskre" le va mai
cerceta multa vreme ; condamnarea fariseica a atacurilor per-
sonale in polemics, iar in fapt reducerea intregii lupte la
atacuri personale, fara a se da in laturi nici chiar de la a
atribui dusmanului" insusiri nefaste care se bat cap in cap,
de la cea mai neinduplecata rigiditate pins la cea mai lasä
abilitate. Numai sa fie spus in cuvinte cit mai tari. Iar noii
aliati, tov. Plehanov Martov, sint atit de mesteri in cuvinte
tari, incit in scurta vreme nu vor fi cu nimic mai prejos de fai-
mosii bundisti cu faimoasa for gura spurcata". Aliatii ma born-
bardeaza de pe cuirasatele for cu atita zel, incit ma intreb daca
nu cumva este vorba aici de un complot pus la cale de doua
treimi din teribilul grup de trei ? N-ar trebui oare sa fac

eu pe ofensatul ? SA ma vaiet de stare de asediu" ? Uneori
acest lucru este doar atit de comod atit de avantajos...

De altfel, pentru a deveni un adevarat partizan al mino-
ritatii, tov. Plehanov va mai trebui, desigur, sä faca doi pasi
neinsemnati : in primul rind, sa admits ca formularea primu-

* In treacat vrea sa precizez ca tocmai Plehanov este acela care a
insistat deosebit de energic sa nu fie date publicitAtii procesele-verbale ale
Congresului Ligii si partea finahl a proceselor-verbale ale congresului parti-
dului, adicd partea in care Plehanov declaril ca ill asumd intreaga raspundere
morals pentru votul direct impotriva vechii asa-zise reclactii, parte in care
el III exprima speranta ca partidul nu este vaduvit de forte publiclstice
declaralie pe care un reprezentant al minoritAtii a calificat-o drept o frazd
pompoasil in stil pseudoclasic.
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lui paragraf din statut, care a fost sustinuta de tov. Martov
si Akselrod la congres ($i pe care acum o trec atit de staruitor
sub tacere), nu constituie un pas spre oportunism, o cedare
in fats individualismului burghez, ci simburele unor conceptii
organizatorice akimoviste-martoviste si martinoviste-akselro-
diste noi, cu adevarat social-democrate. In al doilea rind,
sa admits ca lupta. dusa ,cu minoritatea in perioada de dupa
congres n-a fost o lupta impotriva unor grosolane incalcari
ale disciplinei de partid, impotriva unor metode de agitatie
care stirnesc doar indignare, impotriva anarhismului si a fra-
zeologiei anarhiste (vezi pag. 17, 96, 97, 98, 101, 102, 104 si
multe alte pagini din procesele-verbale ale congresului Ligii),
ci o lupta impotriva starii de asediu", impotriva birocratis-
mului, a formalismului etc.

De acest soi de chestiuni litigioase va trebui sa ma ocup
amanuntit in brosura pe care o pregatesc acum pentru tipar 94.
Iar deocamdata... deocamdata sa privim mai indeaproape ga-
leda de tipuri gogoliene deschisa de organul nostru conduca-
tor, care si-a luat obiceiul sä puns cititorilor tot felul de ghi-
citori. Cine seamana cu rigidul Sobakevici, care mica in pi-
cioare amorul propriu al tuturor, adica vreau sa spun
calca pe batatura pe toata lumea ? Cine seamana cu abilul
Cicikov, care o data cu sufletele moarte cumpara si tacerea ?
Cine seamana cu Nozdrev $i cine cu Hlestak,w ? Cu Manilov
si cu Skvoznik-Dmuhanovski ? 95 Interesante $i instructive ghi-
citori... O polemics principiala"...

N. Lenin
Publicat in 1904, in brosura

Comentariu pe marginea proce-
selor-verbale ale Congresului

at 11-lea at Ligii din strainiltate
a social-democrafiei revolufionare-

ruse". Geneva

Se tipareste dup/1 textul aparut
in brwura, canfruntat

cu manuscrisul
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INTII MAI 96

Tovarasi muncitori apropie ziva de intii Mai, rind
muncitorii din toate tarile sarbatoresc trezirea for la o viata
constienta, sarbatoresc unirea for in lupta impotriva oricarei
silnicii $i a oricarei asupriri a omului de catre om, in lupta
pentru eliberarea de foame, de mizerie $i de umiiri a milioa-
nelor de oameni ai muncii. Doua lumi stau fats in fats in
aceasta lupta mare : lumea capitalului lumea muncii, lumea
exploatarii Si a sclaviei lumea fratiei $i a libertatii.

De o parte, o mina de trintori bogati. Ei au acaparat fa-
bridle uzinele, uneltele de munca Ei au trans-
format in proprietatea lot privata milioane de hectare de
pamint munti de aur. Ei au transformat guvernul $i ostirea
in slugi ale tor, in paznici de nadejde ai bogatiei strinse de ei.

De aka' parte, milioane de dezmosteniti. Ei sint nevoiti
sä cerseasca de la bogatasi permisiunea de a munci pentru
ei. Prin munca tor, ei creeaza toate bogatiile, in timp ce ei
insisi se zbat toata viata pentru o bucata de piine, Ger sä
se dea de lucru cum ar cere o pomana, istovesc fortele

distrug sanatatea printr-o munca care le depaseste puteri-
le, flaminzesc in bordeiele satelor, in subsolurile 5i in man-
sardele marilor orase.

Si i2ta ca acesti oameni al muncii, acesti dezmosteniti au
dedarat razboi bogatasilor $i exploatatorilor. Muncitorii din
toate tarile lupta pentru eliberarea muncii de sub jugul sda-
viei salariate, de mizerie si de privatiuni. Ei lupta pentru o
orinduire socials in care bogatiile create prin munca. comuna
sa mearga in folosul tuturor celor ce muncesc, si nu in folo-
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sul unui pumn de bogatasi. Ei vor ca parnintul, fabricile,
uzinele si masinile sa devina proprietatea comuna a tuturor
oamenilor muncii. Ei vor sa nu fie in lume bogati si saraci,
vor ca roadele muncii sa revina cclor ce muncesc, ca toate
cuceririle mintii omenesti, toate perfectionarile in munch' sa
serveasca la imbunatatirea vietii aceluia care munceste, si nu
ca instrument de asuprire a muncitorului.

Marea lupta a muncii impotriva capitalului a cerut munci-
torilor din toate tarile numeroase jertfe. Mu lt singe au var-
sat ei aparindu-si dreptul la o viata mai buns si la, o
adevanata libertate. Impotriva luptatorilor pentru cauza mun-
citorimii, guvernele dezlantuie cea mai crincena prigoana. Dar,
in pofida oricarei prigoane, unirea muncitorilor din lumea
intreaga creste si se intareste. Muncitorii se unesc tot mai
strins in partide socialiste, numarul aderentilor acestor
partide se ridica la milioane ; pas cu pas inainteaza ei irezis-
tibil spre victoria deplina asupra clasei exploatatorilor capi-
talisti.

$i proletariatul rus s-a trezit la o viata noua. $i el s-a
turat acestei marete lupte. Au trecut timpurile cind muncito-
rul nostru isi incovoia supus spinarea, fara a vedea vreo iesire
din situatia lui de rob, vreo lumina in viata lui de ocria. So-
cialismul a aratat aceasta iesire, si mii si mii de luptatori au
inceput sa se adune sub faldurile steagului rosu steaua for
calauzitoare. Greve le au aratat muncitorilor puterea unirii ;
de i-au invatat sa se impotriveasca si au aratat ce amenin-
tare constituie pentru capital muncitorul organizat. Muncito-
rii au vazut cu ochii for ca atit capitalistii dt si cirmuirea
traiesc si se imbogatesc de pe mina muncii lor. Muncitorii
au pornit pe calea luptei comune, a luptei pentru libertate si
socialism. Ei au inteles ce intunecata forth' a rAului este abso-
lutismul tarist. Muncitorii au nevoie de libertate pentru a-si
putea duce lupta, iar guvernul tarist ii leaga de miini si de
picioare. Muncitorii au nevoie de intruniri libere, de asocia-
tii libere, de ziare si carti care sa apara fiber, iar guvernul
tarist inabusa cu inchisoarea, cu cnutul si cu baioneta once
nazuinta de libertate. Strigatul : Jos absolutismul !" a stra-
batut toata Rusia. Tot mai des a rasunat el pe strati, la in-
truniri muncitoresti cu mii si mii de participanti. In vara
anului trecut s-au ridicat la lupta zeci de mii de muncitori in

ala-
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intreg sudul Rusiei, la lupta pentru o viata mai bung, pentru
doborirea jugului politienesc. Burghezia si guvernul s-au cu-
tremurat la vederea cumplitei armate a muncitorilor, care
dintr-o singura lovitura a oprit activitatea intregii industrii
din marile orase. Zeci de luptatori pentru cauza muncitorimii
au cazut secerati de gloantele trupelor tariste trirnise impo-
triva dusmanului intern.

Dar acest dusman intern nu poate fi invins de nici o forts,
pentru ca numai prin munca lui se mentin clasele canduca-
ware si guvernul. Nu exists in lume nici o forts care sa
poata zdrobi milioanele de muncitori, din c,e in cc mai con-
stienti, mai uniti si mai organizati. Fiecare infringere a mun-
citorilor ridica noi rinduri de luptatori, face ca mase $i mai
largi sa se trezeasca la o viata noua sä se pregateasca pen-
tru o lupta noua.

Rusia trece acum prin evenimente care vor face ca aceasta
trezire a maselor muncitoresti sa se desfasoare inevitabil in-
tr-un ritm si mai rapid si sa is proportii mult mai mari, iar
noi trebuie sa depunem toate efortuxile pentru a stringe rin-
durile proletariatului, pentru a-1 pregati in vederea unei lupte
si mai hotarite. Razboiul trezeste in cele mai inapoiate paturi
ale proletariatului interesul pentru problemele politice. Raz-
boiul dezvaluie tot mai clar, tot mai vizibil toata putreziciu-
nea regimului absolutist, toata ticalosia bandei monarho-poli-
tiste care conduce Rusia. Poporul nostru, care devine tot mai
sarac moare de foame acasa la el, a fost tint intr-un razboi
ruinator $i absurd pentru cucerire de noi paminturi strain,
locuite de o populatie strains aflate la o clopartare de mii
de verste. Poporul nostru, care sufera de pe urma robiei po-
litice, a fost tint intr-un razboi pentru subjugarea altor po-
poare. Poporul nostru cere transformarea rinduielilor politice
interne, iar guvernul incearca sa-i abata atentia, indrep-
tind-o, cu bubuitul tunurilor, spre celalalt capat al lumii. Dar
guvernul tarist a pierdut once masura in jocul sou hazardat,
in criminala sa irosire de bunuri publice $i de forte tinere,
care sint macinate pe tarmul Oceanului Pacific. Once razbai
cere o incordare a fortelor natiunii, iar crincenul razboi cu
Japonia libera civilizata cere din partea Rusiei o gigantica
incordare a fortelor. Aceasta incordare urmeaza sa fie intre-
prinsa intr-un moment trod edificiul autocratici politiste a
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si inceput sa se datine sub loviturile proletariatului care se
trezeste. Razboiul dezvaluic Coate laturile slabe ale cirmuirii,
smulge firmele false, scoate la iveala putreziciunea launtrica;
razboiul face ca stupiditatea absolutismului tarist sa devina
evidenta pentru fiecare, el arata tuturor agonies vechii Rusii,
a Rusiei lipsite de drepturi, tinute in intuneric si strivite sub
calciiul opresorului, a Rusiei care famine robita cirmuirii po-
litiste.

Vechea Rusie e pe duca. In local ei vine o Rusie
Fortele negre care stau de straja absolutismului tarist pier.
Dar numai un proletariat constient si organizat este capabil
sä dea acestor forte negre lovitura de grade. Numai proleta-
riatul constient si organizat este in stare sa cucereasca pentru
popor o libertate adevarata, si nu una falsificata. Numai pro-
letariatul constient si organizat este in stare sa respinga once
incercare de a amagi poporul, de a-i ciunti drepturile, de a-1
transforma intr-o simples unealta in miinile burgheziei.

Tovarasi muncitori I Sa .ne pregatim deci cu inzecita ener-
gie pentru lupta decisiva care se apropie Sa-si stringy si mai
uniti rindudle proletarii social-democrati 1 Tot mai larg sa
se extinda propaganda for Tot mai viguroasa sa devina agi-
tatia pentru revendicarile muncitoresti I Sarbatoarea de r Mai
sä ne aduca mu de luptatori not si sa dubleze fortele noastre
in marea lupta pentru libertatea intregului popor, pentru eli-
berarea tuturor oamenilor muncii de sub jugul capitalului I

Traiasca ziva de lucru de 8 ore
Traiasca social-democratia revolutionary internationals I
Jos criminalul si tilharescul absolutism tarist I

Scrts la 2 (15) aprilie 1904
Publicat cu nzodificdri, In foaie

volanta, in aprilie 1904
Se tipdrene dupes manuscris

libera.
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PREFATA

Cind se dcsfasoara o lupta apriga, dirza si de lungs du-
rata, la un moment dat incep de obicei sa se contureze pro-
blemele centrale, esentiale, de a caror rezolvare depinde re-
zultatul final al campaniei si in compar.atie cu care diferitele
cpisoade marunte si neinsemnate ale luptei incep sa treaca
tot mai mult pe planul al doilea.

Asa stau lucrurile si cu lupta noastra interns de partid,
care de o jumatate de an se afla in centrul atentiei tuturor
membrilor partidului. Si tocmai pentru ca in istoricul intregii
lupte, pe care -1 infatisez cititorului in lucrarea de fata, a tre-
buit sa ma ocup de multe amanunte care prezinta foarte putin
interes, de multe ciorovaieli care sint, in fond, complet lipsite
de interes, as vrea sa semnalez chiar de la inceput atentiei
cititorului doua puncte intr-adevar centrale, esentiale, care
prezinta un interes urias, care au o insemnatate istorica ne-
indoielnica si sint cele mai arzatoare probleme politice care
stau la ordinea zilei in partidul nostru.

Prima problema de acest fel este problema semnificatiei
politice a impartirii partidului nostru in majoritate" si mi-
noritate", impartire care s-a produs la Congresul al II-lea al
partidului si a impins pe ultimul plan Coate impartirile ante-
rioare din sinul social-democratilor rusi.

A doua este problema semnificatiei principiale a pozitiei
noii Iskrc" in problemele organizatorice, in masura in care
aceasta pozitie este intr-adevar principia15.

Prima problema este aceea a punctului de plecare al luptei
dinauntrul partidului nostru, a originii acestei lupte, a cauzc-

14
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dor ei, a caracterului ei politic fundamental. A doua problema
este aceea a rezultatelor acestei lupte, a finalului ei, a chin-
tesentei principiale care rezulta din adunarea laolalta a tot ce
tine de domeniul principiilor 5i din scaderea a tot ce tine de
domeniul ciorovaielilor. Prima problema se rezolva prin ana-
liza luptei care a avut loc la congresul partidului ; a doua,
prin analiza noului continut de principii al noii Iskre". Am-
bele analize, care formeaza continutul a noua zecimi din textul
brosurii mele, duc la concluzia ca majoritatea" este aripa
revolutionara a partidului nostru, iar minoritatea" aripa
lui aportunista ; divergentele care despart cele doua aripi in
momentul de fata au ca obiect, mai ales, nu probleme de pro-
gram sau de tactics, ci numai probleme organizatorice ; noul
sistem de conceptii, care se contureaza in noua Iskra" cu
atit mai limpede cu cit ea cauta sa-si adinceasca pozitia

cu cit aceasta din urma se debaraseaza de ciorovaielile in
problema cooptarii, este oportunismul in problemele organi-
zatorice.

Principala deficienta a literaturii referitoare la criza din
partidul nostru este, in domeniul studierii interpretarii fap-
telor, lipsa aproape totals a unei analize a proceselor-verbale
ale congresului partidului, iar in domeniul elucidarii principii-
lor fundamentale ale problemei organizatorice, lipsa unei ana-
lize a legaturii care exists, fara indoiala, intre greseala fun-
damentals a tov. Martov si a tov. Akselrod in formularea
paragrafului i din statut $i in apararea acestei formulari, pe
de o parte, $i intregul sistem" (in masura in care poate fi
vorba aici de un sistem) al actualelor conceptii principiale
ale Iskrei" in problema organizatorica, pe de alts parte. Ac-
tuala redactie a Iskrei" probabil ca nici nu observa aceasta
legatura, de5i semnificatia controverselor in jurul paragrafului
r a fost de nenumarate on semnalata in publicatiile majori-
tatii". In fond, tov. Akselrod 5i tov. Martov nu fac acum
decit sa adinceasca, sa dezvolte sa largeasca greseala for
initiala in legatura cu paragraful i. De fapt, Inca in cursul
controverselor in jurul paragrafului i a inceput sa se contu-
reze in intregime pozitia oportunistilor in problema organiza-
torica : atitudinea dor in favoarea unei organizatii de partid
dezlinate, neinchegate, ostilita tea for fata de ideea (birocra-
tica") de p, construi partidul de sus in jos, pornin.du-se de la
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congresul partidului $i de la institutiile create de el, tendinta
for de a porni de jos in sus, lasindu-se la latitudinea fieca-
rui profesor, fiecarui liceean $i fiecarui grevist" sa se con-
sidere membru de partid, ostilitatea for fats de formalism'',
care cere fiecarui membru de partid sa faca parte dintr-una
din organizatiile recunoscute de partid, inclinarea for spre
psihologia intelectualului burghez, care e gata sa admits re-
latiile organizatorice" numai in mod platonic", slabiciunea
for pentru tertipuri oportuniste $i fraze anarhiste, tendinta
for spre autonomism, impotriva centralismului, intr-un cu-
vint, tot ce inflore$te astazi din belcug in noua Iskra", con-
tribuind tot mai mult la precizarea deplina $i graitoare a
greselii initiale.

Git despre procesele-verbale ale congresului partidului, ig-
norarea for cu adevarat nemeritata poate fi explicate numai
prin faptul ca controversele noastre au fost inveninate de
certuri $i ca aceste procese-verbale contin, poate, prea multe
adevaruri mult prea amare. Procesele-verbale ale congresului
partidului ne ofera un tablou unit in felul lui, inegalabil
in ceea ce priveste exactitatea, deplinatatea, multilateralitatea,
bogatia $i autenticitatea al adevaratei sari de lucruri din
partidul nostru, un tablou al conceptiilor, starilor de spirit $i
planurilor zugravit chiar de participantii la miKare, un tablou
care infaticeaza nua.ntele politice dinauntrul partidului, forta
lot comparative, relatiile for reciproce $i lupta dintre ek.
Tocmai procesele-verbale ale congresului partidului $i numai
aceste propose-verbale ne arata in ce masura am reusit sa
maturam efectiv toate ramasitele legaturilor vechi, proprii
cercurilor, $i sa le inlocuim printr-o mare $i unica legatura
de partid. Fiecare membru de partid, daca vrea sa participe
in mod comtient la viata partidului sau, e dator sä studieze
cu atentie lucrarile congresului partidului nostru subliniez :
sa studieze, pentru ca simpla lecture a vrafului de material
brut din care sint alcatuite procesele-verbale nu e suficienta
pentru a reda tabloul congresului. Numai printr-o studiere
minutioasa $i de sine statatoare se poate ($i trebuie) sa se
obtina ca scurtele rezumate ale cuvintarilor, aridele extrase
din dezbateri, micile ciocniri pe chesciuni marunte (in apa-
renta marunte) sa se contopeasca intr-un tot intreg, ca in
fata membrilor partidului sä apara viu chipul fiecarui orator

14* 1



192 V. I. LENIN

mai de seams, sa se
grup

contureze limpede intreaga fizionomie
politica a fiecarui de delegati la congresul partidului.
Autorul acestor rinduri va socoti ca munca nu i-a fost zadar-
nica dad va izbuti sa dea macar un imbold pentru o studiere
larga si de sine statatoare a proceselor-verbale ale congresu-
lui partidului.

Inca un cuvint la adresa adversarilor social-democratiei. Ei
jubileaza fac mare haz pe tema certurilor noastre ; ei vor
cauta, desigur, sa foloseasca pentru scopurile for pasaje raz-
lete din brosura mea, care este consacrata lipsurilor defi-
cieatelor partidului nostru. Social-democratii rusi sint destul
de caliti in focul bataliilor ca sa nu dea nici o atentie acestor
piscaturi, ca sa continue, fara a le lua in seams, autocritica
$i dezvAluirea necrutatoare a lipsurilor proprii, care vor fi,
fara doar poate, in mod inevitabil lichidate ca urinate a
cresterii miscarii muncitoresti. Iar pe domnii adversari ii des-
fidem sa incerce sä ne prezinte, in ceea ce priveste situatia
read din partidele" lor, un tablou care sa semen macar pc
departe cu acela pe care ni-I ofera procesele-verbale ale Con-
gresului al II-lea al partidului nostru I

Mai 1904
N. Lenin
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a) PREGATIREA CONGRESULUI

Un dicton spune ca oricine are dreptul sa -$i blesteme jude-
catorii timp de 24 de ore. Congresul partidului nostru, ca
orice congres al oricarui alt partid, a fost si el judecatoruil
unor persoane care au pretins posturi de conducatori
au suferit un esec. Acum, acesti reprezentanti ai minoritatii"

blestema judecaltorii" cu o naivitate induiosatoare cauta
sa discrediteze in fel si chip congresul, sa-i minimalizeze insem-
natatea si autoritatea. Mai pregnant ca oriunde, poate, s-a ex-
primat aceasta tendinta in articolul aparut in nr. 57 al Iskrei"
sub pseudonimul Practician ; autorul acestui articol se ridica
indignat impotriva ideii divinitatii" suverane a congresului.
Aceasta este o trasattrra atit de caracteristica noii Iskre", incit
nu poate fi trecuta sub tacere. Redactia, formats in majoritatea
ei din persoane respinse de congres, continua, pe de o parte,
sä se numeasca redactie de partid ", iar pe de aks parte
primeste cu bratele deschise persoane care afirma ca congre-
sul nu este o divinitate. Asta-i dragut, nu-i asa ? Da, dom-
nilor, &este, congresul nu-i o divinitate, dar ce trebuie sä
credem despre cei care incep sa-1 ocarasca" dupci ce au su-
ferit o infringere la acest congres ?

Intr-adevar, amintiti-va faptele mai insemnate din istoria
pregatirii congresului.

Iskra" a declarat din capul locului, in instiintarea publi-
cata in 1900 *, in preajrna aparitiei ziarului, ca inainte de a
ne uni trebuie sa ne delimitam. Iskra" s-a straduit sa trans-

* Ve7i V. I. Lenin, Opere complete, vol. 4. Editura politics, 1961, editia
doua, pug. 316-351. Nola red.
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forme conferinta din 190298 intr-o consfatuire neoficiala, si
nu intr-un congres al partidului*. In vara si in toamna anu-
lui 1902, Iskra" a procedat cu multa prudenta, formind un
nou Comitet de organizare in locul celui ales la aceasta con-
ferinta. In cele din urma, procesul de delimitare a luat sfirsit,
lucru care a fost recunoscut de toti. Comitetul de organizare
s-a constituit chiar la sfirsitul anului 1902. Iskra" saluta con-
solidarea lui si declara in articolul redactional din nr. 32

ca convocarea congresului partidului este o necesitate abso-
lut imperioasei si urgenta **. Rezulta, asadar, ca mai putin de-
cit oricui ni se poate reprosa noua ca ne-am fi pripit cu con-
vocarea Congresului al II-lea. Am respectat intocmai regula :
masoara de sapte on si taie o data ; moraAmente aveam tot
dreptul sa contam ca, dupa ce am taiat, tovarasii nu vor
incepe sa se p1inga si sa masoare din nou.

Comitetul de organizare a elaborat intr-un mod foarte me-
ticulos (formalist si birocratic, ar spune cei care isi ascund
acum sub aceste cuvinte nestatornicia for politica) regulamen-
tul Congresului al II-lea, 1-a trecut prin toate comitetele si,
in cele din urma, 1-a aprobat, prevazind, printre altele, in
§ 18 : Toate hotaririle congresului si toate alegerile efectuate
de el sint hotariri de partid, obligatorii pentru toate organi-
zatiile partidului. Ele nu pot fi contestate de nigneni, sub
old un motiv, si pot fi revocate sau modificate numai de con-
gresul urmator al partidului"***. Cit de inofensive, nu-i asa,
sint in sine aceste cuvinte, care la timpul sau au fast accep-
tate fara nici o obiectie, ca ceva de la sine inteles, si cit de
ciudat suns ele acum, asemenea unui verdict rostit impotriva
minoritatii" ! Ce s-a urmarit prin intocmirea acestui para-
graf ? Respectarea unei simple cerinte formale ? Fireste ca
nu 1 Aceasta prevedere parea necesara si era intr-adevar ne-
cesara, caci partidul se alcatuia dintr-o serie de gru,puri fari-
mitate si de sine statatoare, de la care to puteai astepta sa
nu recunoasca congresul. Aceasta prevedere exprima tocmai
adeziunea Tiber-consimtita a tuturor revolutionarilor (ade-
ziune despre care se vorbeste acum atit de des si atit de ne-

* Vezi procesele-verbale ale Congresului al II-lea, pag. 20.
** Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politIcil, 1982, eclitia

a dons, p ig. 90-92. Nota red.
*** Vezi procesele-verbale ale Congresului at II-lea, pag. 22-23 gt 380.
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lalocul sau, caracterizind eufemistic prin termenul liber" ceva
care merits mai curind epitetul capricios"). Aceasta preve-
dere echivala cu un cuvint de onoare pe care si 1-au dat re-
ciproc toti social-democratii rusi. Ea trebuia sa constituie o
garantie ca imensele eforturi, riscuri cheltuieli legate de
congres nu vor fi zadarnice, Ca congresul nu se va transforma
intr-o comedic. Ea declara anticipat ca orice nerecunoastere
a hotaririlor congresului $i a alegerilor efectuate de el va fi
calificata drept o calcare a cuvintului dat.

De tine ride deci noua Iskra" atunci cind face descope-
rirea ca congresul nu este o divinitate ca hotanirile lui nu
slut sacrosancte ? Conlin oare aceasta descoperire conceptii
organizatorice noi" sau numai noi incercari de a sterge urme
vechi ?

b) SEMNIFICATIA GRUPARILOR DE LA CONGRES

Asadar, congresul a fost convocat in urma unei pregatiri
cit se poate de minutioase, pe baza principiului reprezentarii
cit mai depline. Recunoasterea unanima a justetei compozitiei
congresului si a obligativitatii neconditionate a hotaririlor lui

gasit expresia si in declaratia facuta de presedinte (pag.
54 din procesele-verbale) dupa constituirea congresului.

Care era sarcina principals a congresului ? Aceea de a crea
un partid real pe bazele principiale organizatorice formu-
late si elaborate de Iskra". Ca tocmai in aceasta directie
urmau sa se desfasoare lucrarile congresului, este un lucru
care a fost dinainte hotarit prin cei trei ani de activitate a
Iskrei" prin recunoasterea ei de catre majoritatea comi-
tetelor. Programul orientarea Iskrei" urmau sä devina
programul orientarea partidului ; planurile organizatorice
ale Iskrei" urmau sä fie consfintite prin statutul de orga-
nizare al partidului. Este insa de la sine inteles ca un ase-
menea rezultat nu putea fi obtinut fara lupta : principiul re-
prezentarii depline la congres a facut posibil ca la lucrarile
lui sa participe organizatii care duceau o lupta inversunata
impotriva Iskrei" (Bundul Rabocee Delo"), precum
organizatii care, recunoscind in vorbe Iskra" ca organ con-
ducator, urmareau in fapt planuri proprii si se caracterizau
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prin nestatornicie in problemele de principiu (grupul Iujnii
rabocii" 5i delegatii unora dintre comitetele care i se ala-
turasera). In asemenea conditii, congresul nu putea sa nu de-
vina o arena de lupta pentru victoria orienteirii iskriste. Ca in
fapt congresul a si fost o asemenea arena de lupta, de acest
lucru se poate convinge usor oricine va citi cit de cit atent
procesele-verbale ale congresului. Noi insa ne propunem acum
sa urmarim de aproape principalele grupari care s-au contu-
rat in legatura cu diferite probleme la congres si sa reconsti-
tuim, pe baza datelor 'precise ale proceselor-verbale, fiziono-
mia politica a fiecaruia dintre principalele grupuri care au
participat la congres. Ce anume reprezentau grupurile, curen-
tele $i nuantele care urmau sa fuzioneze la congres, sub con-
ducerea Iskrei", intr-un partid unit ? iata ce ne propunem
sa aratam prin analizarea dezbaterilor $i a votarilor. Lamu-
rirea acestei chestiuni este de o importanta capitals atit
pentru cunoasterea a ceea ce sint in realitate social-democra-
tii no5tri cit si pentru intelegerea cauzelor dezbinarii. Iata
de ce in cuvintarea mea la congresul Ligii $i in scrisoarea mea
clue redactia noii Iskre" am pus pe primul plan tocmai
analiza diferitelor grupari*. Oponentii mei din rindurile re-
prezentantilor minoritatir (in frunte cu Martov) n-au inte-
les de loc esenta problemei. La congresul Ligii, ei s-au limitat
sa faca unele rectificari partiale, dezvinovatindu-se" de acu-
zatia ca au facut o cotitura spre oportunism si neincercind
macar sa schiteze, in combaterea afirmatiilor mele, vreun alt
tablou al gruparilor care s-au conturat la congres. Acum, in
:,,Iskra" (nr. 56), Martov cauta sa prezinte drept simplu po-
liticianism de cerc" orice incercari de a delimita in mod precis
diferitele grupuri politice care au participat la congres. Folo-
siti expresii tari, tovarase Martov 1 Dar expresiile taxi ale
noii Iskre" au o insusire originals : e destul sa reproducem
cu precizie toata evolutia divergentelor, incepind cu congresul,
pomp' ca toate aceste expresii tari sa se intoarca in intre-
gime fi in primul rind impotriva actualei redactii. Aruncati-va
privirile in oglinda, domnilor asa-zisi redactori de partid care
vorbiti despre politicianism de cerc I

* Vezi volumul de fetA, peg. 93-54, 99-105 Nota red.
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Faptele care oglindesc lupta noastra de la congres ii sint
azi atit de neplacute lui Martov, incit cauta sa le musamali-
zeze cu totul. Iskrist spune el este acela care atit la
congresul partidului cit $i inainte de congres $i-a exprimat
deplina solidaritate cu ((Iskra)), i-a suslinut programul $i con-
ceptiile organizatorice $i i-a sprijinit politica. organizatorica.
La congres au fost peste patruzeci de iskristi de acest fel
atitea voturi au fost date pentru programul vlskreb) $i pentru
rezolutia prin care <dskra» a fost recunoscuta ca Organ Cen-
tral al partidului". Deschideti procesele-verbale ale congre-
sului $i veti vedea ca pentru program au votat toti delegatii
(pag. 233), cu exceptia lui Akimov, care s-a abtinut. Tov.
Martov vrea sa ne convinga, madar, ca $i bundistii, Bru-
ker, Martinov fi-au dovedit solidaritatea deplina" cu
Iskra" au sustinut conceptiile ei organizatorice E ceva
ridicol. Transformarea tuturor participantilor la congres in
membri de partid egali in drepturi dupri congres ($i nici ma-
car a tuturor participantilor, cad bundistii s-au retras) este
confundata aici cu modul de grupare a delegatilor care a
provocat lupta in cadrul congresului. In loc de a se studia
din ce elemente s-au format dupa congres majoritatea" qi
minoritatea", se roste$te o fraza oficiala : au recunoscut pro-
gramul

Luati impartirea voturilor in problema recunoasterii Is-
krei" ca Organ Central. Veti vedea ca tocmai Martinov,
caruia tov. Martov, cu un curaj demn de o cauza mai bunk
ii atribuie acum calitatea de aparator al conceptiilor organi-
tatorice $i al politicii organizatorice a Iskrei", insists ca
rezolutia sa fie scindata in doua : simpla recunoastere a
Iskrei" ca Organ Central $i recunoa$terea meritelor ei. La
votarea primei parti a rezolutiei (recunoa$terea meritelor
Iskrei", declaratia de solidaritate cu ea) au fost numai 35
de voturi pentru, 2 voturi contra (Akimov Bruker) $i II
abtineri (Martinov, 5 bundisti $i cele 5 voturi ale redactiei :
doua ale mele, doua ale lui Martov votul lui Plehanov).
Prin urmare, grupul antiiskri$tilor (5 bundisti $i 3 rabocedelti)
se contureaza cit se poate de clar $i aici, in acest exemplu,
cel mai favorabil pentru actualele vederi ale lui Mar-
tov $i ales de el insu$i. Luati impartirea voturilor in
legatura cu partea a doua a rezolutiei : recunoa$terea Iskrei"
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ca Organ Central lard nici o motivare fara declaratie de
solidaritate (pag. 147 din procesele-verbale) : pentru au fost
44 de voturi, pe care Martov cel de astazi le atribuie iskris-
tilor. In total au fost 51 de voturi ; scazind cele 5 voturi ale
redactorilor care s-au abtinut, ramin 46 ; 2 au votat contra
(Akimov §i Bruker) ; printre ode 44 de voturi ramase se nu-
mara dcci si voturile celor 5 bundi ,cti. Reiese, deci, ca la con-
gres bundistii s-au declarat intru totul solidari cu oIskra»"
asa se scrie istoria oficiala in coloanele Iskrei" oficiale I
Anticipind, vom explica cititorului motivele adevarate ale
acestui adevar oficial : actuala redactie a Iskrei" ar fi putut
sa fie si ar fi fost realmente o redactie de partid ($i nu o
pretinsa redactie de partid, ca acum) data rabo-
cedelcii n-ar fi plecat de la congres ; iata de ce acesti credin-
ciosi strajeri ai actualei redactii asa-zise de partid trebuiau
ridicati la rangul de iskristi" 1 Dar despre aceasta vom
vorbi mai amanuntit mai departe.

Se pune acum intrebarea : data congresul a fost o lupta
intre elementele iskriste cele antiiskriste, n-au existat oare

elemente intermediate, nestatornice, care au oscilat intre
iskristi antiiskristi ? Oricine cunoaste cit de cit partidul
nostru fizionomia obisnuita a diferitelor congrese va fi
apriori inclinat sa raspunda afirmativ la aceasta intrebare.
Acum tov. Martov nu prea vrea sa -$i aminteasca de aceste
elemente nestatornice, si de aceea prezinta drept iskristi tipici
pe c,ei din grupul Iujnii rabocii" pe delegatii care gravi-
teaza in jurul acestui grup, pretinzind, totodata, ca divergen-
tele dintre noi ei sint infime si lipsite de once importanta.
Din fericire, avem acum in fata noastra textul complet al
proceselor-verbale, asa incit aceasta chestiune care este,
fireste, o chestiune de fapt poate fi rezolvata pe baza de
date documentare. Cele spuse de noi mai sus despre gruparea
generala a delegatilor la congres nu au, desigur, pretentia de
a oferi o rezolvare a acestei probleme, ci numai o justa for-
mulare a ei.

Fara o analiza a gruparilor politice, Fara o descriere a con-
gresului ca lupta intre diferite nuante nu putem intelege nimic
din divergentele noastre. tncercarea lui Martov de a sterge
deosebirile de nuante, Inglobindu-i pina pe bundisti in gru-
pul inseamna pur simplu ocolirea problemei.
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Apriori, pc baza istoriei social-democratiei ruse in perioada
dinainte de congres, deslusim <in vederea unei verificari ulte-
rioare si a unei analize amanuntite) 3 grupuri principale :

antiiskristii elementele nestatornice, sovaielnice,
nestabile.

c) INCEPUTUL CONGRESULUI. INCIDENTUL CU
COMITETUL DE ORGANIZARE

In analiza dezbaterilor si a votarllor care au avut loc la
congres, ordinea cea mai potrivita este aceea a sedintelor
congresului, care ne permite sa inregistram succesiv nuantele
politice din ce in ce mai precis conturate. Numai atunci cind
va fi absolut necesar, ne vom abate de la ordinea cronologica.
pentru a examina concomitent probleme strins legate intre ele
sau grupairi similare. Pentru a fi nepartinitori, vom cauza sa
examinam toate votarile mai importante, lasind la o parte,
desigur, nenumaratele votari in chestiuni de amanunt, care
au rapit congresului nostru mult prea mult timp (in parte,
din cauza lipsei noastre de experienta si a nepriceperii noas-
tre de a repartiza rnaterialul intre sedintele plenare sedin-
tele in comisii, iar in parte, din cauza tergiversarilor, care
aduceau a obstructie).

Prima chestiune care a stirnit dezbateri in cadrul carora a
inceput sa se manifeste deosebirea de nuante a fost aceea
data pe primul loc (de pe ordinea de zi" a congresului)
trebuie sa figureze punctul : Situatia Bundului in partid"
(pag. 29-33 din procesele-verbale). Din punctul de vedere
iskrist, sustinut de Plehanov, de Martov, de Trotki si de
mine, nu putea fi nici o indoiala in aceasta privinta. Plecarea
Bundului din partid a aratat cit se poate de elocvent juste-
tea considerentelor noastre : data Bundul nu voia sa mearga
impreuna cu not sa recunoasca principiile organizatorice pe
care, alaturi dc Iskra", le impartasea majoritatea partidului,
era inutil lipsit de sens sa ne prefacem" ca mergem im-
preuna sa taraganam doar lucrarile congresului (cum le
tatiganau bundistii). Problema fusese complet elucidate in
publicatiile noastre, pentru fiecare membru de partid cit
de cit lamurit era evident ca nu mai raminea decit sa se
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puns deschis problema sa se aleaga pe fata cinstit : au-
tonomie (mergem impreuna) sau fecleratie (ne despartim).

Evazivi in toata politica lor, bundistii au vrut sa se eschi-
veze $i de data aceasta, taraganind lucrurile. Lor li se alatura
ton. Akimov, punind imediat pe tapet, probabil in numele
tuturor partizanilor grupului Rabocee Delo", divergentele cu
Iskra" in problemele organizatorice (pag. 31 din procesele-
verbale). Tov. Mahov (avind doua voturi din partea Comi-
tetului din Nikolaev, care iii exprimase nu de mult solidari-
tatea cu Iskra" !) trece de partea Bundului $i a grupului
Rabocee Delo". Pentru ton. Mahov problema nu e de loc
clara ; el considers ca punctul nevralgic" it constituie pro-
blema, organizarii democratice sau, inners (va rog sa retineti
acest lucru !), problema centralismului", adica e de aceeasi
parere cu majoritatea actualei noastre redactii de partid",
care la congres nu observase Inca acest punt nevralgic" I

Asaclair, impotriva iskristilor iau atitudine Bundul, Rabo-
cee Delo" si ton. Mahov, care reprezinta laolalta tocmai cele
Io voturi care au fost date impotriva noastra (pag. 33). Pen-
tru au fost 3o de voturi cifra in jurul careia, dupa cum vom
vedea mai jos, oscileaza adesea voturile iskristilor. Unspre-
zece s-au abtinut, nesituindu-se, probabil, de partea nici unuia
dintre partidele" in lupta. Este interesant de semnalat ca,
atunci cind s-a pus la vot § 2 din statutul Bundului (respin-
gerea acestui paragraf a provocat retragerea Bundului din
partid), numarul celor care au votat pentru acest paragraf
sau care s-au abtinut de la vot a fost tot de 10 (pag. 289 din
procesele-verbale), s-au abtinut tocmai cei trei rabocedelti
(Bruker, Martinov Akimov), precum ton. Mahov. Este
evident ca, pronuntindu-se asupra locului pe care trebuie sa-1
ocupe problema Bundului, delegatii s-au grupat Intr -un mod
care nu era intimplator. Este evident ca toli acesti tovarasi
erau in divergenta cu Iskra" nu numai in problema tehnica
a ordinii dezbaterilor, ci in fond. In cee.a ce priveste grupul
Rabocee Delo", aceasta divergenta de fond e limpede pen-
tru oricine, iar ton. Mahov, in cuvintarea rostita in legatura
cu plecarea Bundului, caracterizat admirabil atitudinea
(pag. 289-290 din procesele-verbale). Merits sa ne oprim
aswpra acestei cuvintari. Tov. Mahov spune ca, dupa adopta-
rea rezolutiei prin care principiul federatiei a fort respins,
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problema situatiei Bundului in P.M.S.D.R. a devenit pen-
tru el, dintr-o problema principiala, o problema de politica
realists fats de o organizatie nationals formats istoriceste ;
in acest caz continua oratorul nu puteam sa nu iau in
consideratie toate consecintele pe care le-ar putea avea votul
nostru, si de aceea fi votat pentru punctul al doilea in
ansamblu". Toy. Mahov insusit perfect spiritul politicii
realiste" : in principiu el a respins deja federatia, si de aceea
in practica ar fi votat pentru un punct de statut care promo-
veaza aceasta federatie I Si acest tovaras practic" isi explica
astfel pozitia profund principiala : Dar (faimosul dar" al
lui Scedrin 1), deoarece votul meu intr-un sens sau altul avea
numai un caracter principial (! I) si nu putea sa aiba un ca-
racter practic, dat fiind votul aproape unanim al tuturor celor-
lalti delegati la congres, am preferat sa ma abtin de la vot,
ca sa subliniez in principiu"... (fereste-ne, doamne, de ase-
menea principialitate 1)... deosebirea dintre pozitia mea in
cazul de fats gi pozitia adoptata de delegatii Bundului, care
au votat pentru acest punct. Si invers, fi votat pentru acest
punct data delegatii Bundului s-ar fi abtinut de la vot asa
cum iii propusesera initial". Inteleaga tine poate I Un om
principial se abtine sa spuna cu voce tare da pentru ca, prac-
tic vorbind, asta este inutil atunci cind toata lumea spune nu.

Dupa votul dat asupra locului pe care urma sa-1 ocupe pro-
blema Bundului, s-a pus la congres problema grupului
Borba", care a prilejuit si ea o extrem de interesanta grupare
a delegatilor si care era strins legata de cea mai spinoasa"
problema a congresului aceea a componentei centrelor. Co-
misia pentru stabilirea compozitiei congresului se pronunta
impotriva invitarii grupului Borba", bazindu-se pe cele douti
hotariri adoptate in acest sens de catre Comitetul de orga-
nizare (vezi pag. 383 si 375 din procesele-verbale) pe rapor-
tul prezentat de reprezentangi sai in comisie (pag. 35).

Toy. Egorov, membru in Comitetul de organizare, declara
ca problema grupului «Borba)) (va rog sä retineti ca e vorba
de gruipul Borba", si nu de unul sau altul dintre membrii
lui) este noua pentru el", si cere suspendarea sedintei. Cum
e posibil ca o problema de doua on dezbatuta $i rezolvata in
Comitetul de organizare sa fie totusi noua pentru un mem-
bru al acestui comitet iata ceva care famine invaluit in
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negura misterului. In timpul pauzei are loc (pag. 4o din pro-
cesele-verbale) o sedinta a membrilor Comitetului de organi-
zare aflati intirnrplator la congres (citiva membri ai Comite-
tului de organizare dintre vechii membri ai organizatiei
Iskrei" nu erau prezenti la congres) *. Incep dezbaterile in
legatura cu grupul Borba". Rabocedeltii se declara pentru
(Martinov, Akimov si Bruker, pag. 36-38). Iskristii (Pavlo-
vici, Sorokin, Lange, Trotki, Martov si altii) se declara con-
tra. Congresul se imparte din nou in gruparile pe care le
cunoastem. In jurul grupului Borba" se incinge o lupta
aprinsa, iar tov. Martov rosteste o ample cuvintare comba-
tive" (pag. 38), in care releva, pe buns dreptate, nepropor-
tionalitatea reprezentarii" grupurilor din Rusia si a celor din
strainatate si ca n-ar fi tocmai nimerit" sa se acorde pri-
vilegii" unui grup din strainatate (pretioase cuvinte, deosebit
de instructive acum, in urma evenimentelor de dupe congres I),
Ca nu trebuie incurajat haosul organizatoric in partid, haos
caracterizat printr-o farimitare care nu era dictate de nici
un fel de considerente principiale" (aceste cuvinte se potri-
vesc de minune... minoritatii" congresului partidului nos-
tru 1). In afara de partizanii grupului Raboc.ee Delo", pins
la inchiderea listei oratorilor nimeni nu se pronunta deschis
si motivat in favoarea acestui grup (pag. 40) : trebuie sa fim
drepti cu tov. Akimov si cu prietenii lui $i sa recunoastem
CA ei, cel putin, n-au umblat cu tertipuri $i nu s-au ascuns,
ci au urmat fatis linia lor, spunind deschis ce vor.

Dupri inchiderea listei oratorilor, cind nu se mai poate lua
cuvintul in fond, tov. Egorov sere insistent cuvintul pentru
a da afire unei hotariri pe care Comitetul de organizare a
adoptat-o cu putin in urma". Nu e de mirare ca membrii con-
gresului sint indignati de acest procedeu, iar tov. Plehanov,
care prezideaza sedinta, isi exprima mirarea ca tov. Egorov
insists asupra cererii sale". Una din doua : on te pronunti des-
chis si categoric asupra fondului chestiunii in fata intregului
congres, on nu te pronunti de loc. Dar sa astepti inchiderea
listei oratorilor pentru ca, sub forma de cuvint de incheiere",

* Cu privire la aceastli sedintd, vezi Scrlsoarea" lui Pavlovicl, membru
al Comitetului de organizare, ales in

at
unanimitate Inainte de congres ca per-

soma de Incredero a redactiei, ca saptelea membru al ei (procesele- verbale
ale Congresului Ligii, pag. 94).
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sa prezinti apoi congresului o noun hotarire a Comitetului de
organizare chiar in problema care a fost dezbatuta asta
echivaleaza cu o lovitura pe la spate

$edinta este reluata dupa-amiaza, iar biroul, continuind sa
ramina nedumerit, hotaraste a lase la o parte formele" $i
sa recurga la ultimul mijloc, folosit la congrese numai in ca-
zuri extreme, si anume la o explicatie tova.raseasca". Popov,
reprezentant al C.O., face cunoscut Ca, printr-o hotarire adop-
tata de toti membrii acestui comitet, cu exceptia. lui Pavlo-
vici (pag. 43), se propune congresului sa-1 invite pe Reazanov.

Pavlovici declara ca el a contestat si continua sa conteste
legalitatea sedintei Comitetului de organizare ca noua ho-
tanire a acestui comitet e in contradictie cu hoteirirea lui
anterioard". Aceasta declaratie stirneste o adevarata furtuna.
Tov. Egorov, care este $i el membru in Comitetul de orga-
nizare membru al grupului Jujnii rabocii", se eschiveaza
sa dea un raspuns in fond $i incearch sa mute discutia pe alt
teren, pe acela al disciplinei. El pretinde ca tov. Pavlovici ar
fi calcat disciplina de partid (!), deoarece Comitetul de orga-
nizare, dupa ce a examinat protesitul lui Pavlovici, a hotarit
sa nu actuca la cunostinta congresului opinia separata a lui
Pavlovici". Dezbaterile se muta pe terenul disciplinei de partid
si, in aplauzele puternice ale congresului, Plehanov ii ex-
plica lui Egorov ca la not nu existd mandate imperative"
(pag. 42, comp. pag. 379, regulamentul congresului, § 7 : In
imputernicirile lor, deputatii nu trebuie sa fie limitati prin
mandate imperative. Ei sint intru totul liberi $i independenti
in exercitarea mandatului for "). Congresul este instants su-
preme a partidului" ; prin urmare, vinovat de calcarea dis-
ciplinei de partid $i a regulamentului congresului este tocmai
acela care intr-un fel sau altul impiedica pe un delegat sa se
adreseze direct congresului in once problema a vietii de par-
tid, fara nici o exceptie. Problema litigioasa se reduce, asa-
dar, la dilema : spirit de cerc sau spirit de partid ? Limitarea
drepturilor delegatilor la congres in numele imaginarelor
drepturi sau statute ale diverselor organ si cercuri, sau di-
zolvarea comp/eta inainte de congres, nu numai in vorbe, ci
si in fapt, a tuturor instantelor inferioare vechilor grupuri,
pina in momentul cind vor fi create adevarate institutii de
partid. De aici cititorul isi poste da seama cit de mare era.

1
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importanta principiala a acestei controverse chiar la inceputul
congresului (in sedinta a treia), careli pusese ca scop refa-
cerea efectivA a partidului. In aceasta controversy s-a con-
centrat, ca sa zicem a5a, conflictul dintre vechile cercuri
grupulete (de felul grupului Iujnii rabocii") $i partidul in
curs de refacere. Grupurile antiiskriste Iii arata indata fata :
si bundistul Abramson, si tov. Martinov, aliat zelos al actua-
lei redactii a Iskrei", si tov. Mahov, pe care -1 cunoa5tem
deja toti se pronunta pentru Egorov $i pentru grupul Iuj-
nii rabocii", impotriva lui Pavlovici. Tov. Martinov, care in
toe cu Martov cu Akselrod se Intrece acum in elogii la
adresa democratismului" organizatoric, 15i aduce aminte
chiar si de... armata, unde to poti adresa instantei superioare
numai prin intermediul celei inferioare Adevaratul obiec-
tiv at acestei compacte" opozitii antiiskriste era cit se poate
de clar pentru toti cei care participau la congres sau care
urmarisera cu atentie viata interns a partidului nostru inainte
de congres. Obiectivul opozitiei (pe care, poate, nu toti re-
prezentantii ei 11 aveau intotdeauna prezent in minte, iar une-
od it urmareau in virtutea inertiei) era acela de a arpara in-
dependenta, particularismul $i intercsele inguste ale micilor
grupuri Impotriva absorbirii for de catre partidul larg care
se crea pe bazele propagate de Iskra".

Tocmai din acest punct de vedere a abordat problema
toy. Martov, care pe atunci inch' nu se unise cu Martinov.
Toy. Martov se ridica cu hotarire, $i pe buns dreptate, impo-
triva acelora a caror idee despre disciplina de partid nu
depaseste sfera obligatiilor unui revolutionar fats de grupul
de ordin inferior din care face parte". Nici o grupare obli-
gatorie (subliniat de Martov) nu este admisibila in cadrul
unui partid unit ", explica Martov campionilor spiritului de
c_erc, nestiind ca prin aceste cuvinte i i biciuieste propria sa
atitudine politica de la sfirsitul congresului $i de dupa con-
gres... Gruparea obligatorie este inadmisibila pentru comi-
tetul de organizare, dar intru totul admisibila pentru redactie.
Gruparea obligatorie este condamnata de Martov atunci clod
el priveste lucrurile ca membru al unui centru de partid, dar
este aparata de el indata ce se dovedeste a fi nemultumit
de componenta centrului,..

1 !
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Este interesant de semnalat ca, in cuvintarea sa, tov.
Martov a subliniat in mod deosebit nu numai marea gre-
Kale a tov. Egorov, ci si inconsecventa politica de care a
dat dovada Comitetul de organizare. In numele Comitetului
de organizare se revolts pe buns dreptate Martov ni se
prezinta o propunere care este in contradictie cu raportul
comisiei (bazat, adaugam noi, pe raportul membrilor Comi-
tetului de organizare : pag. 43, cuvintele ii apartin lui Kol-
tov) si cu propunerile anterioare ale Comitetului de organizare"
(subliniat de mine). Dupa cum vedeti, pe vremea aceea, in-
ainte de cotitura" sa, Martov tintelegea limpede ca inlocui-
rea grupului Borba" grin Reazanov nu inlatura nicidecum
caracterul complet contradictoriu $i nestatornicia actiunilor
Comitetului de organizare (din procesele-verbale ale congre-
sului Ligii, pag. 57, membrii partidului pot afla cum a vazut
Martov lucrurile dupa cotitura sa). Pe vremea aceea, Martov
nu s-a marginit sa examineze problema disciplinei, di a in-
trebat pe fata Comitetul de organizare : cc elemente noi
au intervenit, care fac sa fie necesara aceasta revenire asupra
hotaririi anterioare ?" (subliniat de mine). Intr-adevar, pre-
zentindu-si propunerea, Comitetul de organizare nici n-a
avut macar curajul sa -ii sustina deschis parerea, asa cum au
aparat-o Akimov si altii. Martov contests acest lucru (pro-
cesele-verbale ale congresului Ligii, pag. 56), dar din lectura
proceselor-verbale ale congresului se poate vedea ca Martov
se insala. Popov, care a prezentat propunerea in numele Co-
mitetului de organizare, nu a spus nici un cuvint intru moti-
varea ei (pag. 41 din procesele-verbale ale congresului parti-
dului). Egorov muta problema pe terenul disciplinei, iar in
fond nu spune decit ca Comitetul de organizare putea sa
gaseasca ca s-au ivit noi considerente"... (dar s-au ivit oare
asemenea considerente $i care anume ? iata ce nu ni se
spune)... el putea sa uite sa treaca pe cineva etc." (Acest
etc." este singurul refugiu al oratorului, caci Comitetul de
organizare nu putea sa uite problema grupului Borba", pe
care o discutase de doua on inainte .de congres si o data in
cadrul comisiei.) Comitetul de organizare a luat aceasta ho-
Cadre nu pentru ca si-ar fi schimbat atitudinea fats de grupul
43orba*, ci pentru ca vrea sa inlature pe cit posibil stincile
submarine din calea viitoarei organizatii centrale a partidu-

15 V. I. Lenin, vol. 8
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lui, la tinceputurile activitatii ei". Aceasta nu este o motivare,
ci o eschivare de la motivare. Once social-democrat sinter
(si nu ne indoim citusi de putin de sinceritatea oricaruia din-
tre participantii la congres) este preocupat de grija de a inla-
tura, prin mijloacele pc care el le gdseste potrivite, tot ce
considerd el ca este o stinca submarine. A motiva inseamna
a explica si a-ti formula precis parerea intr-o chestiune sau
alta, si nu a to eschiva prin truisme. $i motivarea era impo-
sibils o schimbare de atitudine fats de grupul <<Borbae,
pentru ca hotaririle precedcnte, contrare, ale Comitetului de
organizare urmareau si ele inliiturarea unor stinci subma-
rine, pe care insa le vedeau in ceva diametral opus. Tov.
Martov a facut acestui argument o critics foarte aspra si cit
se poate de temeinica, califiaindu-1 drept ingust" §i izvorit
din dorinta de a se eschiva" §i sfatuind Comitetul de orga-
nizare sit nu se teams de ce va spune lunzea". Prin aceste
cuvinte tov. Martov a definit foarte bine esenta si semnifi-
catia acelei nuance politice care a jucat un rol imens la con-
gres si pe care o caracterizeaza tocmai lipsa unei linii pro-
prii, ingustimea de vcderi, teama do ce va spune lumea,
vesnicele oscilari intre cele doua tabere bine precizate, Erica
de a-si exprima deschis credo -ul*, intr-un cuvint spiritul de
mlastina"**.

Acestei nestatornicii politice a grupului sovaielnic i se dato-
reste, printre altele, faptul ca ninzeni, do afara de bundistul
Iudin (pag. 53), n-a prezentat la congres o rezolutie cu privire
la invitarea vreunuia dintre membrii grupului Borba". Rezo-
lutia lui Iudin a intrunit 5 voturi toate, probabil, bundiste ;
elementele sovaielnice dsi schimbasera din nou atitudinca Cit
de mare era numarul de voturi al grupului intermcdiar s-a
VA= cu aproximatie atunci cind au Lost puse la vot rezo-
lutiile prezentate de Koltov si de Iudin in legatura cu aceasta

* crez, program, expunere a conceptiei despre lume. Nola trad.
** Existii azi in partidul nostru oamcni care la auzul acestui cuvint se

fngrozesc si VIA ca se polemizeaza intr-o manierii netovariiseascii. Ce stranie
deformaro a sensibilitatii sub influenla unor considerente de ordin oficial...
aplicate nelalocul for I Nu cred ca vreun partid politic care cunoaste lupta
interne sa se peatii lipsi de acest termen, intrebuintat intotdeauna pcntru a
desemna elementele sovaitoare, care oscileaza intre dou5 tabere antagoniste.
Nici germanii, carp stiu sa pastreze fn lupta interns un ton foarte moderat,
nu se suparA la auzul cuvintului t ersumpft" ( Impotrnolit in mlastina".

Nota trad.), nu se ingrozese si on manifestl aceastS ridicoll pruderie
( pudicitate afectata. Nota trad.) oficiala.
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chestiune : rezolutia iskristului a intrunit 32 de voturi (pag. 47),
cea a bundistului i6, adica celor opt voturi antiiskriste li s-au
adaugat cele doua voturi ale tov. Mahov (pag. 46), cele patru
voturi ale membrilor grupului Iujnii rabocii" $i Inca alte
doua voturi. Vom arata imediat Ca aceasta impartire a voturi-
lor nu poate fi in nici un caz considerate intimplatoare, dar
mai intii trebuie sa infatisam pe scurt actuala parere a lui
Martov despre acest incident cu Comitetul de organizare.
Martov a afirmat la congresul Ligii ca Pavlovici altii au
atitat patimile". Este de ajuns sa citim procesele-verbale ale
congresului ca sa ne convingem ca cele mai ample, mai infla-
carate $i mai vehemente cuvintari rostite impotriva grupului
Borba" si impotriva Comitetului de organizare ii apartin
chiar lui Martov. Incercind sa arunce vine pe Pavlovici, el
nu face decit sa-si .dovedeasca inconsecventa : inainte de con-
gres el era de parere ca Pavlovici trebuie sa fie ales al sapte-
lea membru in redactie, la congres a fost intru totul de
partea lui Pavlovici (pag. 44) impotriva lui Egorov, iar pe
urma, dupe ce a fost infrint de Pavlovici, a inceput acuze
ca atita patimile". Asta e pur si simplu ridicol.

Sn Iskra" (nr. 56), Martov face ironii In legatura cu faptul
ca se cla o mare importanta invitarii lui X sau Y. Aceste
ironii se intorc impotriva lui Martov, deoarece tocmai inci-
dentul cu Comitetul de organizare a declansat controversele
in jurul unei chestiuni atit de importante" ca invitarea. lui
X sau Y in Comitetul Central sau in redactia Organului Cen-
tral. Nu este bine sa intrebuintezi doua masuri diferite, dupe
cum e vorba de propriul tau grup de ordin inferior" (in ra-
port cu partidul) sau de un grup strain. Aceasta este o atitu-
dine de filistin, atitudinea unui om care priveste lucrurile
prin prisma intereselor de cerc, $i nu a intereselor de partid.
0 simple confruntare a cuvintarii rostite de Martov la con-
gresul Ligii (pag. 57) cu aceca pe care a rostit-o la congresul
partidului (pag. 44) dovedeste suficient acest lucru. Nu pot
intelege spunea Martov, printre altele, la congresul Ligii
cum se face ca unii oameni se intituleaza cu once pret iskristi
$i in acelasi timp le e rusine sa fie iskristi", Ciudata neinte-

15*
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legere a deosebirii dintre a se intitula" si a fi", dintre vorba
fapta. Insusi Martov se intitula la congres adversar al gru-

parilor obligatorii, iar dupa congres s-a dovedit a fi un par-
tizan al lor...

d) DIZOLVAREA GRUPULUI IUJNII RABOCIr

Felul in care s-au impartit delegatii in problema Comitetu-
lui de organizare ar putea sa path intimplator. Dar o astfel
de parere ar fi gresita, pentru a o inlatura ne vom abate
de la ondinea cronologica vom examina indata un incident
care, deli s-a produs la sfirsitul congresului, este totusi strins
legat de cel precedent. E vorba de incidentul in legatura cu
dizolvarea grupului Iujnii rabocii". In calea tendintelor or-
ganizatorice iskriste unirea cit mai strinsa a fortelor parti-
dului lichidarea haosului care farimiteaza aceste forte
s -au pus aici interesele tazuja dintre grupuri, care a desfasurat
o adtivitate folositoare atita Limp cit n-a existat un partid
adevarat, dar care a devenit de prisos in cadrul unei organi-
zari centralizate a muncii. Daca privim lucrurile prin prisma
intereselor de cerc, grupul Iujnii rabocii" nu era (mai putin
indreptatit decit redactia Iskrei" sa pretinda mentinerea con-
tinuitatii" respectarea intangibilitatii sale. Dar data le pri-
vim prin prisma intereselor partidului, acest grup trebuia sa
accepte trecerea fortelor lui in organizatiile de partid respec-
tive" (pag. 313, partea finals a rezolutiei adoptate de con-
gres). Din punctul de vedere al intereselor de cerc $i al men-
talitatii filistine" era inevitabil ca dizolvarea unui grup
folositor, care, ca vechea redactie a Iskrei", ridica obiectii
impotriva dizolvarii, sa path o chestiune delicata" (dupa
cum s-au exprimat tov. Rusov tov. Deutsch). Din punctul
de vedere al intereselor partidului era necesara aceasta dizol-
vare, aceasta resorbire" (cum a spus Gusev) in partid. Grupul
Iujnii rabocii" a declarat categoric ca nu socoate necesar"
sa se declare dizolvat si a cerut congresului sa-si spuna hota-
rit parerea", s-o spuna imediat : da sau nu". Grupul
Iujnii rabocii" invoca de-a dreptul aceeasi continuitate" pe
care a invocat-o vechea redactie a Iskrei"... dupa dizolva-
rea ei 1 Cu toate Ca not toti, luati in parte, formam un partid

Si

§i

si

si
si

si

si

si



UN PAS INAINTE, DOI PASI TNAPOI 209

unic a spas tov. Egorov , acest partid se compune tlo-4
tusi dintr-o serie intreaga de organizatii, de care trebuie sä
tinem seama ca de niste entitati istorice... Daca o organizatie
de felul acesta nu este dauniz'toare partidului, nu este cazul
sd lie dizolvatd ".

Asadar, o importanta problema principiald a fost puss in
modal cel mai categoric, si toti iskristii atita timp cit nu
rabufnisera Inca propriile lot interese de cerc s-au ridicat
cu toata hotarirea impotriva elementelor sovaielnice (in acel
moment bundistii $i doi dintre rabocedelti nu se mai aflau
la congres ; Fara indoiala CA ei ar fi sustinut cu indirjire nece-
sitatea de a se tine seama de cntitatile istorice"). Cind s-a
trecut la vot, au Lost 3r de voturi pentru, cinci contra si cinci
abtineri (patru voturi ale grupului Iujnii rabocii" $i Inca un
vot, probabil al lui Be lov, judecincl dupa declaratiile lui ante-
rioare, pag. 308). Se contureaza cit se poate de clar existenta
unui grup de zece voturi care are o atitudine net negativa
fats de planul organizatoric consecvent al Iskrei" $i care
apara interesele de cerc impotriva intereselor partidului. In
cursul dezbaterilor, iskristii pun aceasta problema intr-o ma-
niera strict principiala (vezi cuvintarea lui Lange, pag. 315),
pronun0ndu-se impotriva metodelor primitive de munch $i
impotriva farimitarii, refuzind sä dna seama de simpatiile"
cutarei sau cutarei organizatii si declarind pe Lath 6, daca
tovarAsii din grupul «Iujnii rabociis ar fi avut un punt de
vedere strict principial mai inainte, cu un an sau cu doi ani
in urma, unificarea partidului si triumful principiilor progra-
mului pe care le-am sanctionat aici ar fi Lost obtinute mai
curind". In acest sens se pronunta $i Or lov, si Gusev, $i Lea-
dov, si Muraviev, si Rusov, si Pavlovici, si Glebov, $i Gorin.
Iskristii din minoritate" nu numai 6 nu se ridica impotriva
acestor aprecieri categorice, de repetate on facute la congres,
asupra insuficientei principialitati a politicii $i tinier grupu-
lui Iujnii rabocii", a lui Mahov si a altora ; ei nu numai
ca nu fac nici o rezerva in aceasta privinta, ci, dimpotriva,
prin glasul lui Deutsch, li se alatura cu hotarire, condamnind
haosul" si declarind ca saluta modul deschis in care a fost
puss problema" (pag. 315) de catre acelasi Rusov care in aceeasi
Iedintd a avut ce oroare I cutezanta sa puns deschis"
pe up term pur partinic §i problema vechii redactii (pag. 325),
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In rindurile grupului Iujnii rabocii", problema dizolvarii
lui a stirnit o indignare fara margini, ale carei urme se vad
si in procesele-verbalc (nu trebuie sa uitam ca procesele-ver-
bale nu ne dau decit o imagine palida a dezbaterilor, deoarece,
in locul textului integral al cuvintarilor, de cuprind numai
extrase si rezumate cit se poate de concise). Tov. Egorov a ca-
lificat chiar drept minciuna" simpla pomenire a numelui
grupului Raboceaia misl" 99 alaturi de acela al lui Iujnii
rabocii", ceea ce arata deosebit de clar ce atitudine domnea
la congres fall de economismul consecvent. Chiar si mult mai
tirziu, in sedinta a 37-a, Egorov vorbeste pe un ton foarte
iritat (pag. 356) despre dizolvarea grupului Iujnii rabocii ",
cerind sa se consemneze in procesul-verbal ca, la discutarea
problemei dizolvarii acestui grup, membrii lui n-au Lost in-
trebati nici asupra fondurilor pentru editare de publicatii, nici
asupra controlului din partea Organului Central si a Comi-
tetului Central. In timpul dezbaterilor cu privire la grupul
Iujnii rabocii", tov. Popov face aluzie la existenta unei ma-
joritati compacte care ar fi hotarit dinainte soarta acestui grup.
Acum spune el (pag. 316) , dupa cele spuse de tovareisii
Gusev ,si Orlov, totul este clar". Sensul acestor cuvinte este
limpede : acum, dupa ce iskristii s-au pronuntat si au propus
o rezolutie, totul este clar, adica este clar ca grupul Iujnii
rabocii" va fi dizolvat impotriva vointei lui. Insusi reprezen-
tantul grupului Iujnii rabocii" face aici o distinctie nets
intre iskristi (si chiar asemenea iskristi ca Gusev si Orlov) si
partizanii sai, considerind ca ei reprezinta linii" diferite in
politica organizatorica. $i cind Iskra" de astazi pretinde ca
grupul Iujnii rabocii" (impreuna, probabil, cu Mahov ?) ar
fi format din iskristi tipici", aceasta nu denota deck ca ea
a uitat evenimentele cele mai importante care au avut loc
la congres (in legatura cu acest grup) si ca noua redactie do-
reste sa stearga once urmc care arata din ce elemente s-a for-
mat asa-zisa minoritate".

Din plicate, problema editarii unui organ de press popular
nu a fost ridicata la congres. Toti iskristii au discutat cu
multa insufletire aceasta problema atit inainte de congres cit
si in timpul congresului, in afara sedintelor, si au cazut de
acord ca, in momentul actual al vietii de partid, ar Li cu totul
nerational sa se intreprinda editarea unui asemenea organ
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de press sau transformarea unuia dintre organele existente
intr-un organ popular. Antiiskristii s-au pronuntat la congres
in sens contrar, la fel $i grupul Iujnii rabocii" in raportul
sau ; si faptul ca nu a fost prezentata o rezolutie corespunza-
toare, semnata de zece persoane, poate fi explicat numai prin-
tr-o intimplare sau prin nedorinta de a face o propunere care
nu avea sorti de izbinda" 1

e) INCIDENTUL IN LEGATURA CU EGALITATEA LIMBILOR

SA revenim la expunerea noastra in ordinea sedintelor con-
gresului.

Ne-am convins acum ca, Inca inainte de a se trece la dis-
cutarea fondului problemelor, a iesit clar la iveala existenta la
congres nu numai a unui grup antiiskrist net conturat (8 vo-
turi), ci si a unui grup de elemente intermediare nestatornice,
gata sa sprijine acest grup de 8 si sa-1 sporeasca pins la apro-
ximativ 16-18 voturi.

Problema locului pe care trebuie sa-1 ocupe Bundul in par-
tid, care a fost discutata la congres extrem de amanuntit, mult
prea amanuntit, s-a redus la rezolvarea unei probleme de prin-
cipiu, iar rezolvarea practica a fost atninata pina la discutarea
relatiilor organizatorice. Dat fiind ca in literatura dinainte
de congres s-a acordat destul de multa atentie lamuririi diver-
selor aspecte ale acestei probleme, discutarea ei la congres a
dat putine rezultate relativ noi. Trebuie sa amintim doar ca
rabocedeltii (Martinov, Akimov si Bruker) s-au declarat de
acord cu rezolutia lui Martov, precizind insa ca o considers
insuficienta $i ea nu sint de acord cu Martov in ceea ce pri-
veste concluziile care decurg din ea (pag. 69, 73, 83, 86).

De la problema locului Bundului in partid, congresul a tre-
cut la discutarea programului. De data aceasta dezbaterile
s-au invirtit, in cea mai mare parte, in jurul unor amenda-
mente de amanunt, care prezinta prea putin interes. Din punct
de vedere principial, opozitia antiiskrista s-a manifestat numai
prin obiectiile critice ale tov. Martinov impotriva faimoasei
formulari a problemei sporitaneitatii $i constiintei. De partea
lui Martinov s-au situat, bineinteles, toti bundistii si raboce-
deltii, Mara nici o exoeptie. Netemeinicia obiectiilor lui a fost
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demonstrate, printre altii, de Martov si de Plehanov. Este
damn de xelevat ca acum redactia Iskrei" (dupa o mature
chibzuinta, probabil) a trecut de partea lui Martinov si spune
lucruri care se bat cap in cap cu ceea ce a spus la congres 100 I
Aceasta se incadreaza, probabil, in faimosul principiu al con-
tinuitatii"... Nu ne famine decit sa asteptam pins ce redactia
se va lamuri pe deplin si ne va explica si noua in ce masuth,
in ce privinta si de cind anume este ea de acord cu Martinov.
In asteptarea acestor explicatii, ne limitam sa punem intreba-
rea data s-a mai pomenit vreodata ca redactia unui organ
de partid sa spuna dupa congres lucruri care se bat cap in cap
cu ceea ce a spus la congres.

. ',kind la o parte controversele in jurul recunoasterii
Iskrei" ca Organ Central (ne-am mai ocupat de ale ceva mai
sus) si prima parte a dezbaterilor in legatura cu statutul (este
mai indicat s-o examinam impreuna cu partea a doua a acestor
dezbateri), trecem acum la descrierea nuantelor principiale care
au iesit la iveala cu prilejul .discutarii programului. Tinem sa
relevam, in primul rind, un amanunt foarte caracteristic :
dezbaterile in legatura cu reprezentarea proportionala.
Toy. Egorov de la Iujnii rabocii" a pledat pentru introducerea
acestui punct in program, si a pledat In asa fel incit si-a atras
din partea lui Posadovski (iskrist din minoritate) observatia
juste Ca in aceasta problems exists o divergenta serioasa".
Este neindoielnic a spus tov. Posadovski ea noi raspun-
dem in chip diferit la urmatoarea intrebare esentiala : este
oare necesar ca politica noastra viitoare sa lie subordonata di-
feritelor principii democratice fundamentale, atribuindu-li-se o
valabilitate absolutei, sau toate principiile democratice trebuie
sa fie subordonate exclusiv intereselor partidului nostru)? Eu
ma pronunt categoric pentru solutia a doua". Plehanov declare
ca se caliaza intru totul" la parerea lui Posadovski, ridicin-
du-se in termeni si mai categorici, si mai precisi impotriva
valabilitatii absolute a prinoipiilor democratice" fi impotriva
tendintei de a le considera in mod abstract". Ipotetic spu-
nea el ne putem imagina un caz in care noi, social-demo-
cratii, ne-am pronunta impotriva votului universal. Burghezia
republicilor italiene a privat cindva de drepturi politice nobi-
limea. Proletariatul revolutionar ar putea sa ingradeasca drep-
turile politice ale claselor de sus, asa cum clasele de sus i le-au
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ingradit cindva pe ale lui". Cuvintele lui Plehanov sint pri-
mite cu aplauze ci vocilerari, §i, cind Plehanov protesteaza
impotriva Zwischenruf *-ului, spunind : nu vociferati", si
roaga pe tovarasi sa spuna deschis ce au de spus, se ridica
tov. Egorov ci spune : data asemenea cuvinte stirnesc aplau-
ze, eu sint dator sA vociferez". impreuna cu tov. Goldblat
(delegat al Bundului), toy. Egorov se pronunta impotriva pa-
rerilor lui Posadovski si Plehanov. Din pacate, dezbaterile au
fost inchise, ci aceasta problema ivita in legatura cu ek a dis-
parut imediat de pe tapet. Zadarnic insa cauta acum tov. Mar-
tov sä-i miccoreze insemnatatea, ba chiat s-o reduca la zero,
spunind la congresul Ligii : Aceste cuvinte (ale lui Plehanov)
au stirnit indignarea unora dintre delegati, ceea ce s-ar fi
putut usor evita data tov. Plehanov ar fi adaugat ca, firecte,
nu ne putem inchipui o situatie atit de tragica Inuit, pentru
a -'i consolida victoria, proletariatul sa fie nevoit sä vialeze
astfel de drepturi politice ca libertatea presei... P 1 e h a-
n o v : merci")" (pag. 58 din procesele-verbale ale congre-
sului Ligii). Aceasta interpretare este in directs contradictie
cu declaratia categorica facuta de tov. Posadovski la congres
in sensul ca in aceasta ,,problems esentiala" exists o diver-
gent:a serioasa". In aceasta problema esentiala, toti iskristii
s-au declarat la congres impotriva reprezentantilor dreptei"
antiiskriste (Goldblat) $i ai grupului care reprezenta la con-
gres centrul" (Egorov). Acesta este un fapt incontestabil si
se poate afirma cu certitudine Ca, data centrul" (sper ca
acest cuvint va coca mai putin deck oricare altul pe adeptii
aficiali" ai limbajului delicat...), data centrul" ar fi avut
prilejul sa se pronunte nestingherit (prin tov. Egorov sau tov.
Mahov) asupra acestei probleme sau asupra unor probleme
similare, s-ar fi ivit imediat o divergenta serioasa.

Divergentele au iecit la iveala intr-un mod ci mai izbitor
in problema egalitatii limbilor" (pag. 17r ci urm. din proce-
sele-verbale). Graitoare sint in legatura cu aceasta problema
nu atit dezbaterile, cit votarile : numarindu-le, obtinem o
cifrA neverosimila faisprezece I De ce atitea votari ? Pentru
a se stabili daca este suficient sa se prevada in program ega-
litatea in drepturi a tuturor cetatenilor, fora deosebire de sex

* observatie fAcutA din sail in cursul unei curtntari. Nota trod.
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etc. de limbti, sau dad trebuie adaugat : libertatea limbi-
lor" sau egalitatea limbilor". La congresul Ligii, tov. Martov
a caracterizat destul de just acest episod, spunind ca o con-
troversy de minima importanta in jurul redactkii unui punct
din program a capatat o insemnatate principiala, pentru ca
jumatate din congres era gata sa rastoarne comisia insarcinata
cu intoomirea programului". Foarte aclevarat*. Motivul con-
flictului era, intr-adevar, cu totul lipsit de importanta ; cu
toate acestea insa, conflictul a capatat un caracter esential-
mente principial §i, ca atare, forme extrem de ascutite, ajun-
gindu -.se chiar la incercari de a rlisturna" comisia insarcinata
cu intoomirea programului, la suspiciuni ca s-ar urmari prica-
Urea congresului" (de asa ceva 1-a suspectat Egorov pe Mar-
tov I), la un schimb de observatii cu caracter personal extrem
de... injurios (pag. 178). Pins tov. Popov si-a exprimat re-
gretul ca din cauza unor fleacuri se creeaza o asemenea at-
mosfera" (subliniat de mine, pag. 18z), atmosfera care a
domnit la congres timp de trei sedinte (16, 17 si 18).

Toate aceste expresii vadesc cit se poate de clar si de ca-
tegoric faptul foarte important ca atmosfera de suspiciuni"
si de extrem de inversunate forme de lupta (rasturnare")
de a carei creare a fost acuzata pe urma, la congresul Ligii,
majoritatea iskristilor ! s-a treat in realitate cu mult ina-
inte de a ne fi scindat in majoritate ,ci minoritate. Repet,
acest fapt este extrem de important, este un fapt esential, a
carui neintelegere face ca multi, foarte multi sa ajunga la
parerea cit se poate de superficiala ca majoritatea cristalizata
la sfirsitul congresului ar avea un caracter artificial. Din

* Martov adauga : In cazul de feta ne-a pricinuit un mare riiu gluma
cu milgarii a lui Plehanov" (cind s-a vorbit despre libertatea limbilor, un
bundist, pare-se, a amintit printre institutii Intreprinderile pentru cresterea
tailor, iar Plehanov a lilsat scape printre dinti : caii nu vorbesc, in
schimb vorbesc uneori mitgarii). Eu, desigur, nu pot vedea In aceast3
glumi o dovada de prea multi delicateti, fngtiduintil, prudentii sau suplete.
Dar mi se pare ciudat ci Martov, recunoscind insemnatatea principiala a
controversei, nici nu incearc3 macar si stabileascA ce anume este principial
aid si ce nuance s-au manifestat aici, ci se mfirgineste sa arate ,,r3u1" pe
care-I pricinuiesc glumele. Este, intr-adev3r, un punct de vedere pur biro-
cratic si formalist 1 Glumele taioase au pricinuit, Intr-adevar, un mare rat'
la congres", si nu numai glumele la adresa bundiltilor, ci si cele ft-Acute is
adresa delegatilor pe care uneori fi sprijineau si chiar H salvau de la In-
fringere bundiltii. Dar, o dat3 recunoscuti Insemnatatea principial3 a inci-
dentului, nu mai este fngAduit niminui 55 se limiteze Is citeva vorbe goale
despre inadmisibilitatea" unor glume (pag. 58 din procesele- verbale ale
Ligii).
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punctul de vedere de astazi al tov. Martov, care sustine ca
9ho din delegatii la congres au fost iskristi, apare absolut
inexplicabil si absurd faptul ca din cauza unor fleacuri",
dintr-un motiv cu totul lipsit de importanta" s-a ajuns la
un conflict care a capatat un caracter principial" si care era
cit pe-aci sa duca la rasturnarea unei comisii a congresului.
Ar Li neserios sa minimalizam semnificatia acestui fapt prin
lamentari si regrete pe tema glumelor care ne-au pricinuit
atita eau". Nu glumele taioase, oricare ar fi fost ele, puteau
Ca imprime acestui conflict o semnificatie principia/a, ci nu-
mai caracterul gruparilor politice care s-au conturat la con-
gres. Expresiile tad si glumele nu puteau provoca un aseme-
nea conflict ; ele nu erau decit un simptonz care arata ca
insusi modul cum se grupau politiceste delegatii la congres con-
tinea o contradictie", continea toate elementele unui conflict,
o anumita neomogenitate launtrica, care la fiecare prilej,
oricit de neinsemnat, rabufnea cu o forts imanenta.

Dimpotriva, din punctul de vedere din care privesc eu
congresul si pe care ma consider dator sa -1 sustin ca pe un
anumit mod de interpretare politica a evenimentelor, chiar
data aceasta interpretare ar parea cuiva jignitoare, din
acest punct de vedere este perfect explicabil si inevitabil ca
un conflict extrem de acut cu caracter principial sa izbuc-
neasca dintr-un motiv cu totul lipsit de importante. Din
moment ce la congresul nostru s-a dat tot timpul o lupta in-
tre iskristi si antiiskristi, din moment ce intre unii si oeilalti
se aflau elemente instabile, din moment ce aceste elemente
instabile impreuna cu antiiskristii reprezentau o treime din
voturi (8+10=18 din 51, dupa calculele mele, desigur apro-
ximative), este cit se poate de clar si de firesc ca desprinde-
rea de grzzpul iskrist a oriciirui numiir de delegati, fie chiar
si a unei minoritdti neinsemnate, crea posibilitatea and vic-
torii a curentului antiiskrist si, de aceea, provoca o lupta
furibunda". Acesta nu era rezultatul unor atacuri si iesid
peste masura de violente, ci rezultatul unei combinatii poli-
tice. Nu expresiile tad au provocat acest conflict politic, ci
existenta unui conflict politic in insusi modul cum se grupau
delegatii la congres a dus la atacuri si la folosirea unor ex-
presii tad ; in aceasta antiteza rezida principala divergenta



216 V. 1. LENIN

principiala dintre noi Martov in aprecierea semnificatiei
politice a congresului oi a rezultatelor congresului.

In tot cursul congresului au fost trei cazuri mai importante
in care un numar neinsemnat de iskrioti s-au desprins de ma-
joritatea iskrista egalitatea limbilor, § i din statut oi ale-
gerile oi in toate aceste trei cazuri s-a iscat o lupta Inver-
ounata, care a dus in cele din urma la actuala criza gravy din
partidul nostru. Pentru a putea intelege semnificatia politics
a acestei crize oi a acestei lupte trebuie sa nu ne marginim is
condamnarea glumelor nepermise, ci sa analizam gruparea
politica a nuantelor care s-au ciocnit la congres. De aceea,
incidentul in legatura cu egalitatea limbilor" prezinta un
dublu interes pentru lamurirea cauzelor dezbinarii, caci pe
vremea aceea Martov .mai era (mai era 1) iskrist lupta,
poate, mai mult ca oricine impotriva antiiskriotilor impo-
triva centrului".

Lupta a inceput cu o controversy intre tov. Martov tov.
Liber, lider at bundiotilor (pag. 171-172). Martov demonstreaza
el e suficient sa se tread in program revendicarea egalitatii
in drepturi a cetatenilor". Libertatea limbilor" este respinsa,
dar imediat dupa aceea se propune egalitatea limbilor", oi
tov. Egorov intervine in lupta alaturi de Liber. Martov cali-
flea drept fetifism faptul ca oratorii insists asupra egalitatii
in drepturi a nationalitatilor muta in domeniul limbii pro-
blema inegalitatii. In realitate, problema trebuie privity sub
cu totul alt aspect : exists inegalitatea in drepturi a nationa-
litatilor, exprimata, printre altele, in faptul ca oamenii apar-
tinind unei anumite natiuni sint lipsiti de dreptul de a se
folosi de limba for materna" (pag. 172). Martov avea atunci
perfecta dreptate. Intr-adevar, Liber Egorov dadeau do-
vada de un fel de feti'ism in incercarea lor, cu totul incon-
sistenta, de a demonstra justet,ea formularii for of de a vedea
in atitudinea noastra un indiciu ca nu dorim sau ca nu otim
sift promavam principiul egalitatii in drepturi a nationalitatilor.
In realitate, ei, ca fetioioti", aparau numai cuvintul, oi nu
principiul, procedind astfel nu pentru ca se temeau sa nu
comita vreo greoeala principiala, ci pentru ca se temeau de
ce va spune lumea. De aceea4i mentalitate oovaielnica (dar
daci altii" ne vor face din asta o vina ?) pe care noi am
semnalat-o in incidentul cu Comitetul de organizare a dat
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dovada aid in modul cel mai limpede si intregul nostru cen-
tru". Un alt reprezentant al sau, Lvov, delegatul Uniunii
muncitorilor din industria ,miniera si siderurgica, situat pe
pozitii foarte apropiate de cele ale grupului Iujnii rabocii",
considers ca problema asupririi limbilor, puss de regiunile
periferice, este foarte serioasa. Important este ca noi, introdu-
cind in programul nostru punctul referitor la limba materna,
sa inla'turam once posibilitate ca social-democratii sa fie sus-
pectati de tendinte de rusificare". Iata o remarcabila motivare
a seriozitatii" problemei. Problema este foarte serioasa,
pentru ca trebuie sa indepartam eventualele suspiciuni din
partea regiunilor periferice 1 Oratorul nu spune in fond ab-
solut nimic, nu raspunde la acuzatiile de fetisism, ci le con-
firma in intregime, !Lind sa se vada ca n-are nici un argu-
ment $i referindu-se exclusiv la coca ce vor spune regiunile
periferice. Gind i se argumenteaza ca tot ce ar putea sä sputa
ele este nejust, in loc sa examineze temeinicia acestui argu-
ment, el raspunde : ar putea sa ne suspecteze".

Acest mod de a pune problema, cu pretentia ca este o pro-
blema serioasa si importanta, capata intr-adevar un caracter
principial, insa unul cu totul diferit de acela pe care voiau
sa-1 &easel aici Liberii, Egorovii si Lvovii. Principiala de-
vine intrebarea : trebuie oare sa lasam la latitudinea organi-
zatiilor si membrilor de partid sa aplice la conditiile concrete
principiile generale si fundamentale ale programului si sa le
dezvolte in vederea acestei aplicari, sau trebuie sa ne impa-
nam programul cu detalii neinsemnate, cu indicatii de ama-
nunt, cu repetari $i cazuistica numai de teama unor suspici-
uni ? Principiala devine intrebarea : cum este posibil ca niste
social-democrati sa vada (sa suspecteze") in lupta impotriva
cazuisticii incercari de a ingusta drepturile $i libertatile de-
mocratice elementare ? $i rind ne vom dezbara, in sfirsit, de
acest cult feticist al cazuisticii ? iata ce ginduri ne treceau
prin minte la vederea luptei stirnite de problema limbilor".

Gruparea delegatilor in aceasta lupta este cit se poate de
clara datorita frecventei votarilor nominale. Asemenea vo-
tad au Lost nu mai putin de trei. Impotriva nucleului iskrist
fac tot timpul front comun toti antiiskristii (8 voturi) Si, cu
foarte mici oscilari, intregul centru (Mahov, Lvov, Egorov,
Popov, Medvedev, Ivanov, Tarev si Belov ; numai ultimii



218 v. I. LtNIN

doi au oscilat la Inceput, cind abtininclu-se, cind votind cu
noi, vi vi-au precizat definitiv pozitia abia la a treia votare).
Din grupul iskri.vtilor se desprind citiva, in special caucazienii
(trei delegati cu vase voturi), fapt datorita caruia curentul
fetivist" devine pins la urrna prepanderent. La votarea a
treia, dupa ce partizanii celor doua tendinte vi-au precizat
limpede pozitiile, cei trei caucazieni cu vase voturi s-au des-
prins de iskrivtii din majoritate, trecind in tabara adversa ;
de iskrivtii din minoritate s-au desprins doi delegati cu doua
voturi Posadovski vi Kostici ; la primele doua votari au
trecut in tabara adversa sau s-au abtinut : Lenski, Stepanov
vi Gorski din majoritatea iskrista vi Deutsch din minoritate.
Desprinderea celor opt voturi iskriste (din totalul de 33) a
dat preponderenta coalitiei antiiskristilor ,si a elernentelor p-
vaielnice. Acesta este faptul esenfial privind gruparea dele-
gatilor la congres, fapt care s-a repetat (cu singura deosebire
ca s-au desprins alti iskrivti) atit la votarea § i din statut cit
vi la alegerea centrelor conducatoare. Nu-i de mirare ca cei
infrinti in alegeri se incapatineaza acum sä nu vada cauzele
politice ale acestei infringeri, punctele de plecare ale luptei
dintre nuance care dezvaluia tot mai clar vi demasca tot mai
necrutator in fata partidului elementele vovaielnice vi politi-
cevte inconsecvente. Incidentul in legatura cu egalitatea lirn-
bilor ne arata aceasta lupta intr-un mod cu atit mai pregnant,
cu cit pe vremea aceea tov. Martov nu reuvise Inca sa-vi civ-
tige aprobarea vi laudele lui Akimov vi ale lui Mahov.

f) PROGRAMUL AGRAR

Inconsecventa. principiala a antiiskristilor vi a centrului"
a ievit in evidenta vi in cursul dezbaterilor pe marginea pro-
gramului agrar, care au luat congresului destul de mult timp
(vezi pag. 19o-226 din procesele-verbale) vi au pus in fata
lui numeroase probleme extrem de interesante. Cum era vi
de a.vteptat, atacul impotriva programului este dezlantuit de
tov. Martinov (dupa citeva observatii de amanunt facute de
tov. Liber vi Egorov). El aduce vechiul argument ca, in do-
rinta de a repara o anumita nedreptate istoricr, indirect,
chipurile, consfintim alte nedreptati istorice" etc. De partea
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lui se situeaza si tov. Egorov, care declara chiar ca nu-i este
clara semnificatia acestui program. Este el oare un program
pentru noi, adica fixeaza el revendicarile pe care le formulam
noi, sau vrem sa -1 facem popular" (1?1?). Tov. Liber ar vrea
sä Lea aceleasi observatii ca si tov. Egorov". Tov. Mahov
intervine in maniera transanta care -1 caracterizeaza, declarind
ca majoritatea (?) oratozilor nu inteleg citusi de putin ce re-
prezinta programul propus si ce scopuri urmareste". Progra-
mul propus, vedeti dv., cu greu ar putea fi considerat un
program agrar social-democrat" ; el... aminteste intrueitva
jocul de-a repararea nedreptatilor istorice" si are o nuanta
de demagogic si de aventurism". Confirmarea teoretica a
acestei arhiprofunde cugetari o constituie obisnuita exagerare
si simplificare prin care se caracterizeaza marxismul vulgar :
cica iskristii vor sa vada in taranime un tot omogen ; cum
insa taranimea e de mult (?) impartita in clase, formularea
unui program unit duce in mod inevitabil la rezultatul ca pro-
gramul in intregime devine demagogic, iar cind va fi aplicat
in practica va deveni o aventurr (zoz). Tov. Mahov divulga
fara sa vrea" adevarata cauza a atitudinii negative pe care o
au fats de programul nostru agrar multi social-democra.ti, care
sint gata sa recunoascr Iskra" (cum a recunoscut-o si el,
Mahov), dar care nu si-au insusit temeinic orientarea ei, po-
zitia ei teoretica si maid Ceea ce a dus si duce la neintele-
gerea acestui program este tocmai vulgatrizarea marxismului
intr-o problems atit de complexa si multilaterala ca structura
contemporana a gospodariei taranesti din Rusia, si nicidecum
divergentele in chestiuni de amanunt. In jurul unui asemenea
punct de vedere vulgar-marxist s-au unit repede liderii ele-
mentelor antiiskriste (Liber 5i Martinov) si cei ai centrului"

Egorov si Mahov. Tov. Egorov a exprimat deschis si una
dintre trasaturile caracteristice ale grupului Iujnii rabocii" si
ale grupurilor si cercurilor care graviteaza in jurul acestuia
din urma, si anume neintelegerea insemnatatii miscarii tara-
nesti, neintelegerea faptului ca ceea cc constituia punctul slab
al social-democratilor nostri in timpul primelor si binecunos-
cutelor rascoale taranesti era nu supraaprecierea insemnatatii
acestei miscari, ci, dimpotriva, mai curind subaprecierea ei
(precum si lipsa unor forte suficiente pentru a putea folosi
aceasta miscare). Sint departe de a imparta§i iluziile redac-
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tiei in ceea ce priveste miscarea taraneasca spunea tov.
Egorov iluzii pe care dupa tulburarile taranesti le nutresc
azi multi social-democrati". Din pacate insa, tov. Egorov nu
si-a dat osteneala sa arate congresului ceva mai precis in ce
anume constau aceste iluzii ale redacriei ; el nu si-a dat oste-
neala sa faca referiri concrete la materialul publicat de
Iskra". El a uitat, de asemenea, Ca toate punctele esentiale
ale programului nostru agrar au lost dezvoltate de Iskra"
inca in cel de-al treilea numar al ei*, adica cu mutt inainte
de tulburarile taranesti. Din partea unor oameni care recu-
nosteau" Iskra" nu numai in vorbe s-ar fi cuvenit ceva mai
multa atentie pentru principiile ei teoretice tactice 1

Nu, in rindurile taranimii nu putem face mare lucru 1"
exclama tov. Egorov, si in continuare explica aceasta excla-
matie nu ca un protest impotriva uneia sau alteia dintre
iluziile" noastre, ci ca o negare a intregii noastre pozitii :
Aceasta inseamna ca lozinca noastra nu poate concura cu o
lozinca aventurista". Pregnanta formulare a unei atitudini
neprincipiale, care reduce totul la o concurenta" intre lozin-
cile diferitelor partide ! $i asta o spun oratorul dupa ce s-a
declarat satisfacut" de explicatille teoretice in care se arata
ca in domeniul agitatiei urmarim un succes trainic, fka a ne
lasa impresionati de insuccese vremelnice, ca un succes
trainic (in pofida zarvei concurentilor"... de o clips) nu este
cu putinta daca programul nu are o baza teoretica stabila
(pag. 196). Dind mai intii asigurki in sensul ca este satis-
facut" $i repetind imediat dupa aceasta tezele vulgare mos-
tenite de la vechiul economism, pentru care concurenta din-
tre lozinci" rezolva toate problemele, adica nu numai pro-
blemele programului agrar, ci cele ale intregului program
si ale intregii tactioi a luptei economic politice, oratorul
n-a facut deoit sa arate cit de mare este confuzia care dom-
neste in capul sau. Nu-1 yeti putea sili pe muncitorul agricol

spunea tov. Egorov sa lupte alaturi de taranul bogat
pentru paminturile rasluite, care in buns parte se afla deja
in miinile acestui Oran bogat".

Este mereu aceeasi simplificare, inrudita, flea indoiala, cu
economismul nostru oportunist, care sustinea ca nu-1 poti sill"

* Veal V. I. Lenin, Opere complete, vol. 4, Edit-um politica, 1981, editia
doua, pag. 421-429. Nota red.
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pe proletar sa lupte pentru ceva care in buns parte se afla
deja in miinile burgheziei si care in viitor va incapea pe mii-
nile ei intr-o masura si mai mare. Este aceeasi vulgarizare care
nu tine seama de particularitatile rusesti ale relatiilor general-
capitaliste dintre muncitorul agricol si taranul bogat. Pamintu-
rile rasluite it apasa acum efectiv ,si pe muncitorul agricol, pe
care nu trebuie sa-1 silesti" sä lupte pentru eliberarea de sub
jugul aservirii. Daca e vorba de a sili" pe cineva, ar trebui
siliti unii intelectuali sail conccapa mai larg sarcinile, sa re-
nunte la sabloane in discutarea problemelor concrete, sa tina
seama de conjunctura istorica, care complica $i modifica telu-
rile noastre. Numai prejudecata ca taranul este prost pre-
judecata care, dupa cum a observat pe buns dreptate tov.
Martov, se face simtita in cuvintarile toy. Mahov (pag. zoz)
$i ale altor adversari ai programului agrar poate explica
faptul ca aoesti adversari uita conditiile de trai reale ale mun-
citorului nostru agricol.

Dupa ce au simplificat problema, reducind-o la opozitia
goala : muncitor si capitalist, reprezentantii centrului" nostru
au incercat, ca de obicei, sa atribuie taranului proprta lot in-
gustime. Tocmai pentru ca eu spunea tov. Mahov it
consider pe taran inteligent in limitele punctului sau de vedere
de clash' cingust, cred 6 el va impartasi idealul mic-burghez
al ocuparii si al impartirii". Este clar ca aici se confunda doua
lucruri : caracterizarea punctului de vedere de class al tara-
nului, ca mic-burghez, fi ingustarea acestui punct de vedere,
reducerea lui in cadrul unor limite inguste". In aceasta redu-
cere consta greseala Egorovilor si a Mahovilor (dupa cum
greseala Martinovilor si a Akimovilor consta in faptul ca ei
reduceau in cadrul unor limite inguste" punctul de vedere al
proletarului). In realitate insa, atit logica cit $i istoria ne in-
vata Ca punctul de vedere de class mic-burghez poate fi mai
mult sau mai putin ingust, mai mult sau mai putin progresist
tocmai din cauza dualitatii situatiei micului burghez. Iar pe
not nu trebuie sä ne descurajeze nicidecum ingustimea
(prostia") taranului sau faptul ca e stapinit de prejudecati" ;
dimpotriva, sarcina noastra este de a largi neincetat punctul
lui de vedere, de a contribui ca judecata sa-i invinga pre -
judecata.

16
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Punctul de vedere vulgar-marxist" in problema agrara din
Rusia si-a gasit expresia cea mai deplina in cuvintele cu care
si-a incheiat expunerea de principii Mahov, fidelul aparator
at vechii redactii a ziarului Iskra". Nu degeaba au Lost pri-
mite aceste cuvinte cu aplauze... ce-i drept, ironice. Nu 5tiu,
intr-adevar, ce trebuie sa numim o nenorocire" spunea
tov. Mahov, indignat de afirmatia lui Plehanov ca pe noi nu
ne sperie de loc o miscare in favoarea Limpartirii paminturilor
$i ca nu ne-am opune unei asemenea miscari progresiste (bur-
ghezo-progresiste). Dar aceasta revolutie, dad. poate fi
numita astfel, nu va Li revolutionara. 14 spun mai precis
ca aceasta nu va mai Li o revolutie, ci o reactiune (i 1 a r i-
t a t e), o revolutie care seamana a rebeliune... 0 astfel de
revolutie ne-ar da indarat, si va fi nevoie de un anumit timp
pentru a reveni la situatia pe care o avem in prezent. Or, in
prezent avem mult mai mult decit in timpul revolutiei Lranceze
(a p la u z e i r o n i c e), avem un partid social-democrat
(i 1 a r i t at e)" ...Intr-adevar, un partid social-democrat care
ar gindi in felul lui Mahov sau care ar avea institutii centrale
sprijinite de oameni ca Mahov n-ar snerita decit sä fie luat
in ris...

Vedem, asadar, ca si in problemele pur principiale ridicate
de programul agrar delegatii s-au grupat imediat in felul pe
care-1 cunoastem deja. Antiiskristii (8 voturi) pornesc la atac
in numele marxismului vulgar ; in urma for se tirasc liderii
centrului", Egorovii si Mahovii, poticnindu-se $i alunecind
neincetat spre acelasi punct de vedere ingust. Este deci cit
se poate de fircsc ca, la votarea pe puncte a programului
agrar, uncle puncte au 3ntrunit 3o-35 de voturi pentru
(pag. 225 $i 226), aclica aproximativ numarul de voturi pe care
1-am vazut si in controversa asupra locului pe care trebuie sa-1
ocupe pe ordinea de zi problema Bundului, si in incidentul cu
Comitetul de organizarc, si in problema dizolvarii grupului
Iujnii rabocii". E de ajuns sa se puna o problema care sa
depaseasca cit de cit cadrul sablonului obisnuit, deja stabilit,
o problema care sa necesite cit de cit o aplicare de sine sta-
tatoare a teoriei lui Marx la relatii social-economice specifice
si noi (noi pentru germani), pentru ca imediat iskristii care
5tiu sa fie la inaltimea sarcinilor sa nu mai reprezinte decit
3/5 din voturi si pentru ca imediat intregul centru" sa por-
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neasca pe urmele lui Liber si ale lui Martinov. Iar toy. Martov
se mai cazneste sa ascuncla acest fapt evident, ocolind cu
teams votarile in care au iesit clar la iveala nuantele I

Din dezbaterile asupra programului agrar reiese limpede
lupta dusa de iskristi impotriva a 2/5 din congres. Delegatii
caucazieni au avut aici o pozitie intru totul justa, in buns parte,
probabil, datorita faptului ca ei cunosteau de aproape formele
locale ale numeroaselor famasite ale iobagiei erau deci la
adapost de opozitiile goale, scolaresc-abstracte care satisfaceau
pe alde Mahov. Impotriva pozitiei adoptate de Martinov $i
de Liber, de Mahov $i de Egorov au luat atitudine Ple-
hanov, ¢i Gusev (care a confirmat ca printre tovarasii care
activeaza un Rusia i-a fost adesea dat sä intilneasca o astfel
de parere pesimista asupra muncii noastre la sate"... ca aceea
a toy. Egorov), Kostrov, ci Karski, ¢i Trotki. Acesta din
urma arata, pe buns dreptate, ca sfaturile binevoitoare" ale
criticilor programului agrar prea miroase a filistinism". Tre-
buie sä remarcam doar, in legatura cu analiza gruparilor poli-
tice care s-au conturat la congres, ca in acest pasaj al cuvintarii
sale (pag. zo8) el a gresit punind pe toy. Lange alaturi de
Egorov si de Mahov. Cei care vor citi cu atentie procesele-
verbale vor vedea ca Lange ci Gorin au o pozitie cu totul
diferith de cea a lui Egorov Mahov. Lange Gorin declara
ca le displace formularea punctului referitor la paminturile
rasluite ; ei lute leg foarte bine ideea programului nostru agrar,
dar tincearca s-o aplice altfel ; ei depun eforturi pozitive pentru
a gasi o formulare mai perfecta din punctul for de vedere,
prezentind proiecte de rezolutii pentru a-i convinge pe autorii
programului sau pentru a se situa de partea lor, impotriva
tuturor neiskristilor. E de ajuns sa comparam, de pada, pro-
punerile lui Mahov cu privire la respingerea intregului program
(pag. 212, noun voturi pentru, 38 contra) sau a unora dintre
punctele lui (pag. 216 si altele) cu pozitia lui Lange, care
propane o alts formulare a punctului referitor in paminturile
rasluite (pag. 220, ca sA ne convingem ca intre ei doi exists
o deosebire radicals *.

Vorbind apoi despre argumentele care miroase a filisti-
nism", tov. Trotki a aratat ca in perioada revolutionara care

* Vezi cuvintarea tai Gorin, pag. 213.
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se apropie trebuie sa ne legam cu taranimea"... In fata acestei
sarcini, scepticismul si #clarviziunea>> politica a lui Mahov si
a lui Egorov sint mai claunatoare decit once miopie".
Tov. Kostici, un alt iskrist din minoritate, a subliniat foarte
just ea tov. Mahov cla dovada de neincredere in fortele pro-
prii, in propria sa stabilitate principiala", caracterizare care
se potriveste de minune centrului" nostru. In pesimismul sau,
tov. Mahov se intilneste cu tov. Egorov, desi intre ei exists
deosebiri de nuante continua tov. Kostici. El uita ca
social-democratii au si inceput sa activeze in rindurile tarani-
mii, ca ei de pe acum conduc, in limita posibilitatilor, miscarea
acesteia. tar cu acest pesimism at lor, Mahov si Egorov
restring amploarea muncii noastre" (pag. zxo).

Pentru a termina cu dezbaterile care au avut loc la congres
in legatura cu programul, trebuie sa mai rnentionam dezba-
terile sumare in problema sprijinirii curentelor opozitioniste.
In programul nostru se spune clar ca partidul social-democrat
sprijina orice miscare opozitionista si revolutionara indreptatel
impotriva orinduirii sociale si politice existence in Rusia"1°L.
S-ar parea ea aceasta din urma specificare arata destul de
precis care anume curente opozitioniste intelegem not sa spri-
jinim. Cu toate acestea, deosebirea dintre nuantele de multa
vreme cristalizate in partidul nostru a iesit indata la iveala
si aici, ()rick de greu era de presupus Ca ar mai fi posibile
nedumeriri si neintelegeri" intr-o chestiune atit de malt ru-
megata 1 Este evident ca nu era vorba de neintelegeri, ci de
nuanfe. Mahov, Liber $i Martinov au dat imediat alarma si
au ramas intr-o minoritate atit de compacts ", incit, pentru
a putea explica acest fenomen, tov. Martov ar trebui, desigur,
sa-1 declare ca fiind si aid efectul unor intrigi, al unor lucra-
turi si at celorlalte lucruri dragute (vezi cuvintarea lui la
congresul Ligii) pe care le invoca toti cei care nu sint in stare
sa aprofundeze cauzele politice ale formarii grupurilor corn-
pacte" ale minoritatii $i majoritatii.

Mahov incepe iarasi cu o simplificare vulgara a marxismu-
lui. La not singura class revolutionara este proletariatul
dedara el, $i din aceasta teza juste trage imediat o concluzie
gresita : celelalte sint asa $i asa, un fel de a cincea roata la
caruta (ilaritate gene rala)... Da, sint a cincea roata
la caruta si nu vor decit sa profite. ma declar impotriva spri-
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jinirii lor" (pag. 226). Aceasta neasemuita formulare pe care
Mahov a dat-o pozitiei sale a fkut ca multi (dintre partizanii
sai) sa se simta jenati, dar in fond s-au dovedit a fi de acord
cu el atit Liber cit si Martinov, care au propus ca cuvintul
opozitionista" sa fie inlaturat sau sä fie limitat printr-o aclau-
gire : opozitionista-democratica". Impotriva acestui amenda-
ment al lui Martinov s-a ridicat, pe buns dreptate, Plehanov.
Noi trebuie sa-i criticam pe liberali a spus el , trebuie
sa demascam inconsecventa lor. Asta-i adevarat... Dar, dezva-
luind ingustimea si caracterul limitat al tuturor celorlalte mis-
cari, in afara de cea social - democrats, sintem datori sa expli-
cam proletariatului 6, in comparatie cu absolutismul, chiar
si o constitutie care nu acorda votul universal inseamna un
pas inainte ca de aceea el nu trebuie sa prefere ordinea
existents unei constitutii de acest fel". Tovarasii Martinov,
Liber Mahov arata ca nu impartasesc aceasta parere si
insists asupra propunerii lor, care este combatuta de Akselrod,
de Starover, de Trotki si Inca o data de Plehanov. Cu acest
prilej tov. Mahov Teuseste sa-si dea Inca o data singur la cap.
Mai inainte el a spus ca celelalte clase (in afara de proleta-
riat) slut asa si asa" si ca este impotriva sprijinirii lor".
Acura insa s-a indurat sa recunoasca ca burghezia, desi reac-
tionary in fond, este adesea revolutionary, de pilda atunci
cind e vorba de lupta impotriva feudalismului si a ramasitelor
lui". Exists insa grupari a continuat el, cazind Inca o data
din lac in put care sint intotdeauna (?) reactionare, de pada
meseriasii". Iata ce perle teoretice au ajuns sa debiteze aceiasi
lideri ai centrului" nostru care pe urma au facut spume la
gura aparind vechea redactie Se stie Boar ca pins si in Eu-
ropa occidentals, unde organizatia corporative era atit de
puternica, tocmai meseriasii au avut, ca si ceilalti mic-burghezi
de la orase, o atitudine deosebit de revolutionary in epoca
caderii absolutismului. In gura unui social-democrat rus, mai
ales, este cu totul absurda o apreciere prin care, fara a se
gindi, el trepeta ceea ce spun tovarasii din Occident despre
meseriasii de astazi, acum, dupa un secol sau o jumatate de
secol de la caderea absolutismului. In Rusia, afirmatia ca pe
tarim politic meseriasii sint reactionari in comparatie cu bur-
ghezia nu este altceva decit o fraz5 sablon, invatata pe
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Din pacate, procesele-verbale nu contin nici o indicatie cu
privire la numarul voturilor tintrunite de amendamentele res-
pinse pe care le-au propus in aceasta chestiune Martinov,
Mahov i Liber. Tot ce putem spune este Ca liderii elementelor
antiiskriste unul dintre lidcrii centrului" * s-au unit si de
asta data impotriva iskristilor, in cadrul gruparii pe care o
cunoastem deja. Facind bilantul tuturor dezbaterilor care au
avut loc pe marginea programului, ajungem la concluzia ine-
vitabila ca printre dezbaterile cit de cit insufletite si care au
stirnit interesul general n-a fost nici luta care sa nu fi scos
La iveala deosebirea de nuance pe care astazi o ignoreaza cu
desavirsire tov. Martov noua redactie a Iskrei".

g) STATUTUL PARTIDULUI. PROIECTUL TOV. MARTOV

De la program, congresul a trecut la statutul partidului
(lasam la o parte problema Organului Central, pe care am
atins-o mai inainte, precum rapoartele delegatilor, care, din
pacate, in majoritatea cazurilor, n-au putut fi prezentate de
acestia intr-o forma satisfacatoare). Nu e nevoie sa mai spu-
nem a problema statutului avea o mare insemnatate pentru
not toti. Intr-adevar, Iskra" s-a manifestat de la bun inceput
nu numai ca organ de press, ci si ca celula organizatorica.
In articolul de fond din numarul patru (Cu ce sa incepem ?"),
Iskra" a prezentat un intreg plan organizatoric**, pe care 1-a
promovat sistematic, Mara abatere timp de trei ani. Cind Con-
gresul al II-lea al partidului a recunoscut Iskra" ca Organ

* Un alt lider al acestui grup, tov. Egorov, s-a pronuntat cu alt prilej
in problema sprijinirii curentelor opozitioniste, 9i anume atunci cind a fost
dezbatuta rezolutia lui Akselrod cu privire la socialiatii-revolutionari (pag. 359).
Tov. Egorov giiseate ca exists o contradictie" intre punctul din program
care preyed° sprijinirea oricarei miacari revolutionare ai opozi(ioniste 9i atitu-
dinea negative- fats de socialiatii-revolutionari ai fall de libcrali. Abordind sub
alts forma 9i sub un aspect intrucitva diferit aceasta probleml, toy. Egorov
a dovedit aici aceea9i intelegero ingustil a marxismului Si aceeaai atitudtne
nestatornica, pe jumatate ostill, fall de pozitia Iskrei" (pozitio recunos-
cuta" de el) ca ai tovaraaii Mahov, Liber ai Martinov.

** In cuvintarea sa cu privire la recunoaaterea Iskrei" ca Organ Central,
toy. Popov a spus printre altele : Tmi amintesc de articolul aCu ce sa
Incepem ?n, publicat in numarul 3 sau 4 al "Iskrei,. Multi dintre tovaraaii
care activeaza in Rusia 1-au gasit lipsit de tact ; altora el li se 'Area fante-
zist, iar majoritatea (? probabil majoritatea persoanelor din anturajul
toy. Popov) nu vedea in el cleat rodul unor ambitii" (pag. 140). Dupe- cum
fai poate da seama si cititorul, eu sint nevoit sa ma obianuiesc cu aceasta
explicare a vederilor mete politice ca rod at unor ambitii, explicare reluadi
Scum do toy. Akselrud ai de toy. Martov.

i

$i

gi



UN PAS INAINTX bOI PA$1 1NAPOI 22?

Central, doua din cele trei puncte ale motivarii rezolutiei
respective (pag. 147) au fost consacrate tocmai acestui plan
organizatoric i ideilor organizatorice ale Iskrei" : rolul ei in
conducerea muncii practice a partidului rolul ei conducator
in munca de unificare. Este deci cit se poate de firesc ca,
fara o recunoastere din partea intregului partid si fara consfin-
circa formals a unor anumite idei organizatorice, munca
Iskrei" $i intreaga activitate de organizare, de refacere efec-
tiva a partidului nu puteau fi considerate ca fiind incheiate.
Aceasta sarcina trebuia s-o indeplineasca statutul de organi-
zare al partidului.

Ideile fundamentale pe care Iskra" a cautat sa le puns la
baza organizarii partidului se reduceau in esenta la urma-
toarele doua. Prima, ideea centralismului, stabilea in principiu
modul de rezolvare a intregului ansamblu de probleme orga-
nizatorice particulare si de amanunt. A doua rolul aparte
al ziarului, al organului de indrumare ideologica tinea seama
de nevoile vremelnice speciale ale miscarii muncitoresti
social-democrate ruse in conditiile robiei politice, care impu-
neau crearea in strainatate a unei baze initiale de operatii in
vederea atacului revolutionar. Prima idee, singura principiala,
trebuia sa stea la baza intregului statut ; a doua, ca idee de
ordin particular, generata de imprejurarile vremelnice ale lo-
cului modului de actiune, gasit expresia intr-o aparenta
derogare de da principiul centralismului, in crearea a cloud
centre : Organul Central Si Comitetul Central. Aceste doua
idei fundamentale ale planului iskrist de organizare a partidu-
lui au fost dezvoltate de mine in articolul de fond al Iskrei"
(nr. 4) Cu ce sa inc,epem ?" * $i in Ce-i de facut ?"** in
sfirsit, amanuntit explicate, aproape sub forma de statut, in
Scrisoare catre un tovaras"***. Nu mai raminea, in fond,
decit munca de redactare in vederea formularii paragrafelor
statutului, care data recunoasterea Iskrei" nu raminea nu-
mai pe hirtie, data nu era numai o fraza conventiortala
urma sa intruchipeze tocmai aceste idei. In prefata la noua

* Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 5, Editura politica, 1901, editia
a doua, pag. 1-13. Nota red.

** Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 6, Editura politica, 1961, editia
a doua, pag. 1-190. Nota red.

*** Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 7, Editura politica, 1962, editia
a doua, pag. 7-24. Nota red.
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editie a Scrisorii catre un tovaras" am aratat ca e de ajuns
o simpla confruntare a statutului partidului cu textul acestei
brosuri ca sa ne dam seama ca exists o identitate perfecta
intre ideile organizatorice formulate in statut si cele expuse
in brosura *.

In legatura cu munca de redactare in vederea formularii
sub forma de statut a ideilor organizatorice iskriste trebuie sa
amintesc un incident provocat de tov. Martov. ...0 simpla
relatare a faptelor va va arata a spus Martov la congresul
Ligii (pag. 58) cit de neasteptata a fort pentru Lenin alu-
necarea mea pe panta oportunismului in legatura cu acest
paragraf (aclica in legatura cu paragraful I). Cu 11/2z luni
inainte de congres i-am aratat lui Lenin proiectul meu, in
care § 1 era formulat intocmai asa cum 1-am propus la con-
gres. Lenin s-a declarat impotriva proiectului meu, ca fiind
prea detaliat, si mi-a spus ca-i place numai ideea cuprinsa
in § 1 definirea calitatii de membru, pe care o va adopta
in statutul sau cu uncle modificari, deoarece gaseste ca formu-
larea mea nu e reusita. Prin urmare, Lenin cunostea de multa
vreme formularea area, cunostea parerea area in aceasta
chestiune. Vedeti, asadar, ca am venit la congres cu viziera
ridicata, fara sa-mi ascund parerile. Am declarat dinainte ca
voi combate cooptarea reciproca, principiul unanimitatii la
cooptarea in Comitetul Central si in Organul Central etc.".

Cit prive.5te avertismentul ca va combate cooptarea reci-
proca, vom vedca, mai incolo cum s-au petrecut lucrurile.
Deocamdata ne vom ocupa mai indeaproape de viziera ridi-
cata" a statutului lui Martov. Relatind din memorie, la con-
gresul Ligii, episodul cu proiectul sat' nereusit (pe care la
congres Martov insuci I-a retras pentru Ca era nereusit, iar
dupa congres, cu consecventa care-1 caracterizeaza, 1-a scos iar
la lumina zilei), Martov, ca de obicei, a uitat multe si de aceea
a incurcat iarasi lucrurile. Desi se parea ca au Lost destule
cazuri care sa ne puns in garda impotriva ref eririi la convor-
biri particulare $i la datele memoriei noastre (fara sa vrea,
omul isi aminteste numai de ceea ce-i convine 1), tov. Martov,
neavind alt material, se foloseste totusi de unul de proasta

* Op. cit., pag. 8. Nota red.
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calitate. Acum pita si tov. Plehanov incepe si-1 imite ; se
vede ca exemplul prost este molipsitor.

Ideea" cuprinsa in primul paragraf al proiectului lui Mar-
tov nu putea sa-mi cici proiectul eau nu continea
nici o idee dintre cele formulate la congres. Memoria 1-a tra-
dat. Din fericire, am reusit si gasesc printre hirtii proiectul
lui Martov, in care primul paragraf este expus cu totul
a l t f e l declt 1-a propus el la congres" I Iata ce inseamna
viziers ridicata" I

§ r din proiectul lui Martov : E considerat ca facind parte
din Partidul muncitoresc social-democrat din Rusia oricine
recunoaste programul lui si lucreaza activ pentru infiptuirea
sarcinilor lui sub controlul si conducerea organelor (sic I) de
partid".

§ i din proiectul meu : E considerat membru al partidului
oricine recunoaste programul lui si sprijina partidul atit prin
mijloace materiale oit si prin participarea personals intr-una
din organizatiile partidului".

§ i asa cum 1-a formulat Martov la congres si cum a fost
adoptat de acesta din urma : E considerat membru al Parti-
dului muncitoresc social-democrat din Rusia oricine recu-
noaste programul lui, sprijina partidul prin mijloace materiale

di in mod regulat un concurs personal, sub conducerea
uneia din org,anizatiile lui".

Din aceasta confruntare reiese clar ci proiectul lui Martov
nu confine nici o idee, ci numai o fraza goals. Ca membrii
de partid lucreaza sub controlul si conducerea organelor de
partid, asta se intelege de la sine, si nici nu poate sti fie alt-
fel ; despre asa 'peva vorbesc numai oamenii carora le place
si voubeasci pentru a nu 'spun nimic, carora le place sa
scrie statute" pline de vorbe goale $ i de formule birocratice
(adici inutile in fapt si, chipurile, .necesare pentru fatadi).
Ideea primului paragraf apare abia atunci cind se pune intre-
barea idaci organele de partid pot exercita efectiv conducerea
unor membri de partid care nu fac parte din nici una dintre
organizatiile partidului. In proiectul tov. Martov aceasta idee
lipseste cu desivirsire. Prin urmare, nu puteam sa cunosc
pirerile" tov. Martov in aceasta problemi", deoarece pro-
iectul tov. Martov nu confine nici un fel de pdreri in aceasta

pled",
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chestiune. Relatarea faptelor facuta de toy. Martov nu face
decit sty" incurce lucrurile.

Dimpotriva, tocmai despre toy. Martov se poate spune ca
din proiectul meu el imi cunostea parerile in aceasta pro-
blema" ¢i ca nu le-a contestat, nu le-a combatut nici in colec-
tivul de redactie, deli proiectul meu a fost prezentat tuturor
cu 2-3 tsaptamini inainte de congres, nici in fata delegatilor,
care luasera cunostinta numai de proiectul meu. Mai mult.
Chiar la congres, atunci cind am prezentat proiectul meu de
statut * ¢i 1-am sustinut inainte de alegerea comisiei pentru
redactarea statutului, toy. Martov a declarat categoric : Ma
raliez la concluziile tov. Lenin. Numai in cloud probleme nu
sint de acord cu el" (subliniat de mine) in problema modu-
lui de alcatuire a Consiliului aceea a cooptarii unanime (pag.
157). Aici Inca nu se spune nimic despre o divergentri in le-
gatura cu § 1.

In brosura sa pe tema starii de asediu, toy. Martov a gasit
de cuviinta sä aminteasca Inca o data foarte arnanuntit
despre statutul sau. El ne asigura Ca statutul sau, Ia care, cu
exceptia citorva amanunte de importanta secundara, ar fi
gata sa subscrie acum (in februarie 1904 nu se stie ce va
fi peste 3 luni), exprima destul de limpede atitudinea lui ne-
gativa fata de hipertrofia centralismului" (pag. IV). Neprezen-
tarea acestui proiect la congres, toy. Martov o explica acum,
in primul rind, prin aceea ca educatia iskrista i-a inspirat dis-
pret fata de statute" (cind ii convine, cuvintul iskrist" nu
mai inseamna pentru toy. Martov spirit ingust de cerc, ci orien-
tarea cea mai consecventa I Pacat numai ca educatia iskrista
pe care tov. Martov a primit-o timp de 3 ani nu i-a inspirat

* In treacat as vrea sa relev ca comisia pentru publicarea proceselor-
verbale a tiparit in anexa XI proiectul de statut prezentat la congres do
Lenin" (pag. 393). Comisia pentru publicarea proceselor- verbale a facut si
aici o micA incureAtura. Ea a confundat proiectul men

1962,
initial

editia a
(vezi

V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politics, doua,
multorapag. 251-252. Note red.), care a fost aratat tuturor delegalilor (51

dintre ei inainte de congres), cu proiectul prezentat de mine Ia congres pi
I-a publicat pe eel dintii, dindu-1 drept eel de-al doilea. Nu am, fire$te,
nimie de obiectat impotriva publicarii proiectelor mele, chiar pi in Coate
stadia° pregdtirii lor, dar aceasta nu inseamna ca trebuie sa se creeze con-
fuzie. Or, o confuzie s-a creat, caci Popov $i Martov (pag. 154 qi 157)
critics, in proiectul prezentat de mine cfectiv la congres, formuliiri pe
care nu le confine proiectul tiparit de comisia pentru publicarea procese-
lor-verbale (comp. peg. 394, §§ 7 0 11). Cu puling atentie, gre$eala putea
ft u$or observata dintr-o simply confruntare a paginilor indicate de mine.
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dispret fata de frazeologia anarhista cu ajutorul careia nesta-
tornicia de intelectual este in stare sa explice calcarea unui
statut adoptat de comun acord). In al doilca rind, ne spun
tov. Martov, el a cautat sa evite orice disonanta in tactica
acelui nucleu organizatoric de baza care era clskra»". Nu prea
se leaga la el una cu alta In problcma principia/a a for-
mularii oportuniste a § sau in aceea a hipertrofiei centralis-
mului, tov. Martov s-a temut atit de mult de o eventu.ala
disonanta (care numai din punctul de vedere ingust al spiri-
tului de cerc poate fi ceva de temut), incit nu si-a aratat di-
vergentele nici macar in fata unui nucleu cum este redactia !
In schimb, in problcma practicci a componentci centrclor, tov.
Martov a incercat sa contracareze votul majoritkii membrilor
organizatici Iskrei" (acest adevarat nucleu organizatoric de
bazei), facind apel la ajutorul Bundului $i al Tabocedeltilor.
Disonanta" din propriile sale fraze, care strecoara spiritul de
cerc pentru a apAra o cvasiredactie, dar resping spiritul de
cerc" atunci cind e vorba de examinarea unei probleme de
catre persoanele cele mai competente, aceasta disonanta tov.
Martov n-o observe. Ca sa -1 pedepsim, vom cita in intregime
proiectul sau de statut, aratind, la rindul nostru, cc pdreri
contine el si de ce fel de hipertrofie sufera * :

Project de statut al partidului. I. Apartenenta la partid. 1)
E considerat ca facind parte din Partidul muncitoresc social-democrat
din Rusia oricine recunoaste program' lui si lucreaza activ pentru in-
faptuirea sarcinilor lui sub controlul si conducerea organelor de
partid. 2) Excluderea unui membru de partid pentru fapte incompa-
tibile cu intcresele partidului se hotaraste de catre Comitetul Central.
[Hotartrea de excludere se pastreaza la arhiva partidului si se comu-
nica, la cerere, oricarui comitet de partid. Impotriva hotaririi de exclu-
dere pronuntate de Comitetul Central se poate face apel la congres,
printr-o cerere semnata de cel putin doul comitete] "... Voi pune .in
paranteza. acele prcvcdcri din proicctul lui Martov care shit vadit lip -
site dc con%inut, care nu numai ca nu contin nici o idee", dar nu
exprima nici macar o conditie sau cerinta determinate, cum este, de
pilda, strania precizare in statue` a locului de pastrare a hotarlru sau
mentiunea ca Impotriva hotaririlor de excludere pronuntate de Comite-
tul Central (si nu Impotriva tuturor hotatirilor lui in general ?) se
poate face apel la congres. Aceasta nu este altceva decit o hipertrofie
a frazei sau un adevarat formalism birocratic, constind in intocmirca

* Trebuie sa arat c8, din pAcate, nu am putut ga'st prima variantA a
proiectului lui Martov, care avea circa 48 de paragtafe gi suferea de 0
si mai mare hipertrofie" a formalismului

r

inutil.

I
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unor puncte ;i paragrafe superflue, vadit inutile sau birocratice. ,,...II.
Comitetele locale. 3) Reprezentantii partidului in munca lui Locals
sint comitetele de partid..." (idee pe cit de noun pe atit de isteati 1)
... 4) [Sint considerate comitete de partid, in componenta pe care au
avut-o in momentul Congresului al II-lea comitetele reprezentate la
acest congres.] 5) Comitete noi, in afar de cele aratate la § 4, se
numesc de catre Comitetul Central [care on considers drept comitet
organizatia locals respective in componenta existents, on formeaza un
comitet local, primenind componenta organizatiei locale]. 6) Comi-
tetele se completeaza prin cooptare. 7) Comitetul Central are
dreptul de a completa un comitet local cu un numar de tovara0 (cu-
noscuti de el) care sa reprezinte cel mult o treime din numarul total at
membrilor
cel mult

comitetului..." 0 adevarata mostra de cancelarism : de ce
o treime ? pentru care motiv ? ce seas are aceasta 'imitate,

care ntt limiteaza nimic, din moment ce completarea poate fi repetata
de mai multe on ? ,,... 8) [In cazul cind comitetul local s-a destrimat
sau s-a dezmembrat" (adica nu a fost arestat in intregime ?) ,in urma
persecutiilor, Comitetul Central procedeaza la refacerea (firA
a se mai tine seama de prevederile S 7 ? Dar nu &este oare tov.
Martov ca exists o asemanare intre 5 8 ;i acele legi politienegi din
Rusia care prescriu cetacenilor sa lucreze in zilele lucratoare ;i si se
odihneasca in zilele de sarbatoare ?) ,,... 9) [Congresul ordinar al parti-
dului poate da Comitetului Central insarcinarea de a schimba compo-
nenta unui comitet local daci activitatea acestuia este considerate ca
fiind incompatibila cu interesele partidului. In acest din urma caz,
comitetul este declarat dizolvat, tar tovarisii din raza lui de activitate
nu mai sint obligati sa i se subordoneze*."] ...Regula cuprinsa in
acest paragraf este tot atit de arhiutila ca articolul care figureazi
astazi in legile ruse;ti ;i care prevede ca betia este interzisa pentru
coati lumea. ... 10) [Comitetele locale ale partidului conduc intreaga
activitate propagandistica, agitatoricl organizatorica locals a parti-
dului qi, in masura puterilor tor, ajuta Comitetul Central ;i Organul
Central al partidului la indeplinirea sarcinilor generale de partid care
le revin."]... Uf 1 Ce rost au toate astea, pentru dumnezeu ?... 11)
[Rinduielile interne ale organizatiei locale, relatiile dintre comitet ;i
grupele din subordinea (auzi, auzi, tovarase Akselrod ?), precum $i
limitele competentei ;i ale autonomiei" (parci limitele competentei
limitele autonomiei nu sint unul ;i acela;i lucru ?) aceaor grupe se
stabilesc chiar de catre comitet ;i se aduc la cunoginta Comitetului
Central gi a redactiei Organului Central"]... (0 lacuna : nu se indica
unde trebuie pastrate aceste comunicari)... 12) [Toate grupele de partid
;i toti membrii de partid din subordinea comitetelor au dreptul sa tears
ca parerea sau dezideratele for in orice chestiune sa fie comunicate
Comitetului Central al partidului organelor sale centrale]. 13)
Comitetele locale ale partidului sint obligate sa verse la casa Comitetu-
lui Central o parte din veniturile tor, fixati de Comitetul Central.

* Atragem atenUa tov. Akselrod asupra acestut cuvtnt. E ceva Ingro-
zitor I Tata uncle zace radacina iacobinismulur, care nu se di In litncl
oic1 chiar de 10. o schimbare a componenlei redactiei...

lui"]...

si si

si
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III. Organizatiile pentru munca de agitatie in alte limbi (decit cea
ruse). 14) [In vederea desfaprarii muncii de agitatie intr-una din
limbile neruse ;i a organizarii muncitorilor in rindurile carora se duce
aceasta munca de agitatie, pot fi create organizatii separate acolo
unde se constata necesitatea specializarii acestei agitatii si a crearii
unor asemenea organizatii.] 15) Organul care hotariste in ce masura
exists o asemenea necesitate este Comitetul Central al partidului, iar
in cazuri litigioase congresul partidului"... Prima parte a acestui
paragraf este superflua, data luam in consideratie prevederile ulte-
rioare ale statutului, iar partea a doua, referitoare la cazurile litigioase,
este pur si simplu ridicola... 16) [Organizatiile locale indicate la S 14
sent autonome in ceea ce priveste treburile for speciale, dar activeaza
sub controlul comitetului local ;i ii slut subordonate, stabilirea formelor
acestui control ;i reglementarea rela;iilor organizatorice dintre comitetul
local ;i orrnizatia specials fiind de competenta comitetului local res-
pectiv"... (in sfir;it ! acum se vede clar ca nu era nevoie de tot acest
potop de vorbe goale)... In ceea ce prive;te sarcinile generale ale
partidului, aceste organizatii activeaza ca o parte din organizatia de
comitet.] 17) [In vederea indeplinirii cu succes a sarcinilor for spe-
ciale, organizatiile locale mentionate la S 14 pot forma o uniune auto-
noma. Uniunea autonoma poate avea organele ei publicistice si admi-
nistrative speciale, care se afla sub controlul nemijlocit al Comitetului
Central al partidului. Elaborarea statutului uniunii este de competen;a
acesteia, dar, pentru a fi valabil, el trebuie sa fie aprobat de Comitetul
Central al partidului.] 18) [Din uniunea autonoma mentionata la
S 17 pot face parte fi comitete locale de partid dad, datorita condi-
tiilor locale, ele se consacra mai ales agitatiei in limba respective. Nog.
Un astfel de comitet, deli face parte dintr-o uniune autonoma, nu in-
ceteaza de a fi un comitet de partid"]... (intregul paragraf este arhiutil
gi grozav de istet, iar nota este .yi mai ii)... 19) [Organizatiile locale
care fac parte dintr-o uniune autonoma se afla, in ceea ce prive;te
relatiile for cu organele ei centrale, sub controlul comitetelor locale.]

20) [Organele centrale administrative si de press ale uniunilor auto-
nome au cu Comitetul Central al partidului aceleafi relatii ca si comi-
tetele locale ale partidului.] IV. Comitetul Central ;i organele de
presi ale partidului. 21) [Reprezentantii tntregului partid slut Comi-
tetul lui Central ;i organele lui de press politic ;i ;tiintific.] 22)
Comitetului Central ii revine conducerea generals a intregii activitati
practice a partidului ; grija pentru justa folosire si repartizare a tutu-
ror fortelor lui ; controlul activitatii tuturor partilor partidului ; apro-
vizionarea cu publicatii a organizatillor locale ; organizarea aparatului
tehnic al partidului ; convocarea congreselor partidului. 23) Orga-
nelor de presi ale partidului le revine conducerea ideologica a victii
de partid ; propagarea programului partidului ;i elaborarea ;tiintifica
;I publicistice a conceptiilor social-democratiei. 24) Toate comi-
tetele locale de partid ;i uniunile autonome au relatii directe atit cu
Comitetul Central al partidului cit ;i cu redactia organelor de presi ale
partidului ;i be informeaza periodic asupra mersului mi;carii ;i al
muncii organizatorice pe teren. 25) Redactia organelor de press ale
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partidului este numita de congresul partidului functioneaza pink' la
congresul urmator. 26) [Redactia este autonoma in treburile ei
interne], iar in intervalul dintre doua congrese poate completa
sau modifica componenta, comunicind de fiecare data Comitetului
Central schimbarile intervenite. 27) Orice declaratie emanata de la
Comitetul Central sau sanctionata de el se publics, la cererea lui, in
organul partidului. 28) Comitetul Central, de comun acord cu re-
dactia organelor de press ale partidului, creeaza grupe publicistice spe-
ciale pentru diferite genuri de munca publicistica. 29) Comitetul
Central este numit de congresul partidului si functioneaza pink' la
congresul urmator. Comitetul Central se completeaza prin cooptare,
fara nici o restrictie in ceea ce priveste numarul cooptatilor, comunicind
de fiecare data redactiei organelor centrale de press ale partidului
schimbarile intervenite. V. Organizatia din strainatate a partidului.

30) Organizatia din strainatate a partidului are in atributia sa
propaganda printre rusii din strainatate si organizarea elementelor
socialiste din rindurile lor. In fruntea ei se alla o administratie aleask.

31) Uniunile autonome care fac parte din partid pot avea in
strainatate sectii proprii care sa le ajute la indeplinirea sarcinilor for
speciale. Aceste sectii fac parte, ca grupuri autonome, din organizatia
generals existents in strainatate. VI. Congresele partidului. 32)
Instanta suprema a partidului este congresul. 33) [Congresul parti-
dului stabileste programul, statutul principiile calauzitoare ale acti-
viatii partidului ; el controleaza munca tuturor organelor de partid
rezolva conflictele dintre ele.] 34) Au dreptul de a fi reprezentate
la congres : a) toate comitetele locale ale partidului ; b) organele admi-
nistrative centrale ale tuturor uniunilor autonome care fac parte din
partid ; c) Comitetul Central al partidului si redactiile organelor lui
de press centrale ; d) organizatia din strainatate a partidului. 35)
Transmiterea mandatelor este admisa, cu conditia insa ca nici un
delegat sa nu reprezinte mai mult de 3 mandate valabile. Este admisa
impartirea unui mandat intre doi delegati. Mandate le imperative nu
sint admise. 36) Comitetul Central arc dreptul de a invita la
congres, cu drept de vot consultativ, tovarisi a caror prezenta poate
fi utila. 37) Pentru orice modificari in programul sau in statutul
partidului este nevoie de o majoritate de 2/3 din voturile celor pre-
zenti ; celelalte chestiuni se hotarasc prin majoritate simpla. 38)
Congresul se considera, valabil constituit clack delegatii prezenti repre-
zinta mai mult de jumatate din numarul total al comitetelor de partid
existente in acel moment. 39) Congresul se convoaca in masura
posibilitalii o data la doi ani. [Data imprejurari independente de
vointa Comitetului Central impiedica convocarea congresului in limi-
tele acestui termen, Comitetul Central hotaraste pe raspunderea sa
aminarea convocarii lui".]

Cititorul care in mod exceptional a avut rabdare sa citeasca
pins la capat acest asa-zis statut nu ne va pretinde, desigur,
o fundamentare amanuntita a urmatoarelor concluzii. Prima
concluzie : statutul sufera de o dropica greu de lecuit. A doua

si

isi
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concluzie : este imposibil sa descoperi in accst statut vreo
nuanta specials de conceptie organizatorica care sa denote o
atitudine negativa fata de hipertrofia centralismului. A treia
concluzie : tov. Martov a proccdat oft se poate de intelept fe-
rind de vazul lumii (si de dczbatere la congres) pcstc 38/39
din statutullau. Original este aici insa faptul ca aceasta nu-1
impiedica sa vorbeasca de viziers ridicata.

11) DEZBATERILE ASUPRA CENTRALISMULUI INAINTE
DE SCIZIUNEA DIN RINDURILE ISKRISTILOR

Inainte de a trece la problcma Intr-adevar interesanta a
formularii paragrafului 1 din statut, problems care cla incon-
testabil la iveala diferitele nuante de conceptii, ne vom mai
opri putin asupra scurtelor dezbateri generale in jurul statu-
tului care au, ocupat sedinta a 14-a a congresului si o parte
din sedinta a 15-a. Aceste dezbateri prezinta o anumita im-
portanta, pentru Ca au precedat divergenta profunda din rin-
durile organizatiei Iskrei" in problema componentei centre-
lor. Dimpotriva, dezbaterile ulterioare asupra statutului, in
general, si asupra cooptkii, In special, au avut loc dupe ce
s-a produs divergenta dintre noi in cadrul organizatiei Is-
krei". Fireste ea, inainte de ivirea acestei divergente, noi ne
puteam exprima parerile cu mai multi obiectivitate, in sensul
ea considerentele noastre erau mai putin influentate de pro-
blema componentei Comitetului Central, problems care ne
framinta pe toti. Tov. Martov, ,dupa cum am mai spus, s-a
raliat (pag. 157) la parerile mole in probleme organizatorice,
precizind ca nu este de acord Boar in doua chestiuni de
amdnunt. Spre deosebire de el, atit antiiskristii cit si centrul"
au pornit imediat atacul impotriva ambelor idei fundamentale
ale intre_gului plan organizatoric a1 Iskrei" (si, deci, ale intre-
gului statut) : si impotriva centralismului, si impotriva crekii
celor doua centre". Tov. Liber a calificat statutul meu drept
neincredere organizata", considerind (ca si tovarasii Popov
si Egorov) ca existenta a doua centre inseamna descentrali-
zare. Tov. Akimov si-a exprimat dorinta ca sfera de compe-
tenta a comitetelor locale sa fie largita, acordindu-li-se, prin-
tre altele, dreptul de a-si modifica componenta". Trebuie sa
le acordAm o mai mare libertate de actiune... Comitetele locale
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trebuie sa fie alese de catre militantii activi din localitatea res-
pectiva, tot asa cum Comitetul Central este ales de reprezen-
tantii tuturor organizatiilor active din Rusia. Dace insa nici
acest lucru nu poate fi admis, este necesar ca statutul sa limi-
teze numarul membrilor pe care Comitetul Central ii poate
numi in comitelele locale..." (158). Tov. Akimov su &ereaza, dupa
cum vedeti, un argument impotriva hipertrofiei centralismu-
lui", dar tov. Martov ramine surd la aceste sugestii compe-
tente cit timp infringerea suferita in problema compo-
nentei centrelor nu-1 determine sä calce pe urmele lui Akimov.
El ramine surd chiar si atunci cind tov. Akimov ii sugereaza
o idee" din propriul sau statut (§ 7 limitarea dreptului
Comitetului Central de a numi in comitete persoane desemnate
de el) 1 Pe vremea aceea, tov. Martov nu dorea Inca sä fie in
disonanta" cu not si de aceea suporta sä fie in disonanta atlt
cu toy. Akimov cit $i cu sine insusi... Pe vremea aceea, mon-
struosul centralism" era combatut numai de cei carora cen-
tralismul Iskrei" le era vadit dezavantajos, adica de Akimov,
de Liber si de Goldblat, pe care ii urmau cu mulita prudenta
si bagare de seama (astfel ca sa poata face orioind cale-n-
toarsa) Egorov (vezi pag. 156 si 276) si altii. Pe vremea aceea,
majoritatea covirsitoare a partidului iisi dadea inca bine seama
ca numai interesele de bisericuta, de cerc ale Bundului, ale
grupului Iujnii rabocii" etc. erau acelea care generau pro-
testul Impotriva centralismului. De altfel, majoritatea parti-
dului isi cla si astazi seama ca numai interesele de cerc ale
vechii redactii a Iskrei" o determine pe aceasta din urma
sä protesteze impotriva centralismului...

SA' luam, de pilda, cuvintarea tov. Goldblat (16o--161). El
se ridica impotriva monstruosului" meu centralism, care ar
duce la nimicirea" organizatiilor de jos si ar fi pe de-a-n-
tregul patruns de tendinta de a acorda centrului o putere ne-
limitata, dreptul nelimitat de a se amesteca in toate ", in timp
ce organizatiile nu ar avea deck dreptul de a se supune fare
oirtire ordinelor de sus" etc. Centrui prevazut de acest pro-
ject se va trezi intr-un vid ; el nu va avea in jurul sau nici
o periferie, ci numai o masa amorfa In care vor actiona agentii
lui". Este cuvint cu cuvint aceeasi false frazeologie pe care
au inceput sa ne-o serveasca aide Martov $i Akselrod dupa
infringerea for la congres. S-a ris de Bund, care, luptind im-
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potriva centralismului nostru, acorda propriu/ui skit centru
drepturi nelimitate Inca ,ri mai precis formulate (ca, de pilda,
dreptul de a introduce si de a exclude membri 5i chiar de
a nu admite pe unii delegati la congres). Dupa ce se vor la-
muri lucrurile, se va ride ,Si de vaicarelile minoritalii, care
cipa impotriva centralismului si impotriva statutului atunci
cind e in minoritate, dar se sprijina pe prevederile statutului
de indata ce reuseste sa devina majoritate.

In problema celor doua centre, modul de grupare a dele-
gatilor s-a conturat din nou cit se poate de clar : impotriva
tuturor iskristilor stau si Liber, Akimov (primal care a in-
ceput sa cinte refrenul, astazi agreat de Akselrod si de Mar-
tov, cum Ca in cadrul Consiliului Organul Central precum-
paneste asupra Comitetului Central), si Popov, si Egorov.
Planul celor cloud centre decurgea de la sine din ideile organi-
zatorice pe care le preconiza intotdeauna vechea Iskra"
pe care le aprobau in vorbe Popovii si Egorovii 1). Politica
vechii Iskre" era diametral °pusa planurilor grupului Iujnii
rabocii", planurilor de creare a unui organ popular paralel, cu
scopul de a-1 transforma in fapt intr-un organ precumpanitor.
1ata unde sta radacina contradictiei, stranie la prima vedere,
ca toti antiiskristii si toata mlastina se declara pentru un
centru unit, adica pentru un mai mare pretins centralism.
Au fost, desigur (mai ales in rindurile mlastinei), si delegati
care nu prea isi dadeau clar seama unde aveau sa clued'
prin fora lucrurilor, trebuiau sa clued' planurile organizatorice
ale grupului Iujnii rabocii", dar pe ei ii impingea in tabara
antiiskrista insasi firea for nehotarita si lipsita de siguranta
de sine.

Dintre cuvintarile rostite de iskristi in cadrul acestor dez-
batcri asupra statutului (care au precedat sciziunea din rindu-
rile iskristilor), cele mai remarcabile sint cuvintarile tovarasi-
lor Martov (ralierea" la ideile mole organizatorice) si TroOd.
Acesta din urma a raspuns tovarasilor Akimov si Liber in asa
fel, inoit fiecare cuvint din raspunsul sau demasca astazi toata
falsitatea comportarii si a teoriilor de dupa congres ale mi-
noritatii". Statutul zicea tov. Akimov nu stabileste cu
destula precizie sfera de competenta a Comitetului Central.
Eu nu pot fi de acord cu dinsul. Dimpotriva, aceasta definitie
este precisa si inseamna ca, intrucit partidul este un tot intreg,

17*
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e necesar sa-i asiguram controlul asupra comitetelor locale.
Tov. Liber a spus ca statutul inseamna folosind o expresie
de-a mea oneincredere organizatb. Foarte adevarat.
Dar eu am intrebuintat aceasta expresie pentru a califica
statutul propus de reprezentantii Bundului, statut care ex-
prima neincrederea organizata a unei parti din partid fats de
intregul partid. Statutul nostru Ina` (inainte de infringerea in
problema componentei centrelor, statutul aoesta era al nos-
tru") exprima neincrederea organizata a partidului fats de
toate partile lui, adica controlul asupra tuturor organizatiilor
locale, regionale, nationale etc." (558). Da, statutul nostru
este caracterizat aici intr-un mod just, iar pe toti aceia care,
cu constiinta impacata, ne asigura astazi ca perfida majori-
tate este aceea care a conceput si a introdus sistemul nein-
crederii organizate" sau, ceea ce e tot una, al starii de ase-
diu", i-am sfatui sa-si aminteasca mai des de aceasta carac-
terizare. Este de ajuns sh confruntam cuvintele citate cu cele
rostite la congresul Ligii din strainatate pentru a capata o
mostra de nestatornicie politics, o mostra de felul in care pa-
rerile lui Martov & Co. se schimbau dupa cum era vorba de
propriul for colegiu sau de un alit colegiu de grad inferior.

i) PARAGRAFUL 1 DIN STATUT

Am reprodus mai sus diferitele formulari in jurul carora
s-au incins dezbateri interesante la congres. Aceste dezbateri
au ocupat aproape doua sedinte s-au incheiat cu cloud vo-
tari nominale (in tot cursul congresului au fost, data nu ma

numai opt votari nominale, la care nu se recurgea deoit
in cazuri deosebit de importante, deoarece implicau mari pier-
deri de timp). Problema in discutie avea, fara indoiala, un
caracter principial. Congresul a manifestat un interes enorm
perutru aceste dezbateri. La vot au participat tog delegatii
fenomen rar la congresul nostru (ca la once congres mare)
si care dovedeste, de asemenea, interesul participantilor la
discutie.

Care era deci fondul problemei in discutie ? Eu am declarat
la congres si am repetat apoi de multe on ca, dupa parerea
mea, divergenta dintre not (asupra §I) nu este nicidecum atit

si
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de esentiala incit de ea sa depinda viata sau moartea parti-
dului. Nu vom pieri din cauza ca unul din punctele statutului
nu e bun ; nici vorba nu poate fi de asa ceva !" (250) *. Pri-
vita in sine, aceasta diverge*, deli denota existenta unor
nuante principiale, nu putea nicidecum sa provoace o dezbi-
nave (de fapt, data e sa vorbim fara ocolisuri, at trebui sa
spunem : o sciziune) ca aceea care s-a produs dupa congres.
Dar once diverge* mica poate sa devina mare clack' insisti
asupra ei, data o pui pe primal plan, data to apuci sa-i cauti
toate radacinile $i toate ramificatiile. Once divergenta mica
poate capata o insemnatate enornza data serveste ca punct de
plecare pentru o cotiturii spre anumite conceptii gresite si
clack datorita ivirii unor divergence noi, suplimentare, aceste
conceptii gresite se imbina cu actiuni anarhice care duc parti-
dul la sciziune.

Tocmai asa stateau lucrurile in cazul de fats. Diverge*
relativ mica in legatura cu paragraful 1 a capatat acum o in-
semnatate deosebit de mare, pentru ca ea $i numai ea a servit
ca punct de cotitura spre platitudinile oportuniste ale minori-
tatii si spre frazeologia ei anarhista (in special la congresul
Ligii, iar apoi si in coloanele noii Iskre"). Ea $i numai ea a
nzarcat inceputul coalitiei minoritatii iskristilor cu antiiskristii
si cu mlastina, coalitie care s-a conturat definitiv 4i a luat
forme precise in timpul alegerilor $i fara intelegerea careia
nu poate fi inteleasii nici divergenta principala, fundamentals
in problema componentei centrelor. Mica greseala a lui Mar-
tov si a lui Akselrod in legatura cu § 1 nu era decit o mica
fisura in vasul nostru (cum am mai spus la congresul Ligii).
Exista posibilitatea de a lega cit mai strins acest vas, de a-1
lega cu ajutorul unui nod puternic (si nu al unui lat, cum i s-a
nazarit lui Martov, care la congresul Ligii era intr-o stare ve-
cina cu isteria). Dar exista, de asemenea, posibilitatea de a
depune toate eforturile pentru a largi fisura, pentru a sparge
definitiv vasul. Datorita boicotului si altor actiuni anarhiste
ale z,elosikr martovisti a devenit realitate tocmai aceasta
din urma posibilitate. Diverge* in legatura cu paragraful 1 a
avut un rol destul de mare in problema alegerii centrelor, iar
infringerea lui Martov in aceste alegeri 1-a determinat sa duca

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1982, editia
a doua, pag. 280. Not° red.
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o lupta principiala" prin mijloace pur mecanice si chiar scan-
daloase (cuvintarile rostite la congresul Ligii din strainatate
a social-democratiei revolutionare ruse").

Acum, dupa toate aceste evenimente, problema paragrafului
r a capatat, asadar, o insemmitate deosebit de mare, §i not
trebuie sa ne lamurim cu precizie atit caracterul gruparilor
care s-au format la congres cu prilejul votarii acestui paragraf
cit §i ceea ce este malt mai important caracterul real al
nuanfelor concep(iilor care s-au conturat sau au inceput sa
se contureze in legatura cu paragraful i. Acum, dupa eveni-
mentele pe care cititorii le cunosc, problema se pune astfel :
s-au rAsfrint care asupra formularii lui Martov, care a fost
sustinuta de Akselrod, nestatornicia, sovaiala si ambiguitatea
lui (sau a lor) politica, cum am spus eu la congresul parti-
dului (333), devierea lui (sau a lor) spre jauresism anarhism,
cum a. declarat Plehanov la congresul Ligii (pag. 102 si altele
din procesele-verbale ale congresului Ligii) ? Sau s-a rasfrint
asupra formularii mele, care a Most sustinuta de Plehanov, o
intelegere gresita, birocratica, formalists, arbitrara, nesocial-
democrata a centralismului ? Oportunism anarhism san bi-
rocratism si formalism ? astfel se pune problema acum, cind
mica divergenta a devenit o divergenta mare. $i tocmai acesta
este modal impus noua tuturor prin fora lucrurilor, istori-
ceste dat, spune chiar, dad n-ar suna prea pretentios de
a pune problema pe care trebuie avem in vedere atunci
cind discutam in fond argumentele care pledeaza in favoarea
sau impotriva formularii mele.

Sa incepem examinarea acestor argumente cu o analiza a
dezbaterilor desfasurate la congres. Prima cuvintare, aceea a
tov. Egorov, prezinta interes numai prin faptul ca atitudinea
lui (non liquet, Inca nu mi-e clar, nu stiu Inca unde-i adeva-
rul) caracterizeaza foarte bine atitudinea multor delegati care
nu prea se descurcau in aceasta problema intr-adevar noua,
destul de complexa si de subtila. Cuvintarea urmatoare, aceea
a tov. Akselrod, pune din capul locului problema in mod prin-
cipial. Aceasta este prima cuvintare principiala, sau, mai bine
zis chiar, prima cuvintare rostita un genere de tov. Akselrod la
congres, si nu se poate considera ca debutul sau cu faimosul
profesor" ar fi fost deosebit de reusit. Cred spunea tov.
Akselrod ca trebuie sa delimitam notiunile de partid si de
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organizatie. Aici insa aceste doua notiuni se confunda.
Aceasta confuzie este periculoasa." Acesta este primul
argument impotriva formularii mele. Sa-1 examinam mai
indeaproape. Cind spun ca partidul trebuie sa fie o
sums (nu o simpla sums aritmetick ci un complex) de or-
ganizatii*, inseamna oare aceasta ca eu confund" notiunea
de partid cu aceea de organizatie ? Desigur ca nu. Prin acea-
sta eu imi exprim cit se poate de limpede si de precis do-
rinta, cerinta partidul, acest detasament de avangarda al
clasei, sa fie o colectivitate cit mai organizata §i sa nu pri-
measca in rindurile sale decit elemente care admit macar un
minim de organizare. Oponentul meu, dimpotriva, amesteca
laolalta in cadrul partidului elementele organizate cu cele ne-
organizate, elementele care se lass conduse cu cele care nu se
lass conduse, elementele inaintate cu elementele incorigibil
inapoiate, caci cele corigibil inapoiate pot face parte din or-
ganizatie. Ei bine, aceasta tendintei de a amesteca laolalta
asemenca elemente este intr-adevar periculoasel. Tov. Aksel-
rod se refers apoi la organizatiile strict conspirative cen-
traliste din trecut" (Zenilea i volea" 102 §i Narodnaia
voles" 103) : in jurul lor, spune el, se grupau o serie intreaga
de persoane care nu facealy parte din organizatie, dar care
o ajutau intr-un fel sau altul si erau considerate membri de
partid... Acest principiu trebuie sä fie $i mai riguros aplicat
in organizatia social democrats ". Iata-ne pusi acum in fata
unuia dintre aspectele esenfiale ale problemei : se poate spune
oare ca acest principiu", in virtutea caruia iii pot aroga titlul
de membru de partid niste oameni care, Para a face parte din
vreuna dintre organizatiile partidului, se limiteaza sa-1 ajute
intr-un fel sau altul", este intr-adevar un principiu social -de-

a organizatie" se Tntrebuinteazit de obicei in dota sensuri :
unul larg unul Ingust. In sensul ingust, el inseamnit o celula distinctii a
unel colectivitiiti umane cu contururi cit de eft precizate. In sensul larg,
el inseamnii o sums de astfel de celule reunite Intr-un singur tot. D.t?
pita, flota, armata, statul reprezintii In acelati time o sums de organizatu
(in sensul Ingust al euvintului), precum ai o varietate de organizatie socutli
(in sensul larg al cuvintului). Departamentul inviitAmintului este o organi-
zatie sensul larg al cuvintului) ai se compune dintr-o genie de organizatii
(in sensul Ingust al cuvintului). Tot ata gi partidul este o organizatie,
trebuie ad fie o organizatie (in sensul larg al cuvintului); In acelati limp
partidul trebuie sa se compunii dintr-o serie de organizatii diferito (In
sensul Ingust al cuvintului). De aceea tov. Akselrod, care vorbeate de deli-
mitarea notiunilor de partid ai de organizatie, In primul rind n-a tinut
scama de aceasta deosebire dintre sensul larg sensul ingust at cuvintulut

in aceeaslorgani7atie, iar in al doilea rind n-a observat ea el insuai a pus
cold elementele organizate ai cele neorganizate.
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mocrat ? Si Plehanov a dat singurul raspuns posibil la aceasta
intrebare : Referirea lui Akselrod la exemplul deceniului al
8-lea al secolului trecut nu este concludenta. Atunci exista un
centru bine organizat si perfect disciplinat ; in jurul lui existau
organizatii de diferite categorii, create de el, iar ceea ce se
afla in afara acestor organizatii era haos si anarhie. Elemen-
tele componente ale acestui haos isi arogau titlul de membru
de partid, dar de pe urma acestui lucru cauza nu se alegea cu
nici un fel de foloase, ci numai cu ponoase. Nu trebuie sa
imitam anarhia acelui deceniu, ci s-o evitam". Rezulta, asa-
dar, ca acest principiu", pe care tov. Akselrod a vrut sa-1
prezinte drept principiu social-democrat, este in realitate un
principiu anarhist. Pentru a putea rasturna aceasta conduzie
trebuie sa dovedesti posibilitatea controlului, a conducerii si
a disciplinei in afara organizatiei, trebuie sa dovedesti necesi-
tatea de a se recunoaste elementelor haosului" calitatea de
membru de partid. Aparatorii formularii tov. Martov n-au
dovedit si nu puteau dovedi nici una, nici alta. Pentru a-si
ilustra teza, tov. Akselrod a luat cazul unui profesor care se
considers social-democrat si care se declara ca atare". Pentru
a dezvolta pins la capat ideea cuprinsa in acest exemplu, tov.
Akselrod ar fi trebuit sa se intrebe in continuare : recunosc
oare acestui profesor social-democratii organizati calitatea de
social-democrat ? Nepunind aceasta intrebare, tov. Akselrod a
abandonat argumentarea la jumkatea drumului. Intr-adevar,
una din doua : sau social-democratii organizati ii recunosc a-
cestui profesor calitatea de social-democrat, si atunci de ce
sä nu fie incadrat intr-una din organizatiile social-democrate ?
Numai in urma unei asemenea incadrari declaratiile" pro-
fesorului vor corespunde faptelor lui si nu vor famine fraze
goale (cum sint de foarte multe on dedaratiile acute de pro-
fesori). Sau social-democratii organizati nu-i recunosc acestui
profesor calitatea de social-democrat, si atunci n-are nici
un sens si este chiar clauncitor sa i se dea dreptul de a purta
titlul de membru de partid, titlu de onoare si plin de ras-
pundere. Totul se reduce, asadar, la aplicarea consecventa a
principiului organizkii sau la consacrarea haosului si anarhiei.
Construim not oare un partid pornind de la nucleul de social -
democrafi deja constituit si inchegat care a organizat, de
pilda, congresul partidului si care trebuie sa largeasca si sä
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inmulteasca diferitele organizatii de partid, sau ne multumim
cu fraza linistitoare ca toti cei care ne ajuta sint membri de
partid ? Data acceptam formula lui Lenin a continuat tov.
Akselrod , va trebui sa aruncam peste bord o parte din oa-
menii care, desi nu pot fi primiti direct in organizatie, sint
totusi membri de partid". Confuzia de notiuni de care voia
sa ma acuze toy. Akselrod apare aici cit se poate de clar la
el insusi. El considers admisa ideea ca toti cei care ne ajuta
sint membri de partid, in timp ce tocmai ea constituie obiectul
controversei, iar oponentii abia trebuie sa dovedeascti necesi-
tatea si utilitatea unei asemenea interpretari. Care este con-
tinutul acestei expresii, inspaimintatoare la prima vedere : a
arunca peste bord ? Daca sint considerati membri de partid
numai membrii organizatiilor recunoscute ca organizatii de
partid, inseamna ca persoanele care nu pot intra direct" in
nici o organizatie de partid au posibilitatea de a activa intr-o
organizatie care nu face parte din partid, dar care al sprijina.
Prin urmare, nici vorba nu poate fi de a arunca pe cineva
peste bord, in sensul de a-1 inlatura de la munca, de la parti-
ciparea la miscare. Dimpotriva, cu cit vor fi mai puternice
organizatiile noastre de partid formate din social-democrati
adevarati, cu cit mai putine sovaieli si oscilari vor exista 'Ma-
untrul partidului, cu atit mai larga, mai variata, mai bogata
si mai fecunda va fi influenta exercitata de partid asupra ele-
mentelor din masa muncitoreasca care-I inconjura si pe care
el le conduce. Ar fi, intr-adevar, o mare greseala sa conf un-
dam partidul, detasamentul de avangarda al clasei muncitoare,
cu intreaga class. Or, tocmai o astfel de confuzie (care la not
caracterizeaza economismul oportunist in general) face tov.
Akselrod atunci cind spune : Noi cream, desigur, in primul
rind o organizatie ,formats din elementele cele mai active ale
partidului, o organizatie de revolutionari ; dar, din moment ce
sintem un partid de class, trebuie sa avem grija sa nu lasam
in afara partidului pe cei care i se alatura in mod constient,
deli, poate, nu prea activ". In primul rind, printre elementele
active ale partidului muncitoresc social-democrat se vor nu-
mara nu numai organizatiile de revolutionari, ci $i o serie in-
treaga de organizatii muncitoresti recunoscute ca organizatii de
parti)d. In al doilea rind, In ham carui motiv si in virtutea
carei logici s-a putut conchide ca, din moment ce sintem un
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partid de class, nu trebuie sa facem deosebire Intre cei care
fac parte din partid si cei care i se aldturd ? Ditrupotriva, toc-
mai pentru ca exista deosebiri in ceea ce priveste nivelul de
constiinta si gradul de activitate, trebuie sa facem o deosebire
in ce priveste gradul de apropiere de partid. Noi sintem parti-
dul clasei, si de aceea aproape intreaga clasei (iar in timp de
razboi, intr-o perioada de razboi civil, absolut intreaga class)
trebuie sa actioneze sub conducerea partidului nostru, trebuie
sa I se alature cit mai strins ; dar ar insemna sa dam dovada
de manilovism si de codism" dace ne-am inchipui ea in con-
ditiile capitalismului ar fi posibil ca aproape intreaga class
sau chiar intreaga clash sa fie vreodata in stare sa se ridice
la nivelul de constiinta si la gradul de activitate al detasa-
mentului ei de avangarda, al partidului ei social-democrat.
Nid un social-democrat rezonabil nu s-a indoit vreodata ea
in conditiile capitalismului nici macar organizatia sindicala
(mai primitive, mai accesibila constiintei paturilor neevoluate)
nu e in stare sa cuprinda aproape intreaga sau chiar intreaga
class muncitoare. Dace am uita deosebirea dintre detasamen-
tul de avangarda si toate masele care se simt atrase sore el,
dad am uita datoria permanents a detasamentului de avan-
garda de a ridica is acest nivel Inaintat paturi din ce in ce
mai largi, n-am face decit sa ne inselam pe not in§ine, sä
inchidem ochii asupra imensitatii sarcinilor noastre, sa ingus-
tam aceste sarcini. $i tocmai in felul acesta procedeaza aceia
care sterg deosebirea dintre elementele alaturate partidului si
cele care fac parte din el, dintre elementele active, constiente,
si cele care ne ajuta.

A justifica dezlinarea organizatorica, confundarea organiza-
rii cu dezorganizarea, invocind faptul ca sintem partidul clasei
inseamna a repeta greseala lui Nadejdin, care confunda pro-
blema filozofica si social-istorica a ((raclazinilor* miscarii in
icadincuri,, cu problema tehnica-organizatorica" (Ce-i de fa-
cut ?", pag. 91) *. $i aceasta confuzie, care a pornit de la tov.
Akselrod, a fost apoi de zeci de on repetata de oratorii care
au aparat formularea tov. Martov. Cu cit titlul de membru
de partid va fi mai raspindit, cu alit va fi mai bine", spun
tov. Martov, fare a explica insa ce foloase poate ca aduca

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 6, Editura politica, 1961, edilia
a doua, pag. 117. Nota red.
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raspindirea larga a unui title care nu corespunde continutului.
Se poate contests care ca controlul asupra unor membri care
nu fac parte dintr-o organizatie de partid este o simples fic-
tiune ? Raspindirea larga a unei fictiuni este daunatoare, $i
nu folositoare. Pe noi nu poate decit sa ne bucure dad fie-
care grevist, fiecare demonstrant trimis in judecata pentru
actiunile sale se va putea declara membru de partid" (pag.
239). Asa sa fie care ? Fiecare grevist trebuie sa aiba dreptul
de a se declara membru de partid ? Prin aceasta teza, tov.
Martov iii duce dintr-o data la absurd greseala, coborind so-
cial-clemocratismul la nivelul grevismului repetind elucubra-
tiile Akimovilor. Pe noi nu poate decit sa ne bucure data so-
cial-democratia reuseste sa conduces fiecare greva, c.Aci social-
democratia are idatoria directs $i absolutes de a conduce toate
manifestarile luptei de clasa a proletariatului, iar greva este
una dintre cele mai adinci si mai puternice manifestari ale
acestei lupte. Dar am fi codisti data am admite ca aceasta
forma primara de lupta, care ipso facto nu este decit o forma
trade unionists, pi fie identificata cu lupta multilaterala $i
constienta a social-democratiei. Am legitinza in chip oportanist
o minciunci vadita dad am acorda fiecarui grevist dreptul de
a se declara membru de partid", caci intr-o multime de cazuri
o asemenea declaratie" va fi pur simplu faith. Ar insemna
sa ne leganam cu visuri maniloviste daca am cauta sa ne con-
vingem pe noi insine sa convingem $i pe altii ca, in condi-
tiile de extrema farimitare, asuprire indobitocire care in so-
cietatea capitalists va continua in mod inevitabil 8a apese
asupra unor foarte largi paturi de muncitori neinstruiti", ne-
calificati, fiecare grevist poate fi social-democrat $i mem-
bru al partidului social-democrat. Tocmai exemplul gre-
vistului" ne arata deosebit de limpede deosebirea dintre
tendinta revolutionarci de a conduce in spirit social-democrat
fiecare greva frazeologia oportunista care recunoaste fieccirui
grevist calitatea de membru de partid. Sintem partidul clasei
in masura in care conducem efectiv in spirit social-democrat
aproape intreaga sau chiar intreaga clasa proletara, dar numai
niste Akimovi pot conchide de aki ca trebuie sa identificam
in vorbe partidul si clasa.

Nu mi-e frith de organizatia conspirativa", spunea in ace -
eaci cuvintare tov. Martov, dar, adauga el, pentru mine or-
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ganizatia conspirativa are sens numai in masura in care e
inconjurata de un larg partid muncitoresc social-democrat"
(pag. 239). Pentru a fi precis, el ar fi trebuit sa spuna : in
masura in care e inconjurata de o larga miKare muncitoreasca
social democrats. Dar sub aceasta forma, teza tov. Martov
este nu numai incontestabila, ci chiar de-a dreptul un truism.
Ma opresc asupra acestui punt numai pentru ca din truismul
tov. Martov oratorii care au luat cuvintul dupa el au facut
un argument foarte uzitat ,si foarte vulgar, i anume ca Lenin
vrea sa limiteze numarul membrilor de partid la numarul
conspiratorilor". La aceasta concluzie, care nu poate stirni de-
cit zimbete, au ajuns si tov. Posadovski, $i toy. Popov, iar
atunci cind si-au insusit-o Martinov $i Akimov, a ie5it pe
deplin la iveala adevaratul ei caracter, si anume caracterul
de fraza oportunista. In prezent acelasi argument este dezvol-
tat in noua Iskra" de tov. Akselrod, care vrea sa imparta-
seasca publicului cititor noile conceptii organizatorice ale noii
redactii. Inca la congres, chiar in prima sedinta la care s-a
discutat problema paragrafului I, observind ca adversarii mei
vor sa faca uz de aceasta arms ieftina, am cautat sa previn
pe delegati, aratind (pag. 240) ca nu trebuie sa se creada
ca organiza.tiile de partid trebuie sa fie alcatuite numai din
revolutionari de profesie. Noi avem nevoie de cele mai variate
organizatii de toate felurile, rangurile $i nuantele, incepind de
la cele mai inguste $i mai conspirative $i terminind cu cele mai
largi si mai libere, lose Organisationen" *. E un adevar atit
de evident $i de la sine inteles, incit am socotit ca este de
prisos sa ma opresc asupra lui. Dar in ziva de azi, cind am
fost trasi inapoi in multe, foarte multe privinte, sint nevoit
sä repet" $i aid lucruri de mult cunoscute". In acest stop
voi cita citeva pasaje din C,e-i de facut ?" si din Scrisoare
catre un tovaras" :

,,...Unui cerc de corifei cum sint Alekseev $i Miskin, Hal-
turin $i Jeleabov, sarcinile politice, in sensul cel mai real, in
sensul cel mai practic al acestui cuvint, ii sint accesibile si ii
sint accesibile tocmai pentru ca $i in masura in care propa-
ganda lot fierbinte gaseste ecou in masa care se desteapta
spontan, in masura in care energia for clocotitoare este insu-

* Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 7, Editura politick 1982, editta
a doua, pag. 280. Note red.
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¢ita de clasa revolutionara si este sprijinita de energia aces-
teia" *. Pentru a fi un partid social-democrat trebuie sa
obtinem sprijinul clasei. Nu partidul trebuie sa inconjure or-
ganizatia conspirativa, cum credea tov. Martov, ci clasa re-
volutionara, proletariatul, trebuie sa inconjure partidul, care
cuprinde atit organizatii conspirative cit si organizatii necons-
pirative.

...Organizatiile muncitorilor pentru lupta economics tre-
buie sa fie organizatii sindicale. Once muncitor social-demo-
crat trebuie sa sprijine in masura posibilului aceste organizatii

sa actioneze intens in cadrul lor... Dar nu este citusi de
putin in interesul nostru sa cerem ca membri ai uniunilor de
breasla sa poata fi numai social-democratii : aceasta ar ingusta
influenta noastra asupra masei. Din uniunile de breasla tre-
buie sa faca parte once muncitor care intelege necesitatea
unirii in vederea luptei impotriva patronilor si a guvernului.
Nici chiar scopul uniunilor de breasla nu ar putea fi atins
daca ele nu ar cuprinde pe toti cei ce sint in stare sa se ridice
fie si numai pina la aceasta treapta elementary de intelegere,
daca aceste uniuni de breasla n-ar fi organizatii foarte largi.

cu cit aceste organizatii vor fi mai largi, cu atit mai larga
va fi ci influenta noastra asupra lor, influents care se exer-
cita nu numai prin dezvoltarea #spontana)) a luptei economice,
ci si prin inriurirea directs, constienta a membrilor socialisti
ai uniunii asupra tovarasilor lor" (pag. 86) **. In treacat fie
zis, exemplul sindicatelor este deosebit de concludent pentru
aprecierea controversatei probleme a paragrafului 1. Ca sin-
dicatele trebuie sa activeze sub controlul ¢i conducerea" or-
ganizatiilor social-democrate, in aceasta privinta nu pot
exista doug pared in rindurile social-democratilor. Dar a
recunoaste pe aceasta baza tuturor membrilor sindicatelor
dreptul de a se declara" membri ai partidului social-demo-
crat ar fi o absurditate vadita si ar insemna sa ne expunem
unei duble amemintari : pe de o parte, aceasta ar ameninta
sa ingusteze amploarea miscarii sindicale si sa slabeasca soli-
daritatea muncitorilor pe acest teren, iar pe de alts parte ar
deschide portile partidului social-democrat in fata dezlinarii

* Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 6, Editura politics;, 1961, editia
a doua, pag. 103. Nota red.

** Op. cit., pag. 110-111. Note red.
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si a sovaielii. Social-clemocratia germane a avut prilejul sa
rezolve in practica o asemenea chestiune atunci cind s-a pro-
dus cunoscutul incident in legatura cu comportarea zidarilor
din Hamburg care lucrau in acord 104. Social democratic n-a
ezitat nici o clips sa declare ca a fi spargator de greva este
-ceva necinstit din punctul de vedere al unui social-democrat,
proclamind implicit ea conducerea $i sprijinirea grevelor este
o sarcina primordiala a ei, dar in acelasi timp ea a respins
tot atit de categoric cererea de a identifica interesele partidu-
lui cu interesele sindicatelor, de a arunca pe urnerii partidului
raspunderea pentru cutare sau cutare actiuni ale diferitelor
sindicate. Partidul trebuie sa tinda si va tinde sa imprime sin-
dicatelor spiritul salt, sa le supuna influentei sale, dar tocmai
in interesul acestei influente el trebuie sa face o deosebire in-
tre elementele pe deplin social-democrate (care fac parte din
partidul social-democrat) ale sindicatelor $i elementele mai
putin constiente si mai putin active politiceste, si nu sa le
amestece laolalta, cum vrea toy. Akselrod.

...,,Centralizarea functiilor celor mai conspirative de catre
organizatia de revolutionari nu va slabi, ci va face sa creasca
amploarea si va imbogati continutul activitatii unei serii in-
tregi de alte organizatii, destinate sa cuprinda un public cit
mai larg, si de aceea trebuie sa fie cit mai putin formal cons-
tituite cu putinta si cit mai putin conspirative cu putinta :
sindicatele muncitoresti, cercurile muncitoresti pentru invata-
mintul de culture generala $i pentru citire de literature ilegala,
cercurile socialiste, precum si cercurile democratice din toate
celelalte paturi ale populatiei etc. etc. Asemenea cercuri, sin-
dicate si organizatii trebuie sa existe pretutindeni in numar
cit mai mare §i 01 aiba functiile cele mai felurite, dar este
absurd si daunator ca ele sa fie confundate cu organizatia de
revolutionari, sa se stearga linia de demarcatie dintre ele..."
(pag. 96) *. Din aceste citate se vede cit de putin indreptatit
era toy. Martov sa-mi atraga atentia ca organizatia de revo-
lutionari trebuie sa fie inconju.ratei de largi organizatii mun-
citoresti. Acest lucru a fost relevat de mine Inca In C,e-i de
facut ?", iar in Scrisoare catre un tovaras" am dezvoltat a-
ceasta idee intr-un mod mai concret. Cercurile de uzina

* Op. cit., pag. 123.
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scriam eu acolo sint foarte importante pentru noi, cad
forta principals a miscarii sta in organizarea muncitorilor de
la uzinele marl, dat fiind ca uzinele (si fabricile) marl inglo-
beaza area parte a clasei muncitoare care nu numai ca pre-
cumpaneste numericeste, dar precumpaneste $i mai mult prin
influenta ei, prin nivelul ei de dezvoltare si prin combativi-
tatea ei. Fiecare uzina trebuie ea fie un bastion al nostru...
Subcomitetul de uzina trebuie sa se straduiasca sä cuprinda
toata uzina, un numar cit mai mare de muncitori intr-o re-
tea de cercuri (sau agenti) de tot felul... Toate grupurile, cer-
curile, subcomitetele etc. trebuie sa functioneze ca institutii
sau filiale ale comitetului. Uncle dintre de iii vor exprima
direct dorinta de a intra in Partidul muncitoresc social-de-
mocrat din Rusia cu conditia aprobarii comitetului, vor
intra in partid, vor asuma (din insarcinarea comitetului
sau de acord cu el) anumite functii, se vor obliga sa se su-
puna dispozitiilor organelor de partid ; membrii tuturor aces-
tor organizatii se vor bucura de aceleafi drepturi ca tot;
membrii de partid, din rindurile for vor fi cooptati membri in
comitet etc. Alte le nu vor intra in P.M.S.D.R., ci vor func-
tiona ca cercuri organizate de membri de partid sau alaturate
cutarui sau cutarui grup al partidului etc." (pag. 17-18) *. Din
cuvintele subliniate de mine se vede foarte limpede ca ideea
paragrafului 1 in formularea pe care i-am dat-o eu este pe
deplin exprimata in Scrisoare catre un tovaras". Conditiile
de admitere in partid sint indicate aici in mod explicit : un
anumit grad de organizare si a) aprobarea comitetului de
partid. 0 paging mai departe arat, aproximativ, care grupuri

organizatii trebuie (sau nu trebuie) sa faca parte din partid
pentru care considerente : Grupul de difuzare trebuie sa

apartina Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia si
sä cunoasca un anumit numar de membri de partid si de
persoane cu functii in partid. Un grup care studiaza conditiile
profesionale de munca si care elaboreaza diferitele categorii
de revendicari profesionale nu trebuie sa apartina neaparat
Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia. Un grup
compus din studenti, of iteri, functionari care se ocupa cu stu-
diul individual cu participarea unui membru sau a doi mem-

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politic5, 1962, editia
a doua, pag. 15, 17-18. Nota red.
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bri de partid uneori nici nu trebuie sa stie ca acestia din urma
fac parte din partid etc." (pag. 18-19) *.

Iata deci Inca un material de natura sa ilustreze chestiunea
vizierei ridicate" 1 In timp ce formula din proiectul tov.
Martov nici nu se ocupa de relatiile dintre partid organi-
zatii, eu am aratat cu aproape un an inainte de congres ca
uncle organizatii trebuie sa faca parte din partid, iar altele
nu. In Scrisoare catre un tovaras" apare deja clar ideea pe
care eu am sustinut-o la congres. In mod concret, lucrurile
ar putea fi infatisate in felul urmator. Dupa gradul de or-
ganizare in general si dupa gradul de conspirativitate al or-
ganizatiei in special se pot distinge aproximativ urmatoarele
categorii : I) organizatii de revolutionad ; 2) organizatii mun-
citoresti cit mai largi $i mai variate (ma limitez numai la
clasa muncitoare, presupunind ca ceva de la sine inteles
in anumite condilii, vor intra aici anumite elemente din
alte clase). Aceste data categorii alcatuiesc partidul. Apoi 3)
organizadi muncitoresti care se alatura partidului ; 4) orga-
nizatii muncitoresti care nu se alatura partidului, dar care
in fapt se supun controlului si conducerii lui ; 5) elementele
neorganizate ale clasei muncitoare, care in parte se supun
ele conducerii social-democrate, cel putin on de cite on au
loc manifestari mai importante ale luptei de clasa. Iata apro-
ximativ cum se prezinta lucrurile din punctul meu de vedere.
Dimpotriva, din punctul de vedere al tov. Martov, limitele
partidului ra.'rnin complet neprecizate, caci orice grevist" se
poate declara membru de partid". Care este folosul acestei
situatii confuze ? Larga raspindire a titlului" de membru de
partid. Dezavantajul ei este ca introduce ideea dezorganiza-
toare a confundarii clasei cu partidul.

Pentru a ilustra tezele generale formulate de not este nece-
sar sa mai aruncam o privire fugara asupra dezbaterilor care
au urmat la congres in legatura cu § 1. Tov. Bruker (spre
marea satisfactie a tov. Martov) se pronunta pentru formula
mea ; dar alianta sa cu mine, spre deosebire de aceea a tov.
Akimov cu Martov, se dovedeste a fi bazata pe o neinte-
legere. Tov. Bruker nu este de acord cu intregul statut si
cu intregul lui spirit" (pag. 239) $i apara formula mea ca baza

* Op. cit., peg. 19.
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a democratismului dorit de partizanii lui Rabocee Delo".
Tov. Bruker nu IS-a ridicat Inca la ideea ca lupta politica
to obliga uneori sa alegi raul cel mai mic ; tov. Bruker n-a
observat ca la un congres ca al nostru este inutil sa aperi
democratismul. Tov. Akimov s-a aratat mai perspicace. El a
pus foarte just chestiunea, declarind ca tovarasii Martov
Lenin discuta in contradictoriu : care (dintre formulari) va
contribui mai bine la atingerea telului for comun" (pag. 252).
Bruker cu mine continua el vnem s-o alegem pe aceea
care va contribui mai putin la atingerea acestui tel. De aceea
aleg formularea propusa de Martov". $i toy. Akimov a expli-
cat sinter ca, dupa parerea sa, insusi telul lor" (adiel telul
urmarit de Plehanov, de Martov $i de mine : crearea unei or-
ganizatii conducatoare formate din revolutionari) este irea-
lizabil daunator" ; el sustine, ca $i tov. Martinov*, ideea
economictilor ca nu este nevoie de o organizatie de revolu-
tionari". El este ferm convins ca viata va ir'upe totuci in
organizatia noastra de partid, indiferent data ii yeti bara
drumul cu formula lui Martov sau cu aceea a lui Lenin".
N-ar merita sa ne oprim asupra acestei conceptii codiste"
despre vials" daca n-am fi intilnit-o $i la tov. Martov. A
doua cuvintare a tov. Martov (pag. 245) este in general atit
de interesanta, incit merita a fie analizata amanuntit.

Primul argument al tov. Martov : controlul organizatiilor
de partid asupra membrilor de partid neincadrati in organi-
zatii este realizabil in masura in care comitetul, incredintind
cuiva o
indeplinirea

anumita functie, are posibilitatea de a supraveghea
ei" (pag. 245). Aceasta teza este cit se poate de

caracteristica, deoarece ea tradeaza", daca ne putem ex-
prima astfel, cui ii este necesara $i cui ii va servi in realitate
formularea lui Martov : unor intelectuali izolati sau grupurilor
muncitoresti maselor muncitoresti ? Adevarul e ca formula

* Toy. Martinov, de altfel, vrea se deosebeasca de tov. Akimov, vrea
sit demonstreze a complotist" n-ar avea intelesul de conspirativ", ca
deosebirea dintre aceste cuvinte ar ascunde o deosebire de notiuni. Dar
nici toy. Martinov, nici toy. Akselrod, care calcA acuma pe urmele lui, n-au
explicat in ce const5 aceasta deosebire. Tov. Martinov se face" cif nu stie
ea in "Ce-1 de fAcut ?", de pildA (ca si in Sarcini" (vezi V. I. Lenin, Opere
complete, vol. 2, Editura politicA, 1960, edilia a dona, pag. 427-463.
Note red.), m-am exprimat categoric Impotriva restringerii luptei politics
la llmitele unui complot". Tov. Martinov vrea sif determine pe ascultAtoril
sit aX uite cg aceia pe care ii combiteam no vedeau necesitatea unei organi-
zalii de revolutionari, aia cum tov. Akimov nu o vede nici astizi.
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lui Martov poate fi interpretata in doua fcluri : x) are dreptul
de a se declara" (sint chiar cuvintele tov. Martov) membru
de partid oricine da partidului in mod regulat un concurs
personal, sub conducerea uneia dintre organizatiile lui ; 2)
orice organizatie de partid are dreptul de a recunoaoe cali-
tatea de membru de partid oricui ii cla in mod regulat un
concurs personal, sub conducerea ei. Numai prima interpre-
tare cla, intr-adevar, fiecarui grevist" posibilitatea de a se
intitula membru de partid si, de aceea, numai aceasta inter-
pretare a cucerit dintr-o data inimile Liberilor, Akimovilor
$i Martinovilor. Dar aceasta interpretare nu este, evident, de-
ck o fraza goals, deoarece inglobeaza toata clasa muncitoare,
facind sa dispara deosebirea dintre partid si class ; a con-
trols si a conduce pe fiecare grevist" despre asa ceva se
poate vorbi numai simbolic". Iata de ce, in a doua sa cu-
vintare, tov. Martov a alunecat imediat spre interpretarea a
doua. (desi, in paranteza fie zis, ea a fost de-a dreptul deza-
probata de congres, care a respins rezolutia lui Kostici 1°5,
pag. 255) : comitetul va incredinta functii $i va supraveghea
indeplinirea lor. Desigur, asemenea sarcini speciale nu vor fi
niciociata incredintate masei muncitorilor, nziilor de proletari
(despre care vorbesc tov. Akselrod si toy. Martinov) ; ek
vor fi de cele mai multe on incredintate tocmai profesorilor
de care amintea tov. Akselrod, liceenilor care ii preocupau pe
tov. Liber si pe tov. Popov (pag. 24, tineretului revolutionar
la care se referea. tov. Akselrod in a doua sa cuvintare (pag.
242). Intr-un cuvint, formula toy. Martov on va famine liters
moarta, o fraza goals, on va folosi mai ales si aproape exclu-
siv intelectualilor pe de-a-ntregul pritrunfi de individualism
burghez" §i care nu doresc sa intre in organizatie. in vorbe,
formula lui Martov apara interesele paturilor largi ale pro-
letariatului ; in 'apt, ea va servi interesele intelectualilor bur-
ghezi, care detests disciplina $i organizarea proletara. Nimeni
nu se va incumeta sa nege Ca, privity in ansamblu, intelec-
tualitatea, ca patura deosebita a societatii capitaliste contem-
porane, se caracterizeaza tocnzai prin individualismul ei i
prin incapacitates de a se supune disciplinci $i organizirii
(comp., de pilda, cunoscutele articole ale lui Kautsky despre
intelectualitate) ; aceasta este, intre altele, ceea cc dcosebeste
in eau aceasta patura socials in comparatie cu proletariatul ;
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aceasta este una dintre cauzele prin care se explica nestator-
nicia si moliciunea de intelectual, care au asupra proletnriatu-
lui repercusiuni atit de frecvente ; $i aceasta particularitate a
intelectualilor este strins legata de conditiile for de viata,
de conditiile in care-si cistiga existenta, conditii care in multe,
foarte multe privinte se apropie de conditiile de trai ale mi-
cii burghezii (munca de until singur sau in colective foarte
mici etc.). In sfirsit, nu este intimplator nici faptul ca tocmai
aparatorii formulei lui Martov au trebuit a foloseasca exem-
plul cu profesorii $i liceenii ! In controversele asupra para-
grafului i nu partizanii unei largi lupte proletare s-au ridicat
impotriva partizanilor unei organizatii radicale conspirative,
cum isi inchipuiau tovarasii Martinov si Akselrod, ci adeptii
individualismulth intelectualist burghez s-au ciocnit cu par -
tizanii organizarii ,ci disciplinei proletare.

Tov. Popov a spus : Pretutindeni, la Petersburg, ca si la
Niko laev sau la Odesa, dupa marturia reprezentantilor aces-
tor orase, stint zeci de muncitori care raspindesc publicatiile
noastre, care fac agitatie prin viu grai, clan- care nu pot fi
membri ai organizatiei. Ei pot figura in organizatie, dar nu
pot fi considerati membri" (pag. 241). De ce nu pot fi membri
ai organizatiei ? Acesta e secretul tov. Popov. Am citat mai
sus un pasaj din Scrisoare catre un tovaras" in care se arata
a tocmai includerea in organizatie a tuturor acestor munci-
tori (nu cu zecile, ci cu sutele) este posibila $i necesara $i ca
multe, foarte multe dintre aceste organizatii pot si trebuie
sa fats parte din partid.

Al doilea argument al tov. Martov : Pentru Lenin nu
exists in partid alte org.anizatii decit cele de partid"... Foarte
just 1... Dimpotriva, in ce ma priveste, cred a trebuie sa
existe asemenea organizatii. Viata creeaza si inmulteste orga-
nizatiile mai repede decit reusim not a le includem in ierar-
hia organizatiei noastre combative de revolutionari de pro-
fesie"... Aceasta afirmatie este gresita din doua puncte de
vedere : I) viata" creeaza mult mai putine organizatii efi-
ciente de revolutionari decit ne trebuie noua, decit are ne-
voie miscarea muncitoreasa ; 2) partidul nostru trebuie s5
fie o ierarhie care sa cuprinda nu numai orgainizatii de re-

18*
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volutionari, ci o masa de organizatii muncitoresti... Lenin
crede ca Comitetul Central va confirma ca organizatii de
partid numai pe acelea care vor fi absolut sigure din punct
de vedere principial. Dar tov. Bruker intelege foarte bine
ca viata (sic !) iii va impune cerintele ca, pentru a nu lasa
in afara partidului o multime de organizatii, Comitetul Cen-
tral va trebui sa le confirme, in pofida caracte,rului for nu
in totul sigur ; tocmai de aceea se radiaza tov. Bruker la punc-
tul de vedere al lui Lenin"... Iata, intr-adevar, o mostra de
conceptie codista despre viata" 1 Desigur, dad Comitetul
Central ar fi necesarmente compus din oameni care nu se
calauzesc dupa propria lot parere, ci dupa ceea ce vor spun
altif (vezi incidentul cu Comitetul de organizare), atunci
viata" si-ar impune cerintele" in sensul ca.' elementele cele
mai inapoiate ale partidului ar ajunge sä procumpaneasca
(cum s-a intimplat acum, cind elementele inapoiate au for-
mat minoritatea" partidului). Dar nu se poate aduce nici
un motiv rational care sa oblige un Comitet Central inteligent
sa introduces in partid elemente nesigure". Referindu-se la
viata;" care genereaza" elemente nesigure, tov. Martov nu
face decit sa arate cit se poate de clar caracterul oportunist
al planului sau de organizare !... Eu insa cred continua
el ca, data o asemenea organizatie (nu intro totul sigura)
se declares gam sa accepte programul $i controlul partidului,
not putem s-o introducem in partid, fares ca prin aceasta sa
facem din ea o organizatie de partid. considera ca un
mare triumf al partidului nostru dad, de pilda, o uniune de
#indepen}denti» ar declara ca adopts punctul de vedere al
social-democratiei programul ei, ca intra in partid, ceea
ce nu inseamna insa ca not inchidem aceasta uniune in or-
ganizatia de partid"... Tata Oita confuzie creeaza formula lui
Martov : organizatii Fara partid care fac parte din partid 1
Imaginati-va o clips schema lid : partidul = organizatii de
revolutionari + 2) organizatii muncitoresti recunoscute ca
organizatii de partid + 3) organizatii muncitoresti nexecunos-
cute ca organizatii de partid (compuse mai ales din indepen-
denti") + 4) persoane izolate care indeplinesc diferite functii:
profesori, liceeni etc. + 5) fiecare grevist". Alaturi de acest
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plan admirabil nu am putea prune deck cuvintele toy. Liber :
Sarcina noastra nu este numai sä organizam o organizatie

; noi putem si trebuie sa organizam un partid" (pag.
241). Da, desigur, noi avem posibilitatea $i datoria sä facem
acest lucru, dar pentru a-I putea face nu trebuie sa rostim
cuvinte lipsite de sens despre organizarea de organizatii",
ci trebuie sa cerem expres membrilor de partid sa lucreze
efectiv pentru organizare. Sa vorbesti despre organizarea
partidului" sa aperi camuflarea dezorganizarii $i a haosu-
lui sub paravanul cuvintului partid Inseamna sä indrugi vorbe
goale.

Formularea noastra spune toy. Martov exprima ten-
dinta ca intre organizatia de revolutionari si masa sa existe
o serie de organizatii". Ba tocmai ca nu. Formula lui Martov
nu exprima aceasta tendinta cu adevarat obligatorie, deoarece
ea nu stimuleaza organizarea, nu confine oerinta organizarii,
nu face deosebire intre ceea ce este organizat $i ceea ce este
neorganizat. Ea nu da decit un titlu *, $i in legatura cu acea-
sta, Fara sa vrem, ne aducem aminte de cuvintele tov. Aksel-
rod : Prin nici un fel de decrete nu li se poate interzice for
(cercurilor tineretului revolutionar etc.) si nici unor persoane

* La congresul Ligii, tov. Martov a invocat in
s5

sprijinul formularii propuse
de el Inca un argument, care nu merits decit fie lust in ris. Am putea
sa arAtarn ci spunea el , interpretati literal, formula lui Lenin exclude
posibilitatea ca agent{{ Comitetului Central sa filch' parte din partid, deoarece
ci nu formeaza o organizatie" (pag. 59). Acest argument a fost intimpinat
cu risete si la congresul Ligii, dupa cum mentioneazi procesele-verbale. Toy.
Martov crcde cit dificultatea" semnalatA de el poate fi rezolvata numai prin
aceea ca agenjii Comitetului Central

asta
sa fact parte din organizatia Comite-

tului Central". Dar nu despre e vorba. E vorba de faptul ca, prin
e'cemplul salt, tov. Martov a ariltat cit se poate de clar ca nu intelege citufi
de pulin idcea paragrafulut 1 ci ne-a da t a mostra de critics buchereascii,
care intr-adeviir nu

suficient
merits decit at fie luatA In es. Din punct de vedere

formal ar fi sa se creeze o organizatie a agentilor Comitetului
Central", sit* se intocmeascli o hotarire cu privire la includerea ei in partid,
pentru ca dificultatea" care i-a pricinuit tov. Martov atita bataie de cap
55 dispara imediat. Dar ideea paragrafului 1 in formularea propusii de mine

realconst5 tocmai In imboldul : organizati-va I", in asigurarea unui control
si a unei conduceri reale. In fond este ridicolii instsi intrebarea clac5. agentii
Comitetului Central fac sau nu fac parte din partid, deoarece controlul real
asupra activitatii for este pe deplin 5i farli doar 5i poate asigurat prin insu5i
faptul ca sint numiti in funcril de agentt, prin insusi faptul ca sint mentinuti
in aceste funetii. Aici, asadar, nici vorba nu poate fi de vreo confuzie
intre organizat si neorganizat grecelii din formularea propusii dc
tov. Martov). Formula toy. Martov nu este bunt pentru ca ea permite oricarui
oportunist, oricarui palavragiu, oricarui profesor" si oricarui liceean" 8a so
declare membru de partid. In zadar Ineearca toy. Martov sal ne abata atentia
do la acest catch{ at lui Achile al formul5rii sale, invocind exemple in care
ni i nu poate fi vorba ca cineva aroge singur calitatea de membru de
p irtid, s3 se declare singur membru de partid.

(raclacina

(II)

5i
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izolate sa-si zica social-dernocrati" (un adevar incontestabil !)
si chiar sa se considere ca facind parte din partici-- asta
nu mai e de loc adeviirat I Nu putem interzice si nici nu are
vreun rost sa interzicem cuiva zica social-democrat, de-
oarece in mod nemijlocit acest cuvint nu exprima deck un sis-
ter de convingeri, iar nu si anumite relatii organizatorice.
Dar putem interzice si trebuie sa interzicem unor cercuri si
persoane sa se considere ca facind parte din partid" atunci
cind aceste cercuri si persoane dauneaza cauzei partidul-ui, it
demoralizeaza sau it dezorganizeaza. Ar fi ridicol sa vorbim
despre partid ca un tot intreg, ca unitate politica, d.aca el n-ar
avea posibilitatea sa interzica prin decret" unui cerc sa se
considere parte a intregului" ! Ce rost ar avea atunci sa sta-
bilim modalitatea si conditiile excluderii din partid ? Tov.
Akselrod a dus in mod vadit la absurd greseala fundamen-
tals a tov. Martov ; el a transformat chiar aceasta greseala
intr-o teorie oportunista cind a adaugat : in formularea lui
Lenin, § i este in directs contradictie principiala cu insasi
esenta (!!), cu sarcinile partidului social-democrat al prole-
tariatului" (pag. 243). Aceasta inseamna nici mai mult nici
mai putin ca a avea fata de partid cerinte mai inalte decit
fata de class inseamnA sa fii in contradictie principiala cu

esenta sarcinilor proletariatului. Nu-i de mirare ca Aki-
mov a aparat din rasputeri o asemenea teorie.

Ca sa fim drepti, trebuie sa relevam ea toy. Akselrod, care
acunz doreste sa faca din aceasta form'ulare gresita si vadit
inclinata spre oportunism germenele unor conceptii noi, la
congres s-a declarat, dimpotriva, gata sa cads la invoiale,
spunind : Dar obsery ca bat intr-o usa deschisa"... (eu ob-
sery acest lucru si in noua Iskra")... deoarece cu cercurile
sale periferice, considerate ca parti ale organizatiei de partid,
tov. Lenin vine in intimpinarea cerintelor (si nu nu-
mai cu cercurile periferice, ci Si cu uniunile miuncitoresti de
tot felul : vezi pag. 242 din procesele-verbale, cuvintarea tov.
Strahov, precum si sus-citatele pasaje din Ce-i de facut ?"
si din Scrisoare catre un tovaras")... Mai ramin persoanele
izolate, dar si aici am putea cadea la invoiala". Am raspuns
tov. Akselrod ca, in general vorbind, n-as avea nimic impo-

sa-si

insasi

mole"...
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triva sa cadem la invoiala*, §i trebuie sa explic scum ce
sens au avut aceste cuvinte. In privinta. persoanelor izolate,
a tuturor acestor profesori, liceeni etc., a§ fi cel mai putin
dispus sa consimt la concesii ; dar dada s-a ivit vreo indoiala
in privinta organizatiilor muncitore§ti, a§ consimti (de§i, dupe
cum am dovedit mai sus, aceste indoieli sint complet lipsite de
temei) sa adaug la § r in formularea mea o note care sa aiba
cam urmatorul continut : Organizatiile muncitore§ti care re-
cunosc programul §i statutul Partidului muncitoresc social-de-
mocrat
printre

din Rusia trebuie sa fie primite in numar cit mai mare
organizatiile de partid". Desigur, strict vorbind, un

asemenea deziderat nu-§i are local intr-un statut, care trebuie
sa se limiteze la definitii juridice, ci in comentarii explicative,
in bro§uri (§i am aratat deja ca, cu mult inainte de statut, eu
am dat asemenea explicatii in broprile mele) ; dar o astfel de
note n-ar confine cel putin nici urma de idei grefite in stare
sa duca la dezorganizare, nici urma de rationamente oportu-
niste ** §i de conceptii anarhiste" de felul celor cuprinse, fare
indoiala, in formularea propusa de tov. Martov.

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1962, edilia
a doua, pag. 280. Note red.

** Printre aceste ralionamente, care apar In mod inevitabil atunci cind se
fac Incereari de a motiva formula lui Martov, se numara indeosebi fraza
tot/. Trolki (pag. 248 $i 346) cum ea oportunismul este generat de cauze
mai complexe (sau : este determinat de cauze mai profunde) decit un punct
sau altul din statut ; el

al
este generat de nivelul relativ de

intereseaza
dezvoltare al

democraliei burgheze si proletariatului"... Aici nu dace anumite
puncte din statut ar putea genera manifestari de oportunism ; ceea ce importa
nici a sa faurim cu ajutorul for o arms, mai mult sau mai putin ascutita,
impotriva oportunismului. Cu eft cauzele lui sint mai adinci, cu atit aceasta
arms trebuie sit' fie mai aseutita. De aceea, a fuslifica prin cauzele adfnci"
ale oportunismului o formulare care-i deschide penile Inseamnii a da dovada

Liber,de codism de cea
ca statutul

mai purl spell. Cfnd toy. Trolki era
organizata" a

impotriva tov.
el Intelegea expriml neincrederea Intregului feta
de parte, a detasamentului de avangarda fats de detasamentul Inapoiat ; dar
cind tov. Trolki a trecut de partea lui Liber, el a uitat acest lucru si a
inceput chiar sa justif ice prin cauze complexe", prin nivelul de dezvoltare
al prolctariatului" etc. slabiciunea si inconsecventa proprie felului In care
not organizam aceasta neincredere (fall de oportunism). Un alt argument
al tov. Trolki: Tineretului intelectual organizat intr -un fel sau altul fi
esfo mai usor sa se inscrie (subliniat de mine) in listele partidului". Exact.
Tocmai de aceea picatuieste prin ambiguitate inteleetualista formularea care
permite chiar elementelor neorganizate 55 se declare membri de partid, iar
nu formularea mea, care exclude dreptul de a ..se inscrie" In liste. Tov Trolki
spune ea, dada Comitetul Central nu recunoaste" organizatiile de oportunisti,
aceasta se explica numai prin caracterul persoanelor care le compun, si ca
din moment ce aceste persoane, ca individualitati politice, slut cunoscute,
inseamna ea nu Ant periculoase, deoarece pot fi Indepartate printr-un boicot
general at partidului. Acest lucru e adevarat numai in cazurile cind cineva
trebuie ad fie indepdriat din partici (1i nici atunci nu e decit pe jumatate

;i
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Expresia din urma, pe care am reprodus-o in ghilimele,
apartine toy. Pavlovici, care pe buns dreptate a calificat drept
anarhism recunoasterea unor membri care nu sint rdsPunZa-
tori §i care se considerd singuri membri de partid". Tradusa
in limbajul curent" explica toy. Pavlovici tovarasului Liber
formularea mea , ea inseamna : daca vrei sa fii membru
de partid, trebuie sa recunosti de asemenea, si nu numai in
mod platonic, relatiile organizatorice". Oricit de simpla ar fi
aceasta traducere", ea s-a dovedit a nu fi de prisos (cum
au aratat evenimentele de dupa congres) nu numai pentru
diferitii profesori liceeni dubiosi, ci pentru membri de
partid dintre cei mai autentici, pentru oameni care stau in
fruntea partidului... Nu mai putin just a relevat tov. Pavlovici
contradictia dintre formula toy. Martov si teza incontestabila
a socialismului stiintific pe care a citat-o intr-un chip atit de
nepotrivit acelasi tov. Martov. Partidul nostru este expo-
nentul constient al unui proces inconstient". Exact. Tocmai
de aceea este gresit sä tindem ca fiecare grevist" sa se poata
intitula membru de partid ; caci daca fiecare greva" n-ar fi
numai expresia spontana a puternicului instinct de class si
a luptei de clash' care duce inevitabil la revolutia socials, ci
expresia congienta a acestui proces, atunci... atunci greva gene-
rata n-ar fi o fraza anarhista, atunci partidul nostru ar cuprinde
imediat, dintr-o data, intreaga class muncitoare 6i, in con-
secinta, ar termina dintr-o data si cu intreaga societate bur-
gheza. Pentru a fi in fapt un exponent constient, partidul tre-
buie sa elaboreze relatii organizatorice care sd asigure un
anumit nivel de constiinta $i care sa ridice in mod sistematic

adevArat, deoareco un partid organizat indepeIrteazd prin vet, of nu prin boicot).
Dar e intru totul neadevarat in cazurile, mult mai frecvente, in care e lipsit
de sens 55 se ia masuri de indepiirtare of e de ajuns BA se ia masuri de
control. In vederea controlului, in anumite conditii Cornitetul Central poste

totulin mod deliberat sa includA in partid o organizatie care nu e Infra
sigura, dar care e capabila sa activeze, pentru a o pune astfel Is incercare,
pentru a incerca s-o indrumeze pe calea adeedrului, pentru a paraliza prin
conducerea lui devierile ei partiale

,,inscrierea"
etc.

in
0 asemenea includere nu este peri-

0culoasa dacd in genere
va fi

listele partidului nu este admisa.
asemenea includere adesea folositoare pentru exprimarea (ti discutarea)
deschisa, controlatA, Matta cu 811,4 de rdspundere, a unor conceptii greoite
oi a unei tactici greoite. Dar dacA definitiile juridice trebuie sa corespunda
relatiilor
vorbind

reale, formula tov. Lenin trebuie sA fie respinsii", spune tov. Trolki,
din nou ca un oportunist. Relatiile reale nu slot moarte, ci trAiesc

oi se dezvolta. Definitiile juridice pot corespunde dezvoltarii progresive a
acestor relatii, dar (dacA nu Ant bune) pot corespunde", de asemenea, unui
regres sau unci stagnfiri. Acesta din um& este tocmai cazur tov. Martov.

5i si
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acest nivel. Data e vorba sa mergem pe calea lui Martov
spunea tov. Pavlovici trebuie, in primul rind, sa scoatem

punctul referitor la recunoasterea programului, caci pentru a
recunoaste programul trebuie sa ti-I insusesti sa-1
Recunoasterea programului implica un destul de inalt nivel
de constiinta politica". Nu vom admite niciodata ca spriji-
nirea social-democratiei, participarea la lupta condusa de ea
sei fie in mod artificial /imitatti prin cerinte de un f4al sau
altul (insusire, intelegere etc.), deoarece, prin simplul fapt
al manifestarii sale, insasi aceasta participare ridica §i ni-
velul de constiinta instinctele organizatorice ; dar din mo-
ment ce ne-am unit intr-un partid pentru a duce o munch'
metodica, trebuie sa ne preocupam de asigurarea acestui ca-
racter metodic.

Ca avertismentul tov. Pavlovici in ceea ce priveste progra-
mul n-a fost de prison, este un lucru care a iesit la iveala
imediat, in cursul aceleiasi §edinte. Tovarasii Akimov
Liber, cu al caror sprijin a fost adoptata formirlarea lui Mar-
tov *, si-au dat imediat arama pe fata, cerind (pag. 254-255)
sa se prevada ca (pentru dobindirea calitatii de membru"
al partidului) nici programul nu trebuie sa fie recunoscut
decit in mod platonic, in principiile lui fundamentale".
Propunerea tov. Akimov este perfect logics din punctul de
vedere at tov. Martov", a observat tov. Pavlovici. Din pa-
cate, procesele-verbale nu ne arata cite voturi a intrunit
aceasta propunere a lui Akimov. Dupa toate probabilitatile,
nu mai putin de sapte voturi (cei cinci bundisti, Akimov $i
Bruker). $i tocmai plecarea de la congres a unui numar de
Fapte delegati a facut ca majoritatea compacts" (antiiskristii,
central" martovistii) care incepuse sa se alcattiasca in
legatura cu § r at statutului 6a se transforme intr-o minori-
tate compacts ! Tocmai plecarea acestor ,sapte delegati a dus
la respingerea propunerii privind confirmarea vechii redactii,

* AceastA formulare a intrunit 28 de voturi pentru, feta de 22 contra.
Din cei opt antiiskristi, 8apte au fost pentru Martov si unul pentru mine.
Tara sprijinul oportunistilor, tov. Martov n-ar fi putut obtine adoptarea for-
mulArii sale oportuniste. (La congresul Ligii, tov. Martov a inceroat, intr-o
manicrii cit se poste de nefericitA, sit conteste acest fapt neindoios, lirni-
tindu-se in mod inexplicabil numai la voturile bundistilor si uitind de Akimov
si de prietenii lui, aau, mai bine zis, aducindu-si aminte de ei numoi atunci
cind acest lucru putea sa -1 serveascA impotriva mea, de exemplu faptul el
tov. Bruker a fost de acord ou mine.)

intelegi...

-
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la aceasta asa-zisa revoltkoare incalcare a continuitatii" in
conducerea Iskrei" I Acest original grup de ,sapte era sin-
gura salvare $i cheza§ie a continuitatii" Iskrei" ; el era al-
catuit din toti bundistii plus Akimov si Bruker, adica tocmai
din ddegatii care au votat impotriva motivelor redunoasterii
Iskrei" ca Organ Central, tocmai din delegatii al caror opor-
tunism a fast de zeci de on relevat de congres, si in special
de Martov si de Plehanov, in problema atenueirii cerintelor
paragrafului i in ceea ce priveste recunoasterea programului.
Continuitatea" Iskrei" pazita de antiiskristi ! ne apropiem
de inceputul tragicomediei la care am asistat dupa congres.

* *

Gruparea voturilor in problema paragrafului 1 din statut a
dat la iveala un fenomen intru tot'ul analog cu acela care a
avut loc in incidentul cu egalitatea limbilor : de majoritatea
iskrista se desprinde o patrime (aproximativ) din numarul
membrilor ei, ceea ce face posibila victoria antiiskristilor, ur-
mati de centru". Exists, fireste, si in cazul de fats voturi
izolate care strica armonia perfecta a tabloului : la o adunare
atit de mare cum a fost congresul nostru era inevitabil sa se
gaseasca elemente razlete" care nimeresc cind intr-o tabara,
cind intr-alta, mai ales intr-o problema ca aceea a paragrafu-
lui i, in care adevararul caracter al divergentei abia incepuse
sa se contureze $i multi nu reu,seau pur ,ci simplu sd-Fi dea
seama despre ce anume este vorba (dat fiind ca aceasta pro-
blems nu fusese prelucrata in prealabil in literatura de partid).
De majoritatea iskrista s-au desprins 5 voturi (Rusov si
Karski cu cite doua voturi si Lenski du un vot) ; in acelasi
timp i s-au alaturat un antiiskrist (Bruker) §i trei delegati
din rindurile centrului (Medvedev, Egorov si Tarev), ceea
ce a fault ca ea sa aiba in total 23 de voturi (24-5+4), cu
un vot mai putin cleat la gruparea finals a voturilor cu pri-
lejul alegerii institutiilor oentrale. Majoritatea de voturi i-au
asigurat-o lui Martov antiiskriFtii, dintre care 7 s-au pronun-
tat in favoarea lui $i until in favoarea mea (si dintre dele-
gatii centrului" sapte au fost pentru formularea lui Martov
si trei pentru formularea mea). In felul acesta a inceput sri
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se fortneze coalitia minoritatii iskristilor cu antiiskristii $i cu
centrul", coalitie care a constituit minoritatea compacts de
la sfirsitul congresului si din perioada de dupa el. Greseala
politica a lui Martov si a lui Akselrod care, in formularea
paragrafului x si indeosebi in apararea acestei formsulari, au
facut, Pith indoialei, un pas spre oportunism ,si spre indivi-
dualismul anarhic a iesit indata la iveala si cit se poate de
pregnant datorita arenei libere si deschise a congresului, ma-
nifestindu-se in Faptul ca elementele cele mai nestatornice si
cele mai putin consecvente pe plan principial si-au folosit
imediat toate fortele pentru a largi fisura, spartura care se
ivise in conceptiile social-democratiei revolutionare. Faptul
ca la congres lucrau laolalta oameni care in domeniul orga-
nizatoric urmareau deschis scopuri diferite (vezi cuvintarea
lui Akimov) a determinat indata pe adversarii principiali ai
planullui nostru organizatoric si ai statutului nostru sa spri-
jine greseala tov. Martov si tov. Akselrod. Iskristii care si
in aceasta problema au ramas credinciosi conceptiilor social-
democratiei revolutionare s-au vazut pusi in minoritate.
Aceasta este o imprejurare extrem de importanta, cad Fara
lamturirea ei nu poate fi citusi de putin intele.asa nici lupta
purtata in jurul diferitelor prevederi ale statutului, nici lupta
purtata in jurul componentei Organului Central si a Comi-
tetului Central.

j) NEVINOVATELE VICTIME ALE FALSEI ACUZATII
DE OPORTUNISM

Inainte de a treoe la dezbaterile urmatoare in legatura cu
statutul este necesar ca, pentru clarificarea divergentei noas-
tre in problema componentei institutiilor centrale, sa ne ocu-
Om de sedintele neoficiale tinute de organizatia Iskrei" in
timpul congresului. Ultima si cea mai importanta dintre aceste
patru sedinte a avut loc imediat dupel votarea § i al statu-
tului ; in felul acesta, scindarea. organizatiei Iskrei", care
s-a produs la aceasta sedinta, a Lost si in ordine cronologica
si pe plan logic conditia preliminary a luptei care a urmat.
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Sedintele neoficiale ale organizatiei Iskrei" * au inceput
sa se tina curind dupa incidental cu Comitetul de organizare,
incident care a prilejuit o luare in discutie a eventualelor
candidaturi pentru Comitetul Central. Se intelege de la sine
ca, data fiind desfiintarea mandatelor imperative, aceste §e-
dinte aveau un caracter pur consultativ $i nu obligau pe ni-
meni ; du toate acestea insa, ele au avut un rol enorm. Ale-
gerea Comitetului Central prezenta mari dificultati pentru
delegatii care nu cunosteau nici numele conspirative, nici ac-
tivitatea interna a organizatiei Iskrei" organizatie care
a faurit unitatea de fapt a partidului si a exercitat acea con-
ducere a miscarii practice care a constituit unul dintre moti-
vele recunoasterii oficiale a Iskrei". Am vazut mai inainte
ca, atita timp cit au fost iskristii au avut pe deplin
asigurata la congres o majoritate impunatoare de aproxima-
tiv 3/s din voturi, lucru pe care toti delegatii it intelegeau cit
se poate de clan. Toti iskristii se asteptau ca organizatia Is-
krei" sa recomande o anumita componenta a Comitetului
Central, si nimeni dintre membrii acestei organizatii n-a
cut vreo obiectie impotriva discutarii prealabile, in cadrul ei,
a componentei Comitetului Central, nimeni n-a pomenit vre-
odata de o confirmare a intregului Comitet de organizare,
adica de transformarea lui in Comitet Central, nimeni n-a
propus nici macar o eventuala consfatuire cu intregul Comi-
tet de organizare in vederea desemnarii candidatilor pentru
Comitetul Central. Aceasta imprejurare este de asemenea cit
se poate de caracteristica e foarte important s-o avem in
vedere, deoarece actin; post factum, martovistii apara cu zel
Comitetul de organizare, dovedindu-si astfel, pentru a nu stiu
cita oars, nestatornicia for politica**. Cit timp sciziunea in
problema componentei centrelor nu-1 .unise inca pe Martov

* IncA la congresul Ligii, in dorinta de a evita controverse insolubile,
m-am straduit sa redau in limite cit mai Inguste felul cum au decurs aedin-
tele neoficiale. Faptele principale sint expose ai in a mea Scrisoare care
redaclia Iskreio" (pag. 4). In R.Ispunsul" sau, tov. Martov nu le-a contestat.

** Inchipuiti-va numai urrnAtorul tablou de moravuri" : un delegat al
organizatiei Iskrei" 58 slatuieate, la congres, numai cu ea ai nici nu pome-
neqte despre o eventuala consfItuire cu Comitetul de organizare. Iar dup4
ce este infrint atit in aceastii organizatie cit ai la congres, el incepe .sa
regrets ca Comitetul de organizare n-a fost confirmat, s4-1 ridice retroactiv
in slava ai sa ignoreze cu un dispret suveran organizatia care i-a dat lui
mandatul I Se poate afirma cu toatil certitudinea ca ceva asem5nator nu
s-a tntimplat In istoria old unuia dintre partidele cu adevArat social-demo-
crate at cu adevgrat muncitoreati.

fa-

vniti,

Ii
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cu Akimovii, toti participantii la congres erau de acord asupra
unui lucru, de care once om nepartinitor se poate convinge
usor din procesele-verbale ale congresului $i din toata istoria
Iskrei", si anume ca Comitetul de organizare era mai ales
o comisie pentru convocarea congresului, o comisie anume
compusa din reprezentanti ai diferitelor nuance, inclusiv cea
bundista, in timp ce munca efectiva de creare a unitatii or-
ganizatorice a partidului a fost in Intregime indeplinita de
organizatia Iskrei" (nu trebuie sa uitam de asemenea ca, in
mod cu totul intimplator, fie din cauza arestarilor, fie din
alte cauze independente" de vointa lor, citiva dintre membrii
iskristi ai Comitetului de organizare nu erau prezenti la con-
gres). Care anume membri ai organizatiei Iskrei" erau pre-
zenti la congres se poate vedea din brosura tov. Paviovici
(vezi a sa Scrisoare despre Congresul al II-lea", pag. 13) no.

Rezultatul definitiv al dezbaterilor aprinse care au avut
loc in cadrul organizatiei Iskrei" s-a concretizat in doua ho-
tariri, despre care am mai vorbit in Scrisoare catre redactie".
Prima hotarire : se respinge cu nova voturi contra patru si
trei abtineri una din candidaturile sustinute de Martov".
S-ar parea ca nimic nu poate fi mai simplu $i mai firesc decit
faptul Ca, cu consimtamintul unanim al celor 16 membri ai
organizatiei Iskrei" care erau prezenti la congres, este puss
in discutie problema eventualelor candidaturi, iar una din
candidaturile sustinute de tov. Martov (si anume candidatura
toy. Stein, dupa cum a marturisit acum, in focul discutiei,
chiar tov. Martov in brosura sa Starea de asediu", pag. 69)
este respinsa cu majoritate de voturi. Tocmai de aceea ne-am
adunat not la congresul partidului, pentru ca, printre alte
probleme, sa discutam si sa hotarim cui sa incredintam ba-
gheta de dirijor". Si ca membri de partid eram cu totii datori
sa acordam acestui punct de pe ordinea de zi toata atentia
cuvenita, sa rezolvam aceasta problema prin prisma intere-
selor cauzei, §i nu a amabilitatilor de filistin", cum a spus
Eoarte bine mai tirziu tov. Rusov. Evident, cu prilejul discu-
tarii candidaturilor, era imposibil sa nu se vorbeasca la con-
gres §i de anumite insusiri personale, sa nu se rosteasca
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cuvinte de aprobare sau de dezaprobare*, mai ales intr-o
adunare restrinsa §i neoficiala. Inca la congresul Ligii am pre-
venit ca este absurd sa se considere ca neaprobarea unei can-
didaturi ar avea do ea ceva infamant" (pag. 49 din pro-
cesele-verbale ale congresului Ligii), ca este absurd sa se faca
scene" §i crize de isterie in legatura cu lucruri care tin de
indeplinirea obligatiei directe a membrilor de partid de a
alege in mod contient §i cu toata precautia persoanele care
vor define functii in partid. Or, tocmai de aici a pornit toata
zarva stirnita de minoritatea noastra ; ea a inceput sa vor-
beasca dupti congres despre distrugerea reputatieia (pag. 70
din procesele-verbale ale congresului Ligii), sa asigure in
presa publicul larg Ca tov. Stein era figura central:a" a fostu-
lui Comitet de organizare gi ca fara nici un temei a fost acu-
zat de planuri infernale" (vezi Starea de asediu", pag. 69).
Ei bine, nu inseamna oare sa faci scene de isterie atunci cind,
in legatura cu aprobarea sau dezaprobarea unor candidati,
te apuci sä tipi ca li se distruge reputatia" ? Nu inseamna
oare sa te dedai la intrigi atunci cind, dupa ce ai fost infrint
atit in adunarea neoficiala a organizatiei Iskrei" cit in
adunarea oficiala supreme a partidului, la congres, te duci
sa te plingi strazii §i recomanzi onoratului public drept fi-
guri centrale" pe candidatii respin§i ? cind dupa aceea cauti,
prin sciziune §i prin revendicarea coopttirii, sa impui partidului
pe candidatii tai ? In atmosfera mucegaita a emigratiei, no-
tiunile politice au devenit la not atit de confuze, incit tov.
Martov nu mai §tie sa faca deosebire intre datoria de partid
§i spiritul de cerc *i de cumetrie ! Este probabiA o dovada de
birocratism §i de formalism sa crezi ca problema candidatilor

* La congresul Ligii, toy. Martov s-a pltns anaemic de vehemenla .dez-
aprobArii mele, Ha a observe ca din lamentilrile sale decurge o concluzie
care se intoarce Impotriva lui insusi. Lenin s-a purtat ca sa intrebuinitun
chiar expresia lui Martov ca un turbat (pag. 63 din procesele-verbale ale
congresului Ligii). Just. El trintea Adevarat. Prin purtarea lui (la
cea de-a doua sau a treia sedinii a organizatiei Iskrei"), el a stimit indig-
narea tuturor membrilor rAmasi la adunare. Adevarat. Dar ce rezulta
de aici ? Rezultil doar ca, in ceea ce priveite fondul problemelor litigioase,
argumentele mele erau convingatoare desfasurarea lucrfirilor congresului
le-a confirmat. /ntr-adevar, dace pine la urmii au fost totusi de partea mea
9 din cei 16 membri ai organizatiei Iskrei", este clar ca aceasta s-a intimplat
independent de nefastele mele vehemente chiar in pofida lot. Inseamni
cii, dacii n-ar fi fost vehementele", poate ca as fi avut de partea mea mai
mult cleat noun. Inseamna ea argumentele yi faptele au fost cu Rat mai
convingAtoare, cu cit mai mare era ,,indignarea" pe care au trebuit s-o
invingd.
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trebuie discutata decisa numai la congrese, unde delegatii
se aduna pentru a discuta inainte de toate importante pro-
bleme principiale, unde se aduna reprezentanti ai miscarii
care sint capabili sä discute Fara partinire problema persoa-
nelor sint capabili ($i datori) sa cearci §i sa strings in pri-
vinta candidatilor toate informatiile necesare pentru pu-
tea da votul in cunostinta de cauza, unde este necesar fi-
resc sä se acorde un anumit loc controverselor in jurul ba-
ghetei de dirijor. In locul acestei conceptii birocratice
formaliste s-au introdus acum la not alte obiceiuri : dupa
congres vom vorbi la toate rascrucile despre inmormintarea
politica a lui Ivan Ivanovici s, i despre distrugerea reputatiei
lui Ivan Nikiforovici ; candidatii vor fi recomandati in bro-
suri de cutare sau cutare publicist, care ne va asigura fari-
seic, batindu-se cu pumnul in piept, ca vorbeste nu in numele
unui cerc, ci in numele partidului... Publicul cititor, indeosebi
publicul amator de scandaluri, se va delecta nespus cu nou-
tatea senzationala ca cutare a fost, dupa cum declare chiaz
Martov, figura centrals a Comitctului de organizare *. Acest
public cititor este mult mai in masura sa discute $i sa rezolve
aceasta problema decit institutiile formaliste de felul congre-
selor, cu hotaririk for pur mecanice luate cu majoritate de
voturi... Da, mari sint grajdurile augiene 107 ale ciorovaieli-
lor din emigratie pe care vor mai trebui sa le curete adeva-
ratii nmtri activisti de partid !

C,ealalta hotarire a organizatiei Iskrei" : se accepts cu
zece voturi contra doua patru abtineri o lista de cinci
(pentru Comitetul Central), in care, la propunerea mea, au
Post introdusi un lider al elementelor neiskriste un lider
al minoritatii iskristilor" **. Acest vot are o importanta de-
osebit de mare pentru Ca dovedeste clar $i Fara putinta de

* Ca 5i Martov, am propus 5i eu In organizalia Iskrei", 5i tot fara
succes, un candidat pentru Comitetul Central, candidat In privinta caruia
Si eu as putea sit spun ca are o reputatie ezcelenta, dovedita prin faptc
exceptionale atit inainte de congres cit 5i la fnceputul acestuia. Dar nici
nu-rni trece prin minte a5a ceva. Acest tovara5 se respectd indenitins pentru
a nu permits nimanui sa-i sustina in press candidature dupa congres sau
sit se pang& do Inmormintarea lui politica, de distrugerea reputatiei lui etc.

** Vezi volumul de fats;, pag. 101. Note red.
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tagada toata falsitatea nascocirilor aparute mai tirziu, in atmo-
sfera de ciorovaiala, cum ca noi am fi vrut sä azvirlim afara
din partid sau sa inlaturam pc neiskristi, ca majoritatea
alegea, numai cu voturile uneia dintre cele doua jumatati ale
congresului, candidati din rindurile aceleiasi jumatati etc.
Toate acestea sint minciuni gogonate. Votul despre care am
vorbit arata Ca noi n-am cautat sa-i inlaturam pe neiskristi
din partid nici macar din Comitetul Central, ci am acor-
dat adversarilor nostri o minoritate destul de insemnata.
Adevarul este ca ei voiau sei aibei majoritatea §i ca, vazind
Ca aceasta modesta dorinta nu s-a realizat, au facut scandal,
refuzind in genere sa faca parte din institutiile centrale. Ca
lucrurile s-au petrecut tocmai asa, contrar afirmatiilor facute
de tov. Martov la congresul Ligii, se vede din urmatoarea
scrisoare pe care minoritatea organizatiei Iskrei" ne-a tri-
mis-o noua, majoritatii iskriste (si majoritatii congresului,
dupa plecarea celor sapte), curind dupa ce congresul a adop-
tat § I din statut (trebuie sa notam ca sedinta organizatiei
Iskrei" despre care am vorbit a Most cea din urmel : dupa
aceasta sedinta, organizatia s-a destramat in fapt, iar fiecare
din cele doua parti a eautat sa convinga restul delegatilor la
congres ca dreptatea este de partea ei).

Iata textul scrisorii :

Ascultind explicatiile date de delegatii Sorokin si Sablina in lega-
tura cu dorinta majoritatii redactiei si a grupului aEliberarea munciie
de a participa la sedinta (de la cutare data *) stabi"nd, cu ajutorul
acestor
candidati

delegati, ca in sedinta precedenta .-a dat citire unei liste de
pentru Comitetul Central, presupunindu-se ca ar emana de

la noi $i, ca atare, folosind-o pentru o nejusta caracterizare a intregii
noastre pozitii politice ; avind in vedere ca, in primul rind, aceasta
lista ne-a fost atribuita noua fall a se fi incercat sa i se stabileasca
provenienta ; el in al doilea rind, exists o legatura neindoielnica intro
aceasta imprejurare si acuzatia de oportunism adusa fatis majoritatii

* Dup8 socoteala mea (vezi volumul de fatii, pag. 484. Nota red.),
data aratata in scrisoare cade fntr-o zi de marti. Sedinta a avut loc mark
seara, adici dupd cea de-a 28-a sedinta a congresului. AceastS indicatie cro-
nologicA este foarte importantii. Ea infirmd pe bazd de documente parerea
tov. Martov ca divergenta dintre noi a -a produs in problems organiz5rii
centrelor, si nu In aceea a componentei lor. Ea dovedefte pe bend de docu-
ments justetea expunerii ficute de mine la congresul Ligii 8i In Scrisoare
catre redactie". Dupd cea de-a 28-a sedinta a congresului, tovarasii Martov
yI Starover au fnceput sa vorbeasca foarte insistent despre o fals5 acuzatie
de oportunism, fard a villa o vorbd mdcar despre divergenta In problems
componentei Consiliului sau In problema cooptarii In institutide centraie
(probleme care au fost discutate In iedinta a 25-a, a 28-a 81 a 27-a).
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redactiei «Iskrei* $i a grupului 4,Eliberarea muncii' ; si ca, in al treilea
rind, pentru noi este evidenta legatura dintre aceasta acuzatie si planul
concret de a schimba componenta redactiei ziarului «Iskra», consi-
deram nesatisfacatoare explicacille ce ni s-au dat in legatura cu moti-
vcle pentru care n-am fost admisi la sedinta, iar refuzul de a ne
admite la sedinta constituie pentru noi o dovada a se refuza sa ni se
dea posibilitatea de a spulbera falsele acuzatii amintite mai sus.

Cit despre posibilitatea unui acord intre noi cu privire la o lista
comuna de candidati pentru Comitetul Central, declaram ca singura
lista pe care o putem accepta ca baza a unui acord este urmatoarea :
Popov, Trocki, Glebov, subliniind totodata ca aceasta este o lista de
compromis, deoarece includerea tov. Glebov in aceasta lists nu in-
seamna altceva decit o concesie facuta dorintei majoritatii, intrucit,
dupa ce ne-am lamurit asupra rolului pe care tov. Glebov 1-a avut la
congres, consideram ca dinsul nu satisface cerincele pe care trebuie sa
le indeplineasca un candidat pentru postul de membru al Comitetului
Central.

Totodata subliniem ca, acceptind sa ducem tratative in problema
candidaturilor pentru Comitetul Central, intelegem s-o facem fara nici
o legatura cu problema componentei redactiei Organului Central, de-
oarece in aceasta problema (a componencei redactiei) nu sintem dispusi
sa ducem nici un fel de tratative.

In numele unor tovarasi : Martov si Starover".

Aceasta scrisoare, care oglindeste exact starea de spirit a
partilor in litigiu si stadiul tin care a ajuns litigiul, ne intro-
duce direct in miezul" sciziunii care incepe sa se contureze
$i ne arata adevaratele ei cauze. Minoritatea organizatiei
Iskrei", nedorind sa ajunga la nn acord cu majoritatea si
preferind sa desfasoare la congres o agitatie libera (avind,
desigur, tot dreptul s-o faca), vrea tot* ca delegatii" ma-
joritatii sa admits participarea ei la sedinta for separata !
E de la sine inteles ca la sedinta noastra aceasta cerere amu-
zanta a fost primita doar cu zimbete $i cu ridicari din umeri
(scrisoarea a fast, bineinteles, citita in sedinta), iar tipetele
pe tema falsei acuzatii de oportunism", care la un moment
dat au capatat o nuanta isterica, au stirnit pur $i simplu rise-
tele asistentei. Dar sa examinam mai intii, punct cu punct,
tinguirile amare ale lui Martov $i ale lui Starover.

Li s-a atribuit pe nedrept paternitatea listei ; pozitia for
politica a fost nejust caracterizata. Dar, dupa cum recunoaste
chiar Martov (pag. 64 din procesele-verbale ale congresului
Ligii), eu nici nu m-am gindit sa-i pun la indoiala declaratia
ca nu el este autorul listei. Chestiunea paternitatii listei este

19 V. I. Lenin, vol. 8
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aici complet lipsita de interes, putin imports data lista a
fost intocmita de vreunul dintre iskristi sau de vreun repre-
zentant al centrului" etc. Important este ca aceasta lists, pe
care figurau exdusiv membri ai actualei minoritati, a circulat
la congres, fie si numai cu titlu de simpla supozitie sau su-
gestie. In fine, mai important ca once este faptul ca la con-
gres Martov a fost nevoit sa se scuture in modul cel mai ca-
tegoric de o lista pe care acum ar tnebui s-o intimpine cu
entuziasm. Nimic 111.1 evidentiaza mai bine lipsa de stator-
nicie in aprecierea oamenilor $i a nuantelor decit acest salt,
facut in decurs de citeva luni, de la zarva pe tema zvonului
infamant" la incercarea de a impune partidului, in institu-
tiile sale centrale, chiar pe candidatii care figureaza pe lista
pretins infamanta 1*

Aceasta lista' spunea tov. Martov la congresul Ligii
inseamna pe plan politic o coalitie intre noi, grupul «Iujnii
rabocii* Bund, o coalitie in sensul .unui acord expres"
(pag. 64). Este inexact, deoarece, in primul rind, Bundul
n-ar fi acceptat niciodata un acord asupra unei liste in care
nu figura nici un bundist ; iar in al doilea rind, nu era fi
nici nu putea fi vorba de un acord expres (care lui Martov
i se parea infamant) nu numai cu Bundul, dar nici cu grupul

rabocii". Era vorba nu de un acord, ci de o coalitie,
era vorba nu de incheierea unei tranzactii de catre tov. Mar-
tov, ci de faptul ca pe el trebuiau in mod inevitabil sti-I spri-
jine aceleasi elemente antiiskriste nestatornice pe care le-a
combatut in cursul primei jumatati a congresului $i care s-au
agatat de greseala lui in legatura cu § I al statutului. Scrisoa-
rea pe care am reprodus-o dovedeste fara putinta de tagada
ca pricina jignirii" o constituie acuzatia publicci, Inca faith,
de oportuzzism. Aceste acuzatii", de la care a pornit toata
zarva pe care tov. Martov le ocoleste acum cu atita grija,
deli i le-am amintit do Scrisoare catre redactie", erau de
doua feluri : in primul rind, in timpul dezbaterilor in lega-
tura cu § i din statut, Plehanov a spus deschis ca problema

I este aceea a,separarii diversilor reprezentanti ai oportu-

* Rindurile de mai sus erau deja culese atunci cind am aflat despre inci-
dentul dintre tov. Gusev si tov. Deutsch. Acest incident va fi examinat de
noi aparte, intr-o anexd la lucrarea de feta. (Vezi volumul de fajA, pag.
405-414, Note red.)
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nismului" de not ca pentru proiectul meu, care este un zid
de aparare impotriva patrunderii for in partid, trebuie sa-si
dea votul, chiar numai pentru acest motiv, toti adversarii
oportunismului" (pag. 246 din procesele-verbale ale congre-
sului). Aceste cuvinte energice, deli intrucitva atenuate de
mine (pag. 250*, au stirnit o adevarata senzatie, care si-a
gasit o expresie cit se poate de clara in cuvintarik tovarlsi-
lor Rusov (pag. 247), Trotki (pag. 248) si Akimov (pag. 253).
Pe culoarele" parlamentului" nostru, teza lui Plehanov a
fost viu comentata repetata in mii de variante in cursul
nesfirsitelor controverse in jurul § I. Si iata Ca, in loc sa se
apere in fond, scumpii nostri tovarasi s-au apucat sa faca pe
ofensatii, mergind pins acolo incit sa se plinga in scris im-
potriva falsei acuzatii de oportunism" I

Mentalitatea de cerc, cu uimitoarea ci lipsa de maturitate
partinica, mentalitate care nu e in stare sa suporte adierea
proaspata a discutiilor deschise, publice, s-a manifestat aici
cit se poate de vizibil. Este mentalitatea, bine cunoscuta ru-
silor, care iii gaseste expresia in vechea zicala : on te fad
frate cu mine, on te snopesc in bataie ! Oamenii s-au obis-
nuit in asa masura cu clopotul de sticla al grupurilor restrinse

intime, 'Inca au lesinat de indata ce au aparut pentru prima
oars, pe propria for raspundere, la o tribuna libera si des-
chisa. S'a acuzi de oportunism, pe cine ? Pe niste membri ai
grupului Eliberarea muncii", i Inca majoritatea lor, inchi-
puiti-va ce oroare 1 Ori scindarea partidului din cauza aces-
tei ireparabile ofense, on musamalizarea acestei certe in
familie" prin restabilirea continuitatii" clopotului de sticla,

aceasta dilema se contrureaza destul de precis in scrisoarea
de care ne ocupam. Mentalitatea proprie vietii de cerc si in-
dividualismului de intelectual s-a lovit de necesitatea de a
adopta in fata partidului o atitudine deschisa. V-ati putea
imagina in partidul german un lucru atit de absurd, atit de
meschin, ca o plingere impotriva unei false acuzatii de opor-
tunism" ? Acobo, datorita organizarii disciplinei proletare,
membrii partidului s -an dezbarat de mult de aceste mofturi
de intelectual. Toata lumea are cel mai mare respect, sa
zicem, fata de Liebknecht ; dar el ar fi fost luat in ris daca

* Veal V. I. Lenin. Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1982, editia
a doua, pag. 281. Nota red.
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s-ar fi plins ea (impreuna cu Bebel) a fost fatis acuzat de
oportunism" la congresul din 1895 108, atunci cind, in problema
agrark el s-a aflat in proasta companie a oportunistului no-
toriu Vollmar si a prietenilor lui. Numele lui Liebknecht este
indisolubil legat de istoria miscarii rnuncitoresti germane,
desigur, nu pentru Ca Liebknecht a alunecat intimplator pe
panta oportunismului intr-o chestiune de ordin particular si de
importanta relativ redusa, ci in pofida acestui fapt. La fel,
indiferent de once iritare inerenta luptei, numele tov. Aksel-
rod, de pilda, inspira si va inspira intotdeauna respect ori-
carui social-democrat rus, dar nu pentru ca la Congresul al
II-lea al partidului nostru tovarasului Akselrod i s-a intim-
plat sa apere o idee oportunista, iar la Congresul al II-lea at
Ligii sa dezgroape vechi tertipuri anarhiste, ci in pofida
acestui fapt. Numai cea mai ruginita mentalitate de cerc cu
logica ei on te faci frate cu mine, on te snopesc in bataie

a putut sa duca la isterie si ciorovaieli, la o sciziune in
partid din cauza unei false acuzatii de oportunism adusa
majoritatii grupului oEliberarea muncii))".

Un alt temei at acestei ingrozitoare acuzatii este cit se
poate de strins legat de cel precedent (zadarnic a incercat
tov. Martov la congresul Ligii (pag. 63) sa ocoleasca si sa
estompeze una din laturile acestui incident). Acest temei are
in vedere coalitia elementelor .antiiskriste si a celor sovaiel-
nice cu tov. Martov, conturatel in legatura cu § 1 din statut.
Fireste, intre Martov si antiiskristi n-a existat si nici nu putea
sa existe vreo intelegere directs sau indirecta, si nimeni nu
1-a banuit de asa ceva ; numai de frica i s-a nazarit ca asupra
lui planeaza o astfel de ba'nuiala. Dar greseala lui si-a gasit
o expresie politico tocmai in faptul ca delegatii vadit inclinati
spre oportunism au inceput sä formeze in jurul lui o majo-
ritate compacta" din ce in ce mai strins units (care a de-
venit acum o minoritate numai din cauza ca intimplator"
au plecat sapte delegati). Asupra acestei coalitii" not am
atras atentia, desigur tot in mod deschis, imediat ,dupa dis-
cutarea § i, atit la congres (vezi observatia mentionata mai
sus a tov. Pavlovici, pag. 255 din procesele-verbale ale con-
gresului) cit si in organizatia Iskrei" (mai ales Plehanov,
drupa cit imi amintesc, a atras atentia asupra acestei coalitii).
Este exact acelasi repro§ si acee_asi ironic cu care au fost
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tratati Bebel si Liebknecht in x895, cind Zetkin le-a spus :
Es tut mir in der See le weh, dass ich Bich in der Gesell-
schaft seh'" (ma doare sufletul cind to vad pe tine adica
pe Bebel in aceasta companie, adica in compania lui Vol-
lmar & Co) 1°9. Este straniu, intr-adevar, ca Bebel $i Lieb-
knecht n -au trimis lui Kautsky $i Zetkin nici o misiva isterica
in care sa se plinga de o falsa acuzatie de oportunism...

Git priveste lista de candidati pentru Comitetul Central,
aceasta scrisoare denota eroarea ton. Martov, care la con-
gresul Ligii a afirmat ca refuzul de a ajunge la tun acord cu
noi nu era Inca definitiv ; aceasta dovedeste o data in plus
Ca intr-o lupta politica este cit se poate de imprudent sa in-
cerci sa reproduci din memorie diverse discutii, in loc sa ci-
tezi documente. In realitate, minoritatea" a fost atit de mo-
desta, incit a gasit de cuviinta sa dea majoritatii" un
ultimatum : doi candidati sa fie luati din rindurile minoritatii"
$i unul (cu titlu de compromis si la drept vorbind numai ca
o concesie !) din rindurile majoritatii". E de necrezut, dar
asta-i realitatea. Si acest fapt arata clay cit de absurde sint
palavrele de astazi pe tema ca, cu voturile unei jumatati a
congresului, majoritatea" alegea numai reprezentanti ai ace-
leiasi jumatati. Lucrurile s-au petrecut tocmai inners : numai
cu titlu de concesie ne-au propus martovistii ca unul din trei
sa fie al nostru, dorind, prin urmare, ca, in cazul ca vom
respinge aceasta originala oferta de concesie", sa treaca pe
lista numai candidati de-ai for ! La adunarea noastra sepa-
rata, noi am ris de modestia martovistilor $i am intocmit ur-
matoarea lista : Glebov Travinski (ales pe urma in Comi-
tetul Central) Popov. Pe acesta din urma 1-am inlocuit (tot
in adunarea separata a celor 24) cu tov. Vasiliev (ales pe
urma in Comitetul Central) numai pentru ca el, ton. Popov,
a refuzat sa figureze pe lista noastra, exprirninclu-si refuzul
mai intii intr-o convorbire particulars, iar apoi in mod pu-
blic, la congres (pag. 338).

lata cum s-au petrecut lucrurile.
Modesta minoritate" avea modesta dorinta de a fi in

majoritate. Vazind ca modesta ei dorinta nu a fost satisfa-
cuta, minoritatea a binevoit sa adopte in genere o atitu-
dine de refuz si sa faca un mic scandal. Iar acum se mai
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gasesc oameni care cu o superioara condescendenta vorbesc
despre indaratnicia" majoritatii" !

Cind a tras sabia pentru agitatie libera la congres, mino-
ritatea" adresa majoritatii" ultimatumuri ridicole. Dupa ce
au fost nnfrinti, eroii nostri au inceput stz plingii sti ripe
ca in partid domneste o stare de asediu. Voila tout*.

Tot cu zimbete am intimpinat not (adunarea separata a ce-
lor 24) si teribila acuzatie ca am intentiona sä schimbam corn-
ponenta redactiei : toti cunosteau foarte bine, chiar de la in-
ceputul congresului si inca dinainte de congres, planul de in-
noire a redactiei prin alegerea unui grup initial de trei (mai
amanuntit voi vorbi despre aceasta acolo unde ma voi ocupa
de alegerea redactiei la congres). Ca minoritatea" s-a speriat
de acest plan, dupd ce a vazut ca coalitia minoritatii" cu
antiiskristii confirma intru totul justetea lui, este un lucru
care nu ne-a mirat citusi de putin si care era cit se poate de
firesc. Noi, fireste, nu puteam lua in serios propunerea de
a ne transforma in minoritate de bunavoie, inainte de a da
lupta la congres ; not nu puteam lua in serios toata aceasta
tscrisoare, ai carei autori ajunsesera in asa hal de iritare, in-
cit vorbeau de false acuzatii de oportunism". Noi aveam
speranta ferma ca datoria de partid va invinge repede do-
rinta fireasca de a-si varsa veninul".

k) CONTINUAREA DEZBATERILOR ASUPRA STATUTULUI.
COMPONENTA CONSILIULUI

Punctele urmatoare au stirnit mult mai multe controverse
in jurul amanuntelor decit in jurul principiilor de organizare.

edinta a 24-a a congresului a fost in intregime consacrata
problemei reprezentarii la congresele partidului, cu care pri-
lej planurile comune tuturor iskristilor au fost energic si ca-
tegoric combatute iarasi numai de bundisti (Goldblat si Li-
ber, pag. 258-259) si de tov. Akimov, care, cu o francheta
demna de toata lauda, si-a recunoscut rolul sou la congres :
De fiecare data vorbesc pe deplin constient de faptul Ca
prin argumentele mele nu voi reusi influentez pe tova-
rasi, ci, dimpotriva, voi prejudicia punctul pe care-1 apar"

* Asta-i tot. Nota trod.

,s1

sa-i
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(pag. 261). Aceasta observatie justa era cit se poate de ni-
merita imediat dupa discutarea § 1 din statut ; doar expresia
dimpotriva" nu este tocmai bine intrebuintata aici, deoarece
tov. Akimov a stiut nu numai sa prejudicieze anumite puncte,
dar in acelasi timp, si chiar prin aceasta, a stiut sa-i si in-
fluentem pe tovarasii"... din rindurile iskristilor foarte in-
consecventi, inclinati spre frazeologie oportunista.

In linii generale, § 3 din statut, care stabileste conditiile
de reprezentare la congres, a fost adoptat cu majoritate de
voburi si 7 abtineri (pag. 263), evident din partea unor anti-
iskristi.

In discutia asupra componentei Consiliului, care a absor-
bit cea mai mare parte din sedinta a 25-a a congresului, s-a
produs o extraordinary fractionare a gruparilor in jurul unui
numar enorm de proiecte de tot felul. Abramson si Tarev
declara Ca resping in intregime planul crearii unui Consiliu.
Panin vrea cu tot dinadinsul s6 faca din Consiliu exclusiv o
instanta de arbitraj, si de aceea propune cit se poate de con-
secvent sa se scoata precizarea ca Consiliul este forul supe-
rior al partidului si ca poate fi convocat de oricare doi din-
tre membrii sai*. Ghert si Rusov preconizeaza modalitati
diferite de alcatuire a Consiliului, in completarea celor trei
modalitati propuse de cei cinci membri ai comisiei pentru
redactarea statutului.

Problemele controversate se reduceau in primul rind la
definirea sarcinilor Consiliului : instancy de arbitraj sau for
superior al partidului ? Prima formula a fost consecvent sus-
tinuta, dupa cum am mai spus, de tov. Panin. Dar el a ra-
mas izolat. Tov. Martov s-a declarat categoric impotriva
acestei formule : Sint de parere ca trebuie respinsa propu-
nerea de a se scoate cuvintele : «Consiliul este forul supe-
rior# ; formularea noastra" (adica formularea sarcinilor Con-
siliului asupra careia am cazut de acord in comisia pentru
redactarea statutului) lash inadins Consiliului posibilitatea
de a se transforma intr-un for superior al partidului. Pentru

* Tov, Starover Incline si el, pe cIt se vede, spre punctul de vedere al
toy. Panin, cu singura deosebire cI acesta din urmS stia ce vrea st, pe
deplin consecvent, propunea rezolutii care transformau Consiliul intr-o instantri
de arbitraj, de conciliere, pe and tov. Starover nu stia ce vrea atunci cfnd
spunea
numai

c5, potrivit prevederilor proiectului de statut, Consiliul se Intruneste
la dorinta p5rtilor" (peg. 266). Este cove pur si simplu gresit.



276 V. I. LENIN

noi, Consiliul nu este numai o instanta de conciliere". In rea-
litate lush', potrivit proiectului tov. Martov, component.% Con-
siliului corespundea pe de-a-ntregul si exclusiv menirii de
instanta de conciliere" sau de comisie de arbitraj : cite doi
membri din partea fiecarui centru si un al cincilea invitat de
acesti patru. Nu numai aceasta componenta a Consiliului,
ci si cea adoptata de congres la propunerea tov. Rusov si
tov. Ghert (al cincilea, membru este numit de congres) co-
respunde exclusiv unor scopuri de conciliere sau de arbitraj.
Intre o asemenea componenta a Consiliului $i menirea lui de
a deveni forul superior al partidului exista o contradictie
iroductibila. Forul superior al partidului trebuie sa aiba o
componenta constants si sa nu depinda de schimbarile in-
timplatoare care survin in componenta centrelor (uneori din
cauza caderilor). Forul superior al partidului trebuie sa fie
direct legat de congresul partidului, sa -$i primeasca imputer-
nitirile de la acesta din urma, jar nu de la celelalte doul
institutii ale partidului, subordonate congresului. Forul su-
perior trebuie sa fie alcatuit din persoane pe care congresul
partidului le cunoaste. In sfirsit, forul superior nu poate fi
orgdnizat in asa fel incit inslisi existenta lui sä fie lasata la
voia intimplarii : data cele doua colegii nu vor cadea de
acord asupra alegerii celui de-al cincilea membru, partidul
va rarnine fara for superior I Impotriva acestei argumentari
s-a obiectat : 1) in cazul cind until din cei cinci membri ai
Consiliului se abtine, jar interesele oelorlalti se impart pe din
doua, de asemenea se poate crea o situatie fara iesire (Ego-
rov). Aceasta obiectie este lipsita de temei, deoarece imposi-
bilitatea de a lua o hotiirire este uneori inevitabila pentru
orice colegiu, dar aceasta este cu totul altceva decit impo-
sibilitatea de a alatui tin colegiu. A doua obiectie : data
tin for cum este Consiliul nu va fi in stare sa aleaga pc un
al cincilea membru, aceasta inseamna ca forul in cauza este
in genre incapabil de munca" (Zasulici). Dar aici nu e
vorba de incapacitate de munca, ci de inexistenta acestui
for superior : fara al cincilea membru nu va exista nici tin
Consiliu, 'nu va exista nici un for", §i in acest caz nici nu
va mai putea fi vorba de capacitate de mulled'. In sfirsit, raul
acesta ar mai putea fi indreptat data ar fi vorba de cazuri
cind nu poate fi alcatuit kin organ de partid care este sub-
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ordonat unui alt organ, superior, pentru ca in asemenea ca-
zuri acest organ superior ar putea, la nevoie, sa remedieze
intr-un fel sau altul situatia creata. Dar in afara de congres
nu exists nici un alt organ mai presus de Consiliu, si de
aceea este evident nelogic sa se lase in statut posibilitatea
ca acest Consiliu sa nu se poata nici =lair alcatui.

Cele doua scurte interventii ale mele la congres in lega-
tura cu aceasta chestiune au fast consacrate exclusiv analizei
(pag. 267 si 269) * acestor cloud obiectii gresite, cu ajutorul
carora proiectul lui Martov a fost aparat de el insu$i si de
alti tovarasi. Cit priveste problema precumpanirii in Con-
siliu a Organului Central sau a Comitetului Central, ea
nici n-a fost atinsti de mine. Aceasta problema a fost ridicata
pentru prima oars de toy. Akimov in §edinta a 14-a a congre-
sului (pag. 157), in care el a atras atentia asupra pericolului
precumpanirii Organului Central, si data tovarasii Martov,
Akselrod i altii au treat dupd congres legenda absurcla si
demagogica cum ca majoritatea" ar vrea sä fad din Comi-
tetul Central un instrument al redactiei, ei n-au facut altceva
decit sa-1 urmeze pe Akimov. Vorbind de aceasta chestiune
in brosura sa Starea de asediu", tov. Martov a trecut dis-
cret sub taoere numele adevaratului ei initiator I

Ace la care va clod sa-si faca o idee completii despre modul
in care s-a pus la congresul partidului chestiunea precumpa-
nirii Organului Central asupra Comitetului Central si nu se va
limita la citate izolate, smulse din context, se va convinge usor
ca tov. Martov a denaturat faptele. Inca in sedinta a 14-a niment
altul decit toy. Popov incepe o polemics impotriva punctului
de vedere al toy. Akimov, care vrea sa instaureze la virful
partidului «cea mai stricta centralizare», cu scopul de a slabi
influenca Organului Central" (pag. 154, subliniat de mine),
ceea ce si constituie de fapt tot sensul acestui sistem (al lui
Akimov)". Eu nu numai ca nu sint pentru o asemenea cen-
tralizare adauga tov. Popov , dar sint gata s-o combat
pe toate caile, pentru ca ea este steagut oportunismului". Tata
unde trebuie cautata rdclacina faimoasei probleme a precum-
panirii Organului Central asupra Comitetului Central, si nu-i
de mirare ca tov. Martov este nevoit acum sa treaca sub ta-

* Vezi V. 1. Lenin, Opera complete, vol. 7, Editura politicii, 1962, editta
a doua, pag. 285, Nina red.
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cere adevarata origine a problemei. Nici chiar toy. Popov
n-a putut sa nu vada caracterul oportunist al acestor conside-
rata akimoviste pe tema precumpanirii Organului Central*,

pentru a delimita net punctul sau de vedere de cel al
tov. Akimov, tov. Popov a declarat categoric : N-am nimic
impotriva ca in acest for (in Consiliu) sa fie trei membri din
partea redactiei doi din partea Comitetului Central. Aceasta
este o chestiune secundarti (subliniat de mine) ; important
este ca conducerea, conducerea suprema a partidului, sa emane
de la o singura sursa" (pag. 155). Tov. Akimov obiecteaza :
Proiectul asigura Organului Central o situatie precumpani-
toare in Consiliu, chiar numai in virtutea faptului ca re-
dactia are o componenta constants, pe cind cea a Comitetului
Central este variabila" (pag. 157) argument care priveste
numai caracterul constant" al conducerii principiale (feno-
men normal si de dorit), nicidecum precumpAnirea" in
sensul de amestec sau de incalcare a autonomiei. Iar tov. Po-
pov, care pe atunci Inca nu facea parte din minoritate" din
aceasta minoritate" care, pentru a ascunde faptul ca e nemul-
tumita de componenta centrelor, recurge la birfeli pe tema
pretinsei lipse de autonomie a Comitetului Central , raspunde
foarte just tovarasului Akimov : Eu propun sa-1 consideram
(adica sa consideram Consiliul) drept for conducator al parti-
dului, si atunci este cu totul indiferent dacit el va cuprinde
un nunkir mai mare de reprezentanti din partea Organului
Central sau din partea Comitetului Central" (pag. 157-158.
Subliniat de mine).

Cind dezbaterile asupra componentei Consiliului au fost re-
luate in sedinta a 25-a, toy. Pavlovici, continuind vechea pole-
mica, s-a pronuntat pentru precumpanirea Organului Central
asupra Comitetului Central, data fiind stabilitatea celui din-

* Pe toy. Akimov, nici tov. Popov si aid toy. Martov nu s-au jenat
numeascl oportunist ; ei

cind
au inceput sa se strata ofensati st a se declare

indignati
dreptate,

abia atunci acest epitet le-a fost aplicat for in iyi, si pe bunk'
in legiitura cu egalitatea limbilor" sau cu § 1. Tov. Akimov, pe

urmele ca'ruia a calcat tov. Martov, a stint totusi sa se comporte la congresul
partidului cu mai multi demnitato si curaj decit tov. Martov & Co.

tov.
la con-

gresul Ligii. Mi se aruncii aici epitetul do oportunist spunea Akimov
la congresul partidului ; personal, consider ea acesta e un cuvint de °call,
jignitor, si creel nu-I merit citusi de putin ; cu toate acestea Irma nu pro-
testez Impotriva acestui lucru" (pag. 296). Poate ca tovardsii Martov si Sta-
rover i-au propus tov. Akimov sa semneze protestul for Impotriva false'
acuzatii de oportunism, dar tov. Akimov a refuzat

si

s5-I
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gi,

gi

gi
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tii" (264, ref erindu-se la stabilitatea lui principialti, asa cum
a $i inteles tov. Martov, care, vorbind imediat dupa tov. Pav-
lovici, a gasit Ca este inutil sa se fixeze precumpanirea unei
institutii asupra celeilalte" si a aratat ca unul dintre membrii
Comitetului Central ar putea sa stea in strainatate : in felul
acesta se pastreaza, intr-o anumita masura, stabilitatea prin-
cipiala a Comitetului Central" (264). Aici nu gasim Inca nici
umbra de confundare demagogica a problemei astabilitatii
principiale §i a ocrotirii acestei stabilitati cu aceea a ocrotirii
autonomies independentei Comitetului Central. In aceasta
confuzie, care dupti congres a devenit aproape principalul atu
al tov. Martov, a perseverat cu incapatinare la congres numai
toy. Akimov ; el Inca pe atunci vorbea despre spiritul
arakceevist al statutului" (z68) afirma ca, data in Consi-
littl vor fi trei membri ai redactiei Organului Cen-
tral, Comitetul Central va deveni un simplu executant at voin-
fel redactiei (subliniat de mine). Trei persoane care stau in
strainatate vor capata dreptul de a dispune nelimitat (11) de
activitatea intregului (H) partid. Kind la adapost de once
pericol, puterea for ar fi o putere pe viate (268). Impotiiva
acestor fraze demagogice $i cu totul absurde, care substituie
conducerii ideologice amestecul in activitatea intregului partid
($i care dupa congres au furnizat tov. Akselrod, cu elucubra-
tiile sale despre teocratie" 110, o lozinca cit se poate de ief-
tina), impotriva acestor fraze s-a ridicat din nou tov. Pavlo-
vici, subliniind ca. este pentru trainicia puritatea principiilor
reprezentate de dskra>. Dind precumpanire redactiei Organu-
lui Central, eu implicit intaresc aceste principii" (z68).

Tata cum se prezinta in realitate problema faimoasei pre-
cumpaniri a Organului Central asupra Comitetului Central.
Aceasta faimoasa diverge* principiala" a tovarasilor Aksel-
rod si Martov nu este altceva decit o repetare a frazelor opor-
tuniste demagogice ale toy. Akimov, al caror caracter ade-
varat 1-a vazut clar pins tov. Popov pe vremea trod nu
fusese Inca infrint in problema componentei centrelor I

$i

$i
partidului

si

si
si
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Bilantul discutiei asupra componentei Consiliului : in pofida
incercarilor tov. Martov de a dovedi, in brosura sa Starea
de asediu", ca expunerea facuta de mine in Scrisoare catre
redactie" ar tontine contradictii si inexactitati, procesele-
verbale ale congresului arata clar ca, in cornparatie cu
problema componentei Consiliului este intr-adevar numai o
problema de anuinunt §i ca afirmatia facuta in articolul Con-
gresul nostru" (Iskra" nr. 53), potrivit careia in centrul
controverselor noastre ar fi stat aproape exclusiv" probleme
legate de organizarea institutiilor centrale ale partidului,
constituie o denaturare flagrantel. Aceasta denaturare este cu
atit mai grave cu cit autorul articolului a ocolit cu
fire controversele purtate in jurul § r. Procesele-verbale con-
firma de asemenea ca n-a existat o grupare precis conturata
a iskristilor in problema componentei Consiliului ; votari no-
minate n-au Lost, Martov e in divergenta cu Panin, alaturi
de mine se afla Popov, Egorov si Gusev au o pozitie aparte etc.
In sfirsit, ultima mea afirmatie (facuta la congresul Ligii
din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse") ca
coalitia dintre martovisti gi antiiskristi se intareste este de
asemenea confirmatei de cotitura, azi vizibila pentru toti, pe
care toy. Martov 5i tov. Akselrod au facut-o si in aceasta
problema in directia pozitiei tov. Akimov.

1) SFIRSITUL DEZBATERILOR ASUPRA STATUTULUI.
COOPTAREA IN INSTITUTIILE CENTRALE. PLECAREA

DELEGATILOR GRUPULUI RABOCEE DELO"

Din dezbaterile ulterioare in legatura cu statutul (in se-
dinta a 26-a a congresului) merits sa fie relevata numai pro-
blema limitarii puterii Comitetului Central, problema care
pune in lumina caracterul actualelor atacuri ale martovistilor
impotriva hipercentralismului. In tendinta for de a limita
centralismul, tovarasii Egorov si Popov au dat dovada de
ceva (mai multa consecventa, indiferent data era vorba de
propria for candidature sau de cea pe care o sustineau. Inca
in comisia pentru intocmirea statutului au propus ei ca dreptul
Comitetului Central de a dizolva comitetele locale sa fie in-
gradit, in sensul Ca poate fi exercitat numai cu asentimentul

cleseivir-

§



UN PAS INAINTE, DOI PA5I INAPOI 281

Consiliului numai in cazurile anume specificate (pag. 272,
nota Trei membri ai comisiei pentru redactarea statutului
(Glebov, Martov cu mine) ne-am pronuntat impotriva
acestor propuneri, iar la congres tov. Martov a aparat punctul
nostru de vedere (pag. 273), obiectind lui Egorov lui Popov
ca si Idea o astfel de prevedere Comitetul Central va chibzui
cu grija lucrurile inainte de a se hotari sa is o masura atit
de grava ca dizolvarea unei organizatii". Dupa cum vedeti,
pe vremea aceea tov. Martov mai raminea surd la orice fel
de tirade anticentraliste, $i congresul a respins propunerea
lui Egorov si a lui Popov ; din pacate, procesele-verbale nu
arata cu cite voturi.

La congresul partidului, tov. Martov s-a declarat de ase-
menea. impotriva inlocuirii cuvintului «organize.azb (Comi-
tetul Central organizeaza comitete etc. ; § 6 din statut) prin
cuvintul «confirma*. Trebuie sa-i dam $i dreptul de a orga-
niza", spunea pe atunci tov. Martov, care nu ajunsese Inca la
remarcabiLa idee, descoperita abia la congresul Ligii, ea in
sfera notiunii a organiza" nu intra $i confirmarea.

In afara de aceste doua puncte, nu cred ca restul dezbate-
rilor, purtate asupra unor chestiuni extrem de marunte in le-
gatura cu prevederile de detaliu ale §§ 5u din statut
(pag. 273-276 din procesele-verbale), sa prezinte vreun interes.
Paragraful Iz reglementeaza cooptarea in toate organele de
partid in general si in institutiile centrale in special. Comisia
propune ca majoritatea calificata necesara pentru cooptare sa
fie majorata de la 2/5 la 4/5, Raportorul (Glebov) propune ca in
Comitetul Central cooptarea sa se faca cu unanimitate de vo-
turi. Tov. Egorov, considerind ca trebuie evitate orice surse
de frictiuni, se pronunta pentru majoritate simpla atunci cind
nu exists un veto motivat. Tov. Popov nu este de acord nici
cu comisia, nici cu tov. Egorov $i cere : on majoritate simpla
(Fara drept de veto), on unanimitate. Tov. Martov nu este
de acord nici cu comisia, nici cu Glebov, nici cu Egorov sau
cu Popov, declarindu-se impotriva unanimitatii, impotriva
majoritatii de 4/5 (pentru 2/3), impotriva cooptdrii reciproce",
adica impotriva dreptului redactiei Or ganului Central de a
contesta cooptarea in Comitetul Central, fi viceversa (dreptul
de control reciproc asupra cooptarii").

I).
Si

si

si
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Dupe cum vede cititorul, se formeaza un mozaic de pared
pestrite, $i divergentele se fractioneaza in a5a masura, incit
se ajunge la situatia ca aproape fiecare delegat sustine un alt
punct de vedere 1

Tov. Martov spune : Recunosc Ca este o imposibilitate
psihologica sa lucrezi cu persoane dezagreabile. Dar pentru
not este important, de asemenea, ca organizatia noastra sa fie
viabila $i capabila sa lucreze... Nu este necesar ca Comitetul
Central $i redactia Organului Central sa aiba un drept de
control reciproc asupra cooptarii. Eu sint impotriva acestui
control nu pentru 6 a5 socoti Ca Comitetul Central $i redactia
Organului Central nu sint competente unul in domeniul celui-
lalt. Nicidecum 1 Redactia Organului Central, de pilda, ar
putea da Comitetului Central un sfat bun in problema data
domnul Nadejdin, de pada, trebuie sau nu sa fie primit in
Comitetul Central. Ma declar impotriva acestui control pentru
ca nu vreau sa creez o procedure birocratica, siclitoare pentru
ambele parti".

Eu ii obiectez : Aici sint doua probleme. Prima este pro-
blema unei majoritati calificate, 5i declar ca sint impotriva pro-
punerii de a o reduce de la 4/5 la '2/3. Nu are rost sa se pre-
vada in statut un protest motivat, 5i eu sint impotriva acestui
propuneri. Mu lt (mai importanta este a doua problema, aceea
a dreptului de control reciproc al Comitetului Central 5i al
Organului Central asupra cooptarii. Acordul reciproc intre
cele doua centre este conditia necesara a armoniei. Aici e
vorba de o rupture intre aceste doua centre. Cine nu vrea
o sciziune trebuie sä aiba grija sa domneasca armonia. Din
viata partidului se stie ca au existat oameni care provocau
sciziuni. Aceasta este o problema principiala, o problema im-
portanta, de care poate sa depinda in intregime viitoarea soarta
a partidului" (276-277) *. Acesta este textul complet al conspec-
tului interventiei meAe,inregistrat La congres, interventie careia
tov. Martov ii acorda o importanta deosebit de mare. Din
pacate, acordindu -i o importanta atit de mare, el nu 5i-a dat
totodata osteneala de a o pune in legatura cu toate celelalte
dezbateri 5i cu intreaga situatie politica ce se crease la congres
pe vremea cind aceasta cuvintare a fost rostita.

* Vezi V. I. Lenin, Opera complete, vol. 7, Editura politicA, 1962, editia
a doua, pag. 286. Nota red.
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Inainte de toate se purse intrebarea : de ce in proiectul meu
initial (vezi pag. 394, § ll)* m-am limitat la 2/3 qi n-am cerut
un control reciproc asupra cooptarii in institutiile centrale ?
Tov. Trotki, care a luat cuvintul dupa mine (pag. 277), a pus
imediat aceasta intrebare.

R5,spunsul la aceasta intrebare poate fi gasit in cuvintarile
rostite de mine la congresul Ligii gi in scrisoarea tov. Pavlovici
cu privire la Congresul al II-lea. § i din statut a spart vasul",
§i trebuia sa-1 legam cu un nod dublu", am spus eu la con-
gresul Ligii. Aceasta insemna, in primul rind, ca intr-o pro-
blema pur teoretica Martov s-a dovedit a fi oportunist §i ca
gre§eala Iui a fost aparatel de Liber §i de Akimov. Aceasta
insemna, in al doilea rind, ca coalitia martovi§tilor (adica a
unei infime minoritati a iskri§tilor) cu antiiskri§tii le dadea
la congres majoritatea in problema componentei centrelor. Or,
aid eu vorbeam tocmai despre componenta centrelor, subli-
niind necesitatea armoniei §i punind in garda impotriva oa-
menilor care provocau sciziuni". Acest avertisment a cap5tat
intr-adevar o mare insemnatate principiala, caci organizatia
Iskrei" (incontestabil mai competenta in problema componen-
tei centrelor, deoarece cuno§tea mai indeaproape toata activi-
tatea practica §i pe toti candidatii) i§i daduse deja votul
consultativ in aceasta problema §i adoptase rezolutia pe care
o cunoa§tem relativ la candidaturile care-i inspirau temeri.
Atit moralmente cit §i in fond (adica sub aspectul competen-
tei forului care is hotarirea), organizatia Iskrei" trebuia sa
aiba un rol hotaritor in aceasta problema ginga§a. Formal insa,
tov. Martov avea, bineinteles, tot dreptul sa apeleze la aide
Liber §i Akimov impotriva majoritatii organizatiei Iskrei".
Iar toy. Akimov, in stralucita sa cuvintare pe marginea § 1, a
spus remarcabil de dar §i de inteligent Ca, on de cite on vede
printre iskri§ti o divergenta asupra mijloacelor menite sa asi-
gure atingerea scopului for iskrist comun, el voteaza in mod
con§tient, deliberat, pentru mijlocul cel mai slab, deoarece
scopurile sale, ale lui Akimov, sint diametral opuse scopurilor
urmarite de iskri§ti. Era deci in afara de orice indoiala ca,
independent chiar de vointa §i de con§tiinta tov. Martov,
tocmai cea mai proasta componenta a centrelor va obtine

* Vezi op. cit., pag. 252.
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sprijinul Liberilor si al Akimovilor. Ei pot vota, ei trebuie sa
voteze (data judecam nu dupa vorbele lor, ci dupa faptele
lor, dupa felul cum au votat in problema § 1) tocmai acea
lista care poate promite prezenta persoanelor ce provocau
sciziuni", sa voteze tocmai cu scopul de a provoca sciziune".
Este oare de mirare ca intr-o asemenea situatie eu am vorbit
despre o importanta chestiune principiala (armonia dintre cele
cloud centre) de care poate sa depincla toata soarta viitoare a
partidului ?

Nici un social-democrat care cunoaste cit de cit ideile, pla-
nurile iskriste si istoria mi§carii, care imparta5este cit de cit
sinter aceste idei nu se putea indoi nici o clips ca solutia
impusa de aide Liber si Akimov in litigiul ivit in cadrul orga-
nizatiei Iskrei" in problema componentei centrelor era din
punct de vedere formal inatacabila, dar asigura cele mai rele
rezultate posibile. Impotriva acestor rezultate, cele mai rele
cu putinta, cram datori sa luptam.

Se pune intrebarea : cum sa luptam ? Noi am luptat, fi-
re5te, fara isterie fara mici scandaluri, cu mijloace perfect
leale ,si perfect statutare : simtind ca sintem in minoritate (ca
$i la votarea § 1), am pus in fata congresului problema ocro-
tirii drepturilor nzinoritatii. Conditii mai riguroase in ceea ce
priveste majoritatea calificata necesara la primirea de membri
(4/5 in loc de 2/3), unanimitatea de voturi la cooptare si con-
trolul reciproc asupra cooptarii in institutiile centrale, asu-
pra tuturor acestor lucruri am inceput sa insistam atunci cind
ne-am vazut pufi in minoritate in problema componentei cen-
trelor. Acest fapt este mereu ignorat de cei care inclina sa
judece superficial congresul, dupa vreo doua-trei convorbiri
amicale, fara o serioasa studiere a tuturor proceselor-verbale
$i a tuturor marturiilor" partilor interesate. $i oricine iii va
da osteneala sa studieze constiincios aceste procese-verbale
aceste marturii va ajunge in mod inevitabil la concluzia mea :
rcideicina controversei in acel moment al congresului o consti-
tuia exclusiv problema componentei centrelor, iar not cautam
sa obtinem conditii de control mai riguroase tocmai pentru
Ca, fiind in minoritate, voiam sa legam cu un nod dublu
vasul" pe care Martov it sparsese spre marea bucurie a Libe-
rilor si a Akimovilor cu concursul lor entuziast.

si
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Data nu ar fi a§a spune tov. Pavlovici vorbind despre
acest moment al congresului , ar trebui sa presupunem ca,
formulind punctul referitor la unanimitatea in materie de
cooptari, not purtam grija adversarilor nowi, deoarece partii
care precumpane§te intr-o instituie sau alta unanimitatea nu
numai ea nu-i este necesara, dar ii este chiar dezavantajoasa"
(Scrisoare despre Congresul al II-lea", pag. 14). In momentul
de fata insa, unii uita mult prea des cronologia evenimentelor,
uita ca in decursul unei intregi perioade a congresului mino-
ritatea de astazi a fost majoritate (datorita concursului Libe-
rilor §i al Akimovilor) §i ca tocmai in acea perioada s-a pro-
dus controversa in jurul cooptarii in institutiile centrale, con-
troversa al carei substrat il constituia divergenta ivita in
organizatia Iskrei" in problema componentei centrelor. Ace la
care-§i va lamuri semnificatia acestei imprejurari va intelege
de ce au Lost atit de pasionate dezbaterile noastre §i nu se
va mira de contradictia aparentel ca ni§te divergente neinsem-
nate, de amanunt au pus pe tapet probleme intr-adevar im-
portante, principiale.

Tov. Deutsch, care a luat cuvintul in aceea§i §edinta
(pag. 277), avea in buns parte dreptate atunci cind spunea :
Este neindoielnic ca aceasta propunere are in vedere momen-
tul actual". Intr-adevar, numai data intelegi momentul res-
pectiv in toata complexitatea lui, poi pricepe adevarata sem-
nificatie a litigiului. Si este cit se poate de important sa nu
se uite ca, atunci cind not am Most in minoritate, am aparat
drepturile minoritatii cu metode pe care once social-democrat
din Europa le va considera legitisne §i admisibile, i anume am
cerut congresului sa instituie un control mai riguros asupra
componentei centrelor. Tot astfel avea in bunk parte dreptate
§i tov. Egorov atunci cind spunea, tot la congres, dar intr-o
aka §edinta : Ma rnira foarte mult ca and din nou in dez-
bateri invocindu-se principiile"... (Aceste cuvinte au fost rostite
cu prilejul alegerii Comitetului Central, in edinta a 31 -a a
congresului, adica, data nu ma in§el, joi dimineata, iar §edinta
a 26-a, despre care e vorba acum, a avut loc luni seara)... E
limpede, creel, pentru toata lumea ca, in ultimele zile, in cen-
trul dezbaterilor nu a stat o formulare principiala sau alta a
problemei, ci exclusiv preocuparea de a asigura-sau de a im-
piedica intrarea cutarei sau cutarei persoane in institutiile cen-

20
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trale. Sä recunoastem ca la acest congres principiile au fost de
mult date uitarii si sa spunem lucrurilor pe nume. (I 1 a r i t a t e
general a. Mu r a v i e v : Rog sa se consemneze in pro-
cesul-verbal ca tov. Martov a zimbit".) (Pag. 337). Nu-i de mi-
rare ca tov. Martov si noi toti ridem de plingerile toy. Egorov,
care erau intr-adevar ridicole. Da, in ultimele zile" discutiile
s-au invirtit in foarte mare masura in jiurul problemei compo-
nentei centrelor. Asta-i adevarat. La congres, acest lucru era
intr-adevar cit se poate de clar pentru toti (§i numai acum
minoritatea cauta sa pund in umbra aceasta imprejurare evi-
denta). In sfirsit, este adevarat, de asemenea, ca trebuie sa
spunem lucrurilor pe nume. Dar, pentru dumnezeu, ce are a
face aici uitarea principiilor" ?? Pentru asta doar ne-am adu-
nat noi la congres (vezi pag. 1o, ordinea de zi a congresului)
ca sa discutam in primele zile programul, tactica, statutul
sa rezolvam problemele legate de ele, iar in ultimele zile
(punctele 18-19 de pe ordinea de zi) sa discutam componenta
centrelor si sa rezolvam aceste probleme. Faptul ca ultimele
zile ale congreselor sint consacrate de obicei luptei pentru
bagheta de dirijor este ceva cit se poate de firesc si intru totul,
dar intru totul legitim. (Atunci insa cind incaierarea pentru
bagheta de dirijor se produce &spa congress ea nu mai e decit
o ciorovaiala.) Cind cineva este lafrint la congres in problema
componer4ei centrelor (cum a fost infrint tov. Egorov), el se
face pur sinzplu de ris cind dupa aceea vorbeste de uitarea
principiilor". Este deci cit se poate de explicabil ca toti dele-
gatii au ris de tov. Egorov. Este explicabil, de asemenea, de
ce a cerut tov. Muraviev sa se consemneze in procesul-verbal
ea tov. Martov a participat la aceste risete : rizind de toy.
Egorov, toy. Martov ridea de el insuci...

In completarea ironiei tov. Muraviev n-ar fi poate de prisos
sa relatam urmatorul fapt. Precum se stie, dupci congress toy.
Martov a cautat sa asigure pe toata lumea ca ceea ce a avut
in divergentele noastre un rol cardinal a Most tocmai problema
cooptarii in institutiile centrale, ca majoritatea vechii redactii"
era categoric impotriva controlului reciproc asupra cooptarii
in institutiile centrale. Inainte de congres, acceptind proiectul
meu care prevedea alegerea a doua grupuri de trei, precum si
cooptarea reciproca cu o majoritate de 2/3, tov. Martov imi
stria in legatura cu aceasta : Acceptind aceasta forma de
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cooptare reciprocd, trebuie sa subliniez ca dupa congres com-
pletarea fiecarui centru se va face pe baze intrucitva diferite
(eu a,s propune asa : fiecare centru cooptarea membri noi,
comunicind celuilalt hotarirea sa ; acesta din urmd are drep-
tul de a lace contestatiesi atunci litigiul este solutionat de
Consiliu. Pentru a se evita taraganelile, aceasta procedure va
fi aplicata unor candidati desemnati dinainte, cel putin pen-
tru Comitetul Central, astfel emit din rindurile acestora corn-
pletarea se va putea face mai rapid). Pentru a se sublinia CA
ulterior cooptarea se va face potrivit normelor care vor fi pre-
vazute de statutul partidului, este necesar ca la § 22* sa se
adauge : care §i confirms hotkirile luate»" (subliniat de
mine).

Comentariile slut de prisos.

Dupe ce am explicat semnificatia momentului in care au
avut loc controversele asupra cooptkii in institutiile centrale,
trebuie sa ne oprim putin asupra votarilor referitoare la aceasta
problems ; asupra dezbaterilor nu este cazul sa ne oprim, pen-
tru ca, dupa ce tov. Martov cu mine am rostit cuvintkile
reproduse mai sus, au urmat numai citeva scurte replici, la
care au luat parte un numk infim de delegati (vezi pag.
277-280 din procesele-verbale). In legatura cu votkile, tov.
Martov a afirmat la congresul Ligii ca, in expunerea mea,
am comis o denaturare grosoland" (pag. 6o din procesele-
verbale ale congresului Ligii) atunci cind am descris lupta
desfaprata pe marginea statutului"... sa vrea, tov. Mar-
tov a spus un mare adevar dupa dezbaterile asupra § r, dis-
cutii aprinse au fost purtate numai pe marginea statutului)...
,,ca o lupta a «Iskrei» impotriva martovi§tilor, care se coati-
zasera cu Bundul".

SA examinam mai iindeaproape aceasta interesanta problemA
a denaturathi grosolane". Tov. Martov pune laolalta votarile

* Este vorba de proiectul meu initial de ordine de zi a congresului el
de comentariul la acest proiect, care fusese adus la cunoetinta tuturor delega-
plor. § 22 al acestui protect prevedea in mod expres alegerea a doua grupuri de
trei pentru Organul Central ei pentru Comitetul Central, cooptAri reciproce"
filcute
mitre

de ace§ti
ei

ease cu o majoritate de Vs, confirmarea acestor cooptari de
congres coopttiri ulterioare, Route In mod do sine stEtator, in redactia

Organului Central ei in Comitetul Central.
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privitoare la components Consiliului si cele privitoare la coop-
tare, $i reproduce rezultatele obtinute in opt votari : t) alege-
rea in Consiliu a cite doi reprezentanti din partea Organului
Central si a Comitetului Central : pentru 27 (M), contra 16
(L), abtineri 7*. (Notam in paranteza ca in procesele-verbale,
pag. 270, se arata Ca au fost 8 abtineri, dar acesta e un lucru
de mica importanta.) 2) alegerea de catre congres a celui
de-al cincilea membru al Consiliului : pentru 23 (L), contra
18 (M), abtineri 7. 3) dreptul Consiliului de a-si completa
singur locurile ramose vacante : contra 23 (M), pentru 16 (L),
abtineri 12. 4) unanimitate la cooptarea in Comitetul Cen-
tral : pentru 25 (L), contra 19 (M), abtineri 7. 5) cerinta
potrivit careia pentru respingerea unui membru e necesar sa
existe cel putin un protest motivat : pentru 21 (L), contra 19
(M), abtineri rt. 6) wianimitate la cooptarea in Organul
Central : pentru 23 (L), contra 21 (M), abtineri 7. 7) admi-
sibilitatea punerii la vot a dreptului Consiliului de a anula
hotaririle prin care Organul Central si Comitetul Central res-
ping un nou membru : pentru 25 (M), contra 19 (L), abtineri
7. 8) votarea propunerii insasi : pentru 24 (M), contra
23 (L), abtineri 4. Este evident conchide tov. Martov (pag.
61 din procesole-verbale ale congresului Ligii) ca in cazul de
tatii un delegat at Bundului a votat pentru propunere, iar cei-
lalti s-au abtinut". (Subliniat de mine.)

Se pune intrebarea : de ce socoate tov. Martov ca este
evident ea un bundist a votat pentru el, adica pentru Martov,
atunci cind votul n-a fost nominal ?

Pentru ca el is in consideratie nunuirul votantilor, §i atunci
cind acest numar denota participarea la vot a Bundului, el,
tov. Martov, este sigur ca aceasta participare a fost in favoa-
rea lui.

Unde este deci aici denaturarea grosolana" comisa de
mine ?

In total au Lost 51 de voturi, iar fara voturile bundiste 46,
fara voturile rabocedeltilor 43. La fripte voturi din cele opt
citate de tov. Martov au participat respectiv 43, 41, 39, 44, 40,
44 Si 44 de delegati, la una dintre ele au participat 47 de dele-

* Literele M §i L, luate fn parantezi, arati de care parte eram eu (1)
§i de care parte Martov (M).
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gati (sau, mai exact, voturi), insusi toy. Martov recunoaste
ca in acest caz 1-a sustinut unul dintre bundisti. Reiese, aba-
dar, ca tabloul schitat de Martov (si, precum vom vedea
indata, schitat incomplet) an face decit sei confirm ,ci ss Intel-
reascti felul in care am descris eu lupta ! Reiese, de asemenea,
ca in foarte multe cazuri numarul abtinerilor a fost loarte
mare, ceea ce denota din partea intregului congres un interes
relativ redus pentru anumite anilimmte, precum inexistenta
unei grupari precis conturate a iskristilor in aceste chestiuni.
Cuvintele lui Martov ca prin abtinerile lor" bundistii il
sprijina evident pe Lenin" (pag. 62 din procesele-verbale ale
congresului Ligii) se intorc chiar impotriva lui Martov, fiindca
aceasta inseamna ca nunzai in absenta bundistilor sau atunci
cind ei se abtineau puteam eu sa contez uneori pe victorie.
Dar on de cite on bundistii considers ca le convine sa inter-
vina in lupta, ei 11 sprijina pe tov. Martov ; aceasta s-a
intimplat nu nunzai in cazul, citat mai sus, al votarii la care
au participat 47 de delegati. Cine iii va da osteneala sa con-
sulte procesele-verbale ale congresului va constata o Parte
stranie omisiune in tabloul schitat de tov. Martov. Tov. Mar-
tov a omis pur simplu an mai putin de trei cazuri in
care Bundul a participat la vot, §i in toate aceste cazuri tov.
Martov a iesit, bineinteles, invingator. lath' aceste cazuri :
0 Se accepts amendamentul tov. Fomin, care reduce majori-
tatea calificata de la 4/5 la 2/3. Pentru 27 de voturi, contra 2t
(pag. 278) ; au participat deci 48 de voturi. 2) Se accepts pro-
punerea tov. Martov cu privire la inlaturarea cooptarii reci-
proce. Pentru 26, contra 24 (pag. 279) ; au participat deci 5o
de voturi. Sn sfirsit, 3) este respinsa propunerea mea in sensul
ca cooptarea in Organul Central si in Comitetul Central este
admisibila numai cu asentimentul tuturor membrilor Consiliu-
lui (pag. 28o). Contra 27, pentru zz (a fost chiar o votare nomi-
nal(, care, din pacate, n-a fast consemnata in procesele-ver-
bale) ; au participat deci 49 de voturi.

Concluzia : in problemele referitoare la cooptarea in insti-
tutiile centrale, bundistii au participat nunzai la patru votari
(trei citate acum de mine, cu respectiv 48, 5o $i 49 de partici-
panti, ci una citata de toy. Martov, cu 47 de participanti). La
toate aceste votari a iesit kinvingator tov. Martov. Expunerea
nzea se dovede,ste a fi justri in toate putzctele ei, §i anume in

si
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sublinierea coalitiei cu Bundul, in constatarea caracterului rela-
tiv secundar at problemelor (numeroase cazuri cu multe abti-
neri), in constatarea ca n-a existat o grupare precis conturata
a iskristilor (nici o votare nominala ; putini participanti la
dezbateri).

Tentativa tov. Martov de a gasi in expunerea mea o contra-
dictie se dovedejte a fi o tentative neizbutita, deoarece tov.
Martov a scos din context cuvinte izolate, fare a-si da oste-
neala sa reconstituie tabloul in ansamblu.

Ultimul paragraf al statutului, consacrat problemei organi-
zatiei din strainatate, a prilejuit iarasi discutii si votari foarte
caracteristice din punctul de vedere al gruparii delegatilor la
congres. Era vorba de recunoasterea Ligii drept organizatie
din strainatate a partidului. Bineinteles, tov. Akimov a pro-
testat imediat, amintind de Uniunea din strainatate, care a
fost confirmata de primul congres, $i relevind insemnatatea
principiala a acestei probleme. Inainte de toate in sa pre-
cizez a declarat el ea nu dau prey multa importanta prac-
tice rezolvarii de un fel sau altul a acestei probleme. Lupta
ideologica care s-a desfasurat ping acum in partidul nostru
este, Fara indoiala, departe de a fi incheiata ; dar ea va con-
tinua pe alte planuri si in cadrul unei alte grupari a fortelor...
In § 13 din statut s-a reflectat Inca o data, si foarte puternic,
tendinta de a transforma congresul nostru, care este al intre-
gului partid, in congres at unei fractiuni. In loc de a face pe
toti social-democratii din Rusia sa se supuna hotaririlor con-
gresului partidului in numele unitatii partidului si sa unifice
toate organizatiile de partid, se propune congresului sa des-
fiintez,e organizatia minoritatii, sa constringa minoritatea sa
dispara" (281). Dupe cum vede cititorul, continuitatea", care
i-a devenit atit de scumpa tov. Martov dupe ce a fost infrint
in problema componentei centrelor, ii era la fel de scumpa
si tov. Akimov. La congres insa oamenii care folosesc masuri
diferite dupe cum e vorba de ei insisi sau de altii s-au ridicat
cu vehementa impotriva tov. Akimov. Cu toate ca programul
fusese adoptat, Iskra" recunoscuta si statutul votat aproape
in intregime, este pus pe tapet tocmai principiul" care des-

990
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partea in principiu" Liga de Uniune. Daca tov. Akimov
vrea sa puna pe plan principial aceasta problema exclama
tov. Martov , nu avem nimic impotriva, mai ales ca el a
vorbit de eventuale combinatii in lupta, dintre cele doui
curente. Sanctionarea victories unuia dintre curente nu trebuie
facuta (Va rog sa retineti Ca asta se spune in sedinta a 27-a
a congresului !) in sensul de a ne inchina o data in plus in
fata qskrei», ci in acela de a ne lua definitiv Minas bun de
la toate combinatiile posibile despre care a adus vorba toy.
Akimov" (pag. z8z. Subliniat de mine).

Ce priveliste 1 Dupa incheierea tuturor dezbaterilor care au
avut loc la congres in legatura cu programul, tov. Martov con-
tinua siili ia definitiv rdmas bun de la toate combinatiile
eventuale... cit timp nu a fost invins Inca in problema compo-
nentei centrelor 1 La congres, toy. Martov isi ia definitiv
ramas bun" de la combinatia" eventuald pe care o reali-.
ze_aza cu succes a doua zi dupd congres. Dar Inca de pe atunci
tov. Akimov s-a dovedit a fi mult mai perspicace decit tov.
Martov ; tov. Akimov s-a referit la cei cinci ani de activitate
a vechii organizatii de partid care prin vointa primului con-
gres poarta numele de comitet", $i a incheiat cu o prea veni-
noasa intepatura providentiald : Cit despre parerea tov. Mar-
tov ca zadarnic imi pun speranta in aparitia unui alt curent
in partidul nostru, trebuie sä spun 6 el insu,si imi dd motive
de speranta in acest sens" (pag. 283. Subliniat de mine).

Da, trebuie sa recunoastem ca tov. Martov a justificat in
mod stralucit sperantele tov. Akimov I

Tov. Martov 1-a urmat pe tov. Akimov, convingindu-se de
dreptatea lui dupa ce a fost rupta continuitatea" unui vechi
for de partid care timp de trei ani a Most considerat ca fiind
activ. Ieftina victorie a repurtat tov. Akimov.

La congres insa s-au situat de partea tov. Akimov $i s-au
situat in mod consecvent numai tovar5sii Martinov $i Bru-
ker, precum $i bundistii (8 voturi). Tov. Egorov, ca un ade-
varat conducator al centrului", adopts o pozitie de mijloc :
el, vedeti dv., este de acord cu iskristii, simpatiile" lui sint
de partea for (pag. 282), iar in dovedirea acestor simpatii el
propune (pag. 283) congresului sa ocoleasca cu desavirsire pro-
blema principiala ridicata, sa nu pomeneasca nimic nici des-
pre Liga, nici despre Uniune. Propunerea lui este respinsa cu
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27 de voturi contra 15. Se vede ca, pe linga antiiskristi (8),
aproape tot centrul" (io) a votat cu toy. Egorov (in total au
fost 42 de votanti, ceea ce denota ca multi delegati s-au abti-
nut sau au absentat de la vot, cum se intimpla adesea la vota-
rile lipsite de interes neindoielnice din punctul de vedere al
rezultatului). De indatii ce se pune chestiunea de a aplica in
/apt principiile iskriste, iese in iveala ca simpatia" centrului"
este pur verbalti, iar propunerile noastre nu intrunesc decit
treizeci sau treizeci ceva de voturi. Dezbaterile votarile
in legatura cu propunerea lui Rusov (ca Liga sa fie recunos-
cuta drept unica organizatie din strainatate) demonstreaza in
chip si mai evident acest lucru. Antiiskristii mlastina"
adopt& de-a dreptul un punct de vedere principial, §i acest
punct de vedere este sustinut de tovarasii Liber Egorov,
care declara ca propunerea toy. Rusov nu poate fi pusa la
vot, deoarece este contrara statutului : Ea distruge toate cele-
lalte organizatii din strainatate" .(Egorov). $i oratorul, care
nu vrea sa fie pktas in distrugerea acestor organiz,atii", nu
numai ca refuza sa participe la vot, dar pkaseste chiar sala.
Sa fim insa drepti cu liderul centrului" : el a dat dovada
de mult mai multa consecventa (in principiile sale gresite)
de mult mai mult curaj politic decit tov. Martov & Co., de-
oarece lua apararea organizatiei supuse distrugerii" nu numai
atunci cind era vorba de propriul sau cerc, care a fost infant
in lupta deschisa.

Cu 27 de voturi contra 15 se admite ca propunerea tov.
Rusov sa fie puss la vot ; apoi ea este adoptatb." cu 25 de voturi
contra 17. Daca adaugam la acesti 17 pe tov. Egorov, care
lipseste, obtinem nundirul total (18) al antiiskriftilor ,ti al cen-
trului".

Paragraful 13 din statut, referitor Ia organizatia din straina-
tate, este adoptat in intregime numai cu 31 de voturi contra
12 $i 6 abtineri. Aceasta cifra, 31, care ne arata numarul apro-
ximativ al iskristilor prezenti in congres, adica al acelora care
apara in mod consecvent aplica in lapt conceptiik Iskrei",
o intilnim pentru a )casea oath in analiza votarilor care au
avut loc la congres (locul pe care urma sa -I ocupe pe ordinea
de zi problema Bundului", incidentul cu Comitetul de orga-
nizare, dizolvarea grupului Iujnii rabocii" doua voturi in
legatura cu programul agrar). Iar tov. Martov vrea cu tot
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dinadinsul sa ne incredinteze ca nu exists nici un motiv pen-
tru a considera ca grup aparte un grup atit de restrins" ca
cel al iskristilor 1

Trebuie sa relevam, de asemenea, ca problema adoptarii
§ 13 din statut a provocat discutii extrem de caracteristice in
legatura cu declaratia tovarasilor Akimov si Martinov ca
refuza sa participe la vot" (pag. 288). Biroul congresului a
examinat aceasta declaratie si a spus pe bung dreptate
ca nici chiar desfiintarea formals a Uniunii n-ar da delega-
tilor ei dreptul de a refuza sa participe la lucrarile congresu-
lui. A refuza sa participi la vot este ceva cu totul anormal $i
madmisibil, iata punctul de vedere pe care, impreuna cu
biroul, 1-a adoptat intregul congres, inclusiv iskristii din mino-
ritate, care in sedinta a 28-a au condamnat cu asprime ceea ce
au fa cuA el, incici in sedinta a 3I-a I Gind tov. Martinov a
Inceput sa-si apere punctul de vedere (pag. 291), impotriva lui
s-au ridicat §i Pavlovici, si Trotki, si Karski, $i Martov. Tov.
Martov stia foarte bine care sint obligatiile unei minoritati ne-
multumite (cit timp el insusi nu ram'asese in minoritate 1) si
perora pe un ton moralizator : Ori sinteti participanti la con-
gres a exclamat el, adresindu-se tovarasilor Akimov $i Mar-
tinov , $i atunci trebuie sa participati la toate lucrarile lui"
(subliniat de mine ; pe atunci tov. Martov nu era Inca de pa-
rere ca a cere minoritatii sa se supuna majoritatii inseamna a
da dovada de formalism $i de birocratism 1) ; ori nu sinteti
participanti la congres, si atunci nu puteti ramine in sedinta...
Prin declaratia lor, clelegatii Uniunii ma obliga sa pun doua
intrebari : Sint ei membri ai partidului ? Sint ei participanti la
congres ?" (pag. 292).

Too. Martov il invata pe tom Akimov care sint indatoririle
unui menzbru de partid ! Dar nu degeaba spusese toy. Aki-
mov ca-si pune anumite sperante in tov. Martov... Acestor
sperante le-a fost dat sa se realizeze insa abia dupa ce tov.
Martov a fost infrint in alegeri. Atita timp cit nu era vorba
de el insusi, ci de altii, tov. Martov raminea surd chiar si la
ingrozitoarea expresie lege exceptionala", care a fost puszi
in circulatie pentru prima oars (data nu ma insel) de toy.
Martinov. Lamuririle care ni s-au dat raspunde tov. Mar-
tinov celor care cautau s1-1 convinga sa-si retraga declaratia
n-au aratat .data e vorba de o hotarire de principiu sau de
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o masura" exceptionala impotriva Uniunii. In acest caz, consi-
deram ca Uniunii i-a fost adusa o ofensa. Toy. Egorov, ca
mine, a ramas cu impresia ca aceasta este o lege exceptionala
(subliniat de mine) impotriva Uniunii, de aceea chiar a
parasit sala de sedinta" (295). Atit toy. Martov cit toy.
Trotki, iar impreuna cu ei Plehanov se ridica cu energie
impotriva ideii intr-adevar absurde de a vedea o ofensa
intr-un vot al congresului. Iar tov. Trotki, vorbind in apararea
rezolutiei care, la propunerea lui, a fost adoptata de congres
(in sensul ca tovarasii Akimov si Martinov se pot considera
pe deplin satisfacuti), declara ca rezolutia are un caracter
principial, si nu unul filistin, $i nu ne intereseaza (lath cineva
&este ca ea constitute o ofensa la adresa lui" (pag. 296).
Foarte curind insa s-a vazut ca spiritul de cerc mentalitatea
filistina sint Inca prea puternice in partidul nostru, iar cuvin-
tele pline de mindrie, subliniate de mine, s-au dovedit a nu
fi decit o fraza pompoasa.

Tovarasii Akimov Martinov au refuzat sa-si retraga decla-
ratia si au parasit congresul, in mijlocul exclamatiilor generale
ale delegatilor : Rau faceti ca plecati 1".

m) ALEGERILE. SFIRSITUL CONGRESULUI

Dupa ce a fost votat statutul, congresul a adoptat o rezo-
lutie privitoare la organizatiile regionale, o serie de rezolutii
cu privire la diferite organizatii ale partidului dupa extrem
de instructivele dezbateri cu privire la grupul Iujnii rabocii"
analizate de not mai sus, a trecut la problema alegerilor pen-
tru institutiile centrale ale partidului.

stim ca organizatia Iskrei", de la care intregul congres
astepta o recomandare competenta, s-a scindat din cauza diver-
gentelor ivite do aceasta problema, deoarece minoritatea orga-
nizatiei a vrut sA-$i Incerce la congres, intr-o lupta deschisa

libera, sansele de a cuceri de partea ei majoritatea. $tim de
asemenea ca, cu mult inainte de congres la congres, toti
delegatii cunosteau planul de a Innoi redactia prin alegerea
a doua grupuri de trei in redactia Organului Central si in
Comitetul Central. SA examinam mai indeaproape acest plan,
pentru a putea elucida dezbaterile care au avut lac la congres.
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Iata textul exact al comentariului meu la proiectul de Tages-
ordnung a congresului, in care era expus acest plan * : Con-
gresul alege trei persoane in redactia Organului Central si trei
persoane In Comitetul Central. Aceste vase persoane impreuna,
cu o majoritate de 2/3, completeaza, data este nevoie, redactia
Organului Central vi Comitetul Central prin cooptare vi pre-
zinta congresului raportul respoctiv. Dupa aprobarea acestui
raport de catre congres, cooptarea ulterioara se va face separat
de catre redactia Organului Central vi de catre Comitetul
Central".

Din cuprinsul acestui text, planul se desprinde cit se poate
de clay vi fara echivoc : el prevede o innoire a redactiei cu
participarea celor mai influenti conducatori ai muncii prac-
tice. Oricine isi va da osteneala sa citeasca cit de cit atent
textul reprodus mai sus va sesiza indata ambele trasaturi aici
aratate ale acestui plan. Dar In ziva de azi esti nevoit sa
explici pins si lucrurile cele mai elementare. Acest plan pre-
vede in mod expres o innoire a redactiei, vi nu neaparat o
sporire sau neaparat o reducere a numarului membrilor ei,
deoarece problema unei eventuale sporiri sau reduceri a limas
descbisa : cooptarea este prevazuta numai in cazul cind ar fi
necesard. Printre ipotezele enuntate de diferite persoane in
legatura cu aceasta innoire au Lost si planuri care preconizau
o eventuala reducere a numarului membrilor redactiei sau o
eventuala sporire a acestui numar la §apte (personal, am soco-
tit intotcleauna ca un gulp de sapte ar fi incomparabil mai
potrivit decit un grup de case) vi chiar la unsprezece (consi-
deram ca acest lucru ar fi posibil in cazul unei uniri prin buns
intelegere cu toate organizatiile social,democrate in general,
cu Bundul vi cu social-democratia poloneza in special). Dar
ceea ce-i mai important si ceea ce pierd de obicei din vedere
tovarasii care vorbesc despre grupul de trei" este cerinfa ca
membrii Comitetului Central sa participe la once cooptari ulte-
rioare in redactia Organului Central. Nici unul dintre membrii
organizatiei vi dintre delegatii la congres din rindurile mino-
ritatii" care cunosteau acest plan si care 1-au aprobat (fie in
mod expres, declarindu-se de acord cu el, fie in mod tacit)

* Vezi a mea Scrisoare catre reclactla Iskreb,", peg. 5, procesele-
verbale ale congresului Ligii, pig. 53.

51
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nu si-a dat osteneala sa explice semnificatia acestei cerinte. In
primul rind, de ce s-a considerat ca punctul de plecare pentru
innoirea redactiei trebuie sa fie tocmai un grup de trei vi
numai unul de trei ? Este evident ca ar fi fost cornplet lipsit
de sens sa se procedeze astfel dad s-ar fi avut in vedere
exclusiv sau, ccl putin, in primul rind o largire a colectivului,
dad acest colectiv ar fi fost considerat ca fiind intr-adevar
armonios". Ar fi fost straniu ca pentru largirea unui colectiv
armonios" sa se ia ca punct de plecare nu intregul colectiv,
ci numai o parte a lui. Este evident ca nu toti rnembrii colec-
tivului erau considerati ca fiind pe deplin indicati sa discute
vi sa rezolve problema innoirii componentei lui, problema
transformarii vechiului cerc redactional intr-o institutie de
partid. Este evident ca chiar vi aceia care personal doreau o
innoire sub forma de largire considerau ca vechiul colegiu nu
este armonios vi nu corespunde idealului de institutie de
partid, caci altminteri nu avea rost ca in vederea largirii grupu-
lui de vase sa -1 reduci mai intii la un grup de trei. Repet :
acest lucru este de la sine inteles, vi a putut fi uitat numai din
cauza ca temporar aceasta problema a fost complicate cu
chestiuni personale".

In al doilea rind, din textul citat mai sus reiese ca pentru
o largire a grupului de trei nu era suficient nici chiar ca toti
cei trei membri ai redactiei Organului Central RI fie de acord.
$i acest lucru se pierde intotdeauna din vedere. Pentru coop-
tare este nevoie de 2/3 din case, adica de patru voturi ; era
de ajuns, asadar, ca cei trei membri alevi ai Comitetului Cen-
tral sa sputa veto" pentru ca sa lie imposibilei largirea grupu-
lui de trei. $i invers, chiar dad doi din cei trei membri ai
redactiei Organului Central ar fi fost impotriva unei cooptari
ulterioare, cooptarea putea fi facuta totusi dad toti cei trei
membri ai Comitetului Central se pronuntau pentru ea. Este
evident deci ca, la transformarea vechiului cerc intr-o insti-
tutie de partid, se urrnarea ca votul decisiv sa fie rezervat
concludtorilor muncii practice ale.vi de congres. Care erau,
aproximativ, tovara.vii la care ne gindeam facind asemenea
planuri se vede din faptul ca, inainte de congres, redactia a
ales in unanimitate ca al saptelea membru al ei pe tov. Pavlo-
vici, pentru cazul cind la congres ar fi trebuit sa se ia pozitie
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in numele intregului colectiv ; in afara de tov. Pavlovici, pen-
tru locul acesta exista si candidatura unui vechi membru al
organizatiei Iskrei" si membru al Comitetului de organizare
care pe urma a lost ales membru in Comitetul Central 111.

Rezulta, asadar, ca planul pentru alegerea a doua grupuri
de trei urmarea in chip vadit : I) sa asigure innoirea redac-
tiei, 2) sa inlature din redactie anumite trasaturi proprii vechiu-
lui spirit de cerc, care nu are ce cauta intr-o institutie de
partid (data n-ar fi fost nimic de iniaturat, ce rost ar mai fi
avut sa se propuna crearea unui grup initial de trei ?), si, in
sfirsit, 3) sä inlature trasaturile teocratice" ale colegiului de
publicisti (prin asigurarea participarii unor practicieni de
frunte la luarea de hotdriri in problema largirii grupului de
trei). Acest plan, pe care a cunosteau toti redactorii, se baza,
evident, pe experienta a trei ani de munca si corespundea in
totul principiilor de organizare revolutionary consecvent pro-
movate de noi : in perioada de destrdmare cind a aparut
Iskra", uncle grupuri se formau adesea in mod intimplator
si spontan, suferind inevitabil de anumite manifestari dauna-
toare ale spiritului de cerc. Crearea partidului presupunea si
implica inlaturarea acestor trasaturi ; participarea practicieni-
lor de frunte la aceasta inlaturare era necesard, dcoarece unii
membri ai redactici au avut intotdeauna si atributii organiza-
torice, iar sistemul institutiilor de partid urma sa cuprinda nu
numai un colegiu de publicisti, ci si un colegiu de conducatori
palitici. Din punctul de vedere al politicii pe care a promovat-o
intotdeauna Iskra", era la fel de firesc sa se acorde congre-
sului dreptul de a alege grupul initial de trei ; in pregatirea
congresului, noi am dat dova,cla de foarte multa prudentd,
asteptind ca problemele principiale controversate ale progra-
mului, tacticii si organizarii sa fie pe deplin clarificate ; noi
nu ne-am indoit ca congresul va avea o orientare iskrista in
sensul ca marea lui majoritate va fi solidara cu Iskra" in
aceste probleme fundamentale (o dovada in aceasta privinta
erau si rezolutiile privitoare la recunoasterea Iskrei" ca organ
conducator) ; de aceea trebuia sa rezervam tovarasilor care
au dus pe umerii for tot greul muncii de raspindire a ideilor
Iskrei" si de pregatire a transformarii ei intr-un partid
dreptul de a decide ei in,ii,si care sint candidatii cei mai potri-
viti pentru noua institutie de partid. Numai acest caracter
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firesc al planului de a se alege doua grupuri de trei", numai
deplina lui concordantd cu toata politica Iskrei" vi cu tot ce
vtiau despre Iskra" persoanele cit de cit apropiate de cauza
pot explica aprobarea generala de care s-a bucurat acest plan
vi inexistenta unui plan care sa-1 concureze.

De aceca la congres toy. Rusov a vi propus, mai intii de
toate, sa se aleaga cloud grupuri de trei. Aderentii lui Martov,
care ne inftiintase in scris ca exists o legatitrii intre acest plan
,si faint acuzatie de oportunism, nici nu s-au gindit insa sa
arate ca polemica grup de vase sau de trei se reduce la
problema temeiniciei sau netemeiniciei acestei acuzatii. Nimeni
dintre ei n-a suflat o vorbi macar despre acest lucru I Nimeni
dintre ei nu s-a incurnetat sa pomeneasa macar despre deose-
birea principiala existents intre nuantele conturate in problema
grupului de vase sau de trei. Ei au preferat un procedeu mai
curent vi mai ief tin acela de a face apel la comptitilnire, de
a vorbi despre o eventualti ofensa, de a se preface ca socot
problema redactiei deja rezolvata prin confirmarea Iskrei"
ca Organ Central. Acest ultim argument, pe care tov. Koltov
1-a folosit impotriva toy. Rusov, este un neadevtir sfruntat.
Pe ordinea de zi a congresului au fost inscrise desigur nu
intimplator doua puncte diferite (vezi pag. Io din procesele-
verbale) : punctul 4 Organul Central al partidului" vi punc-
tul 18 Alegerea Comitetului Central vi a redactiei Organu-
lui Central". Aceasta in primul rind. In al doilea rind, cu pri-
lejul desemnarii Organului Central, toti delegatii au declarat
in mod categoric ca prin aceasta nu se confirms redactia, ci
numai orientarea*, vi impotriva acestor declaratii nu s-a for-
mulat nici un protest.

* Vezi pag. 140 din procesele-verbale, cuvintarea lui Akimov ...mi se
spune ca despre alegerile pentra Organul Central vom vorbi la urna" ; cuvin-
tarca lui Muraciev impotriva lui Akimov, care prea pune la inimi problems
viitoarei rodactii a Organului Central" (pag. 141) ; cuvintarea lui Paolouici,
care a declarat ca, desemnind Organul Central, noi am capatat materialul
concret asupra caruia putem efectua operatiile care 11 preocupi atSta pe tov.
Akimov" ca nu poste fi nici umbra de Sndoiala ca Iskra" se va supune'
hotarkilor partidului" (pag. 142) ; cuvintarea lui Trolki : din moment ce nu
confirmam redaclia, ce confirmam noi Sn ,Iskra,, ? ... Nu denumirea, ci orien-
tarea... nu denunairea, ci stoagul" (pag. 142) ; cuvintarea lui Maranon : ...Ca

multi alli tovara§i, slut de piirere ca, discutind problema recunoalterii
ca ziar cu o anumita orientare, drept Organul nostru Central, nu

trebuie sa ne ocupam acum de rnodalitatea alegerii sau confirmarii redactiei
ci ; despre aceasta vom vorbi mai tirziu, la punctul respectiv de pe ordinea
de zi" (pag. 143).

§1
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Prin urmare, afirmatia ca, confirmind un anumit organ, in
fond congresul a confirmat implicit $i redactia afirmatie pe
care partizanii minoritatii au repetat-o de multe on (KoItov,
pag. 321 ; Posadovski, ibid. ; Popov, pag. 322, si multi altii)
era PUT fi simplu o falsificare a faptelor. Era o manevra
vadita, menita sa disimuleze parasirea pozitiei pe care se
situau ei pe vremea cind in problema componentei centrelor
Loci delegatii mai puteau avea o atitudine intr-adevar obiec-
tiva. Parasirea acestei pozitii nu putea fi justificata nici prin
motive principiale (caci prea ar fi Post in dezavantajul mino-
ritatii sa ridice la congres problema falsei acuzatii de opor-
tunism", si de aceea nici n-a pomenit-o macar), nici prin date
concrete referitoare la capacitatea de munca reala a grupului
de case sau a grupului de trei (caci o simple incirare a aces-
tor date ar fi oferit o sumedenie de argumente impotriva
minoritatii). Minoritatea s-a vazut nevoita sa recurga la f raze
despre acest tot inchegat", despre colectivul armonios", des-
pre acest tot inchegat si unitar" etc. Nu-i de mirare ca aceste
argumente si-au primit imediat calificativul meritat : cuvinte
jalnice" (pag. 328). Insuci planul pentru alegerea unui grup
de trei denote cit se poate de clar insuficienta de armonie",
iar impresiile culese de delegati in cursul lucrarilor comune
timp de o hula si mai bine au furnizat, desigur, delegatilor un
vast material pentru formarea unei pared proprii. Cind tov.
Posadovski a facut aluzie la acest material (ceea ce era, din
punctul ski de vedere, o imprudenta o nechibzuinta : vezi
pag. 321 $i 325 cu privire la sensul conventional" in care in-
trebuinteaza el expresia surse de frictiuni"), tov. Muraviev
a declarat deschis : Dupe parerea mea, pentru majoritatea
congresului este in momentul de fats cit se poate de clan ca
asemenea * surse de frictiuni exists" (320. Minoritatea a pre-
ferat sa inteleaga expresia surse de frictiuni" (puss in circu-
latie de Posadovski, $i nu de Muraviev) exclusiv in sensul de
ceva cu caracter personal, si nu s-a incumetat sa ridice manusa

* La care anume surse de frictiuni° se referee tov. Posadovski, n-am
rou!it
(pag.

sa aflarn la congres. Tov. Muraviev ins! a contestat In aceeasi sedintil
322) exactitatea ideii lui, iar cu prilejul aprobArii proceselor-

vorbale a declarat categoric c! a vorbit de sursele de frictiuni care au apIrut
in cursul dezbaterilor care an avut loc la congres in legatura cu diferite ches-

fatstiuni, surse cu caracter principial, a caror existent! In momentul de
este, din plicate, un fapt care nu mai poate fi contestat de nimeni" (pag. 353).

si
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aruncata de tov. Muraviev, nu s-a incumetat sä aduca macar
un singur argument de fond in sprijinul ideii de a se alege un
grup de sase. De aici a rezultat o discutie extrem de comics
prin sterilitatea ei : rnajoritatea (prin gura tay. Muraviev)
declara ca vede cit se poate de limpede adevarata semnificatie
a grupului de case $i a grupului de trei, pe and minoritatea
se incapkineaza sa nu rauda aceste cuvinte si sustine ca nu
avem posibilitatea sa intram in examinarea problemei". Majo-
ritatea nu numai ea &este cu putinta sä intre in examinarea
acestei probleme, dar a si intrat in examinarea ei" si vorbeste
de rezultatele, pe deplin evidente pentru ea, ale acestei exa-
minari, pe cind minoritatea se teme, probabil, de o astfel de
examinare si se ascunde in dosul unor cuvinte jalnice".
Majoritatea recomanda sa se aiba in vedere ca redactia Orga-
nului nostru Central nu este numai un grup de publicisti",
majoritatea urea ca in fruntea Organului Central sa se afle
persoane bine determinate, cunoscute de congres, persoane
care sa satisfaca cerintele despre care am vorbit eu" (adica
nu numai c,erintele de ordin publicistic, pag. 327, cuvintarea
tov. Lange). Nici de data aceasta minoritatea nu se hotaraste
65 ridice manusa $i nu spune nici un cuvint din care sa se
vada care sint, dupa parerea ei, persoanele indicate sa fats
parte dintr-un colegiu care sa nu fie numai publicistic, care
persoane reprezinta figuri bine determinate, cunoscute de
congres". Minoritatea continua sä se ascunda sub paravanul
faimoasei armonii". Mai mult, in argumentarea ei, minori-
tatea foloseste chiar considerente care sint cu totul gresite din
punct de vedere principial si de aceea provoaca, pe buns drep-
tate, o riposta drastica. Congresul vedeti dv. nu are nici-
dreptul moral, nici dreptul politic de a restructura redactia"
(Trotki, pag. 326), aceasta este o chestiune prea delzcata
(sic 1)" (acelasi) ; cum trebuie sa priveascel membrii nealesi
ai redactiei faptul a congresul nu doreste sa -i mai vadel in
colegiul redacfiei ?" (Tarev, pag. 324) *.

* Comp. cuvIntarea tov. Posadovski : ...Dacii dintre cei case membri
ai vechii redactii yeti alege numai trei, inseamna a pe ceilalti trei ii declarati
inutili, de prisos. Or, nu aveti nici dreptul si nici vreun temei sa faceti acest
lucru".

-
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Aceste argumente mutau in intregime problema pe terenul
compritimirii si al ofensei, constituind o recunoastere fatisa
a falimentului suferit in domeniul argumentelor cu adevarat
principiale, cu adevarat politice. Si majoritatea a calificat
imediat acest mod de a pune problema, spunindu-i pe adevri-
ratul lui nume : filistinism (tov. Rusov). Din gura unor re-
volutionari a spus, pe buna dreptate, tov. Rusov auzim
cuvinte foarte ciudate, care sint in vadita disonanta cu ideea
de munch' de partid, de etica de partid. Principalul argument
de care s-au agatat adversarii alegerii grupurilor de trei se
reduce la o conceptie pier filistind asupra problernelor de
partid" (peste tot subliniat de mine)... Daca am adopta acest
punct de vedere, care nu e partinic, ci filistin, este cent ca la
fiecare alegere ne-am vedea pusi in fata intrebarii : dar nu
cumva se va supara Petrov ca a fost ales Ivanov, $i nu el ?
Nu cumva se va supara cutare membru al Comitetului de or-
ganizare ca nu el, ci altcineva a fost ales in Comitetul Cen-
tral ? Unde vom ajunge atunci, tovarki ? Dad ne-am adunat
aici nu pentru a ne spune until altuia vorbe pldcute nici
pentru un schimb de amabilittia )(insane, ci pentru a crea par-
tidul, nu putem admite nicidecum o asemenea conceptie. In
fats noastra sta problema alegerii unor persoane pentru anu-
mite functil in partid, §i aici nu poate fi vorba de neincredere
in cutare sau cutare persoana care n-a fost aleasa, ci numai de
interesul cauzei ci de nuisura in care cutare persoanci cores-
punde functiei pentru care urmeaztl sti fie aleasa" (pag. 325).

Pe toti aceia care ar dori sail fad o parere proprie des-
pre cauzele sciziunii din partid sa descopere radacinile ei
la congres i-am sfatui sa citeascri reciteasca cuvintarea
tov. Rusov, ale drui argumente minoritatea nu numai ca nu
le-a rasturnat, dar nici macar nu le-a contestat. De altfel,
nici nu pot fi contestate asemenea adevaruri elementare, a
caror uitare tov. Rusov insusi a explicat-o, pe buna dreptate,
numai printr-o stare de excitare nervoasii". Si aceasta este
pentru minoritate intr-adevar cea mai putin neplacuta expli-
catie a faptului ca ea a putut sa alunece de la punctul de ye-

21 V. I Lenin, vol 8

sti

fi

si
pi



302 V. I. LENIN

dere partinic la punctul de vedere al filistinismului $i al
spiritului de cerc*.

Dar minoritatea era in asa masura lipsita de posibilitatea
de a g5si argumente rationale si concludente impotriva ale-
gerilor, incit, pe linga faptul ca a introdus filistinismul intr-o
chestiune de partid, nu s-a dat in laturi nici de la folosirea
unor procedee de-a dreptul scandaloase. Intr-adevar, cum am
putea califica altfel procedeul tov. Popov, care 1-a sfatuit pe
tov. Muraviev s5 nu-si asume misiuni delicate" (pag. 322) ?
Ce altceva inseamna asta decit sA to bagi in sufletul altuia",
cum bine a spus tov. Sorokin (pag. 328) ? Ce altceva inseamna
asta decit sa speculezi chestiuni personale" atunci cind nu ai

* In brosura sa intitulatA Starea de asediu", toy. Martov a tratat aceastA
problemi la fel cum a tratat gi celelalte probleme atinse de el. El nu si-a
dat osteneala sa prezinto un tablou complet al polemicii. El a ocolit cu dis-
cretie singura chestiune intr-adcvar principiald care a aparut in cursul acestei
polemiei : amabilitati filistine sau

de a
alegerea unor activisti de partid Punct

de vedere partinic sau teams nu supAra pe alde Ivan Ivanovici P Si In
cazul de fall tov. Martov s-a mArginit sa smulgil din sirul intimplarilor unele
fragmente izolate gi fib% legatura intre ele, presarindu-le cu tot felul de
vorbe de ocara la adresa mea. Cam putin, tov. Martov I

Tov. Martov imi pune mercu intrebarea : de ce
P

nu s-a propus la congres
alegerea tovariisilor Akselrod, Zasulici gt Starover Punctul de vedere filistin
pe care s-a situat it impiedica

pune el
sa vada cit de con trare bunei-cudinte sint aceste

intrebiiri (de ce nu aceastil intrebare colegului Sall de redactie, toy.
Plehanov P). El vede o contradiclie in faptul ea,

la
pe de o parte, eu consider

lipsig de tact" comportarea minoritAtii congres in problems grupului de
5ase, tar pe de altzl parte cer publicitate de partid. Nu e nici o contradictie
aid, CUM usor ar fi putut sa constate Martov !must dacA si-ar

problemci,
fi dat osteneala

fragmentesa prezinte o expunere inchegata a tuturor fazelor si nu
izolate. A fast o lipsA de tact se se puny problema dintr-un punct de vedere
filistin, se se facii apel la compAtimire gi sa se vorbeascA de ofensA ; interesde
publicitiitii de partid ar fi cerut o examinare de fond a avantajelor confirma'rii
grupului de case in lac de a alege un grup de trei, o apreciere a insusirilor
pe care be posedA candidaldi propusi pentru functiile respective, o apreciere
a nuantdor : despre Coate acestea mtnorttatea n-a suflat nici on cuvint To
congres.

Dada tot.. Martov ar fi studiat cu atentie procesele-verbale, ar fi gisit in
delegatilor o aerie intreagd de argumente impotriva confirmArii

grupului de gale. Ida cc argumente spicuim din aceste cuvintari : in primul
rind, in vechiul grup de vise existau vadit anumite frictiuni, datorate unor
deosebiri de nuante de ordin principial ; in al doilea rind, este de dorit o
simplificare tehnicil a muneii redaetionale ; in al trcilea rind, interesul cauzei
este mai presus de once amabilitAti filistine ; numai alegerile dere posibi-
litatea de a desemna persoane care sit corespundi functiilor respective ; In al
patrulea rind, nu poate fi limitatA libertatea de alegere a congresului ; in
al cincilca rind, in prezent partidul are nevoie ea redactia Organului Central
sit nu fie numai on grup de publicisti ; redactia Organului Central trebuie
sit fie formatii nu numai din publicisti, ci si din administratori ; in al
saselea rind, redactia Organului Central trebuie sa cuprincla persoane bine
determinate, cunoscute de congres ; In al saptelea rind, un colegiu de Base
este adesea incapabil de a lucre, si el igi indeplineste munca no datoritii
existontei unui statut anormal, ci in pof Ida lui in al optulea rind, conducerea
ziarului este o sarcina de partid (ii nu de ccrc) etc. II invit pe toy Martov,
dada se intereseaza atit de mutt de cauzele nealegerii, se incerce sd aprofun-
doze toato acecto considerente si se riistearne Indear until dintre ele.

?

cutintarile
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argumente po/itice ? A spus sau nu a spus adevarul tov. So-
rokin atunci cind a afirmat ca noi am protestat intotdeauna
impotriva unor asemenea procedee" ? Este oare admisibila
atitudinea tov. Deutsch, care a incercat in mod demonstrativ
sä tintuiasca la stilpul infamiei pe tovarasii care nu sint de
acord cu el ?"* (pag. 328).

Sa facem un bilant al dezbaterilor in problema redactiei.
Minoritatea nu a rasturnat (vi nici n-a incercat sa rastoarne)
numeroasele afirmatii facute de majoritate in sensul ca pro-
iectul alegerii unui grup de trei le era cunoscut delegatilor
Inca de la inceputul congresului chiar dinainte de congres,
ceea ce dovedeste CA acest project pornea de la considerente
si date care nu aveau nici o legriturti cu evenimentele si cu
controversele survenite la congres. Militind pentru confirma-
rea grupului de vase, minoritatea s-a situat pe pozitia consi-
derentelor filistine, pozitie principial gresita vi inadmisibila.
Minoritatea a dat dovada de o uitare totals a punctului de
vedere partinic asupra alegerii activistilor de partid, ne-
incercind macar sa" aprecieze pe fiecare candidat vi sä
vada data este sau nu potrivit pentru functia respective. Mi-
noritatea s-a eschivat de la discutarea in fond a acestor pro-
bleme, invocind faimoasa armonie, varsind lacrimi" vor-
bind cu patos" (pag. 327, cuvintarea lui Lange), ca vi cum
ar fi fost vorba de asasinarea" cuiva. Sub influenta unei
striri de excitare nervoasii" (pag. 325), minoritatea a ajuns
chiar pina acolo incit se beiga in sufletul altuia", tipa ca ale-
gerea este o crima" vi recurgea vi la alte procedee inadmi-
sibile de acelasi soi.

* Aga a inteles in aceeasi sedinfg tov. Sorokin cuvintele toy. Deutsch (vezi
pag. 324, un dialog vehement cu Orlov"). Tov. Deutsch declare (pag. 351)
ca el n-a spus nimic asemanator", dar recunoaste singur imediat ca a spus
ceva foarte, foarte asemanator". Eu n-am spus : cine se va Incumeta
explicII toy. Deutsch , ei am spus : ag vrca sa vad cine sint aceia care se
vor incumeta (sic I tov. Deutsch rectifica, nimerind din lac in put I) sa sustina
o propunere alit de criminals (sic I) ca aceea a alegerii unui grup de trei"
(pag. 351). In loc de a infirma spusele tov. Sorokin, tov. Deutsch n-a gout
decit
in

sa le confirme. Toy. Deutsch a confirmat reprosul facut de tov. Sorokin,
sensul ca aici s-au incurcat toate notiunile" (in argumentele minoritatii

in favoarea grupului de sase). Prin atitudinea sa, toy. Deutsch a confirmat cit
de binevenita a fost remarca tov. Sorokin, care i-a amintit adevarul elementar
ca noi sintem membri de partid si de aceea in toate aetiunile

face
noastre trebuie

sa fim calauziti exclusiv de considerente politice". A
numai

zarva pe tema ea
alegerea este o crimd inseamna a to injosi nu pina la o atitudine de
filistin, ci ping is provocarea unui mic scandal 1

21*

ci

si
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0 lupta intre filistinism si partinitate, intre chestiuni per-
sonale" de cea mai rea speta si considerente politice, intre
vorbe lamentabile si notiunea elementary a datoriei de revo-
lutionar iata ce a fost lupta dusa in jurul grupului de case
sau de trei in sedinta a 3o-a a congresului nostru.

In sedinta a 31 -a, cind congresul, cu o majoritate de 29 vo-
turi contra 27 si trei abtineri, a respins propunerea de a se
confirma in intregime vechea redactie (vezi pag. 33o si era-
tele) si cind foFtii redactori s-au intors in sala de sedinta,
toy. Martov, in a sa declaratie in numele majoritatii fostei
redactii" (pag. 330-331), a dat dovada intr-o masura si mai
mare de acee_asi sovaiala si nestatornicie in ceea ce priveste
pozitia sa politica si conceptiile sale politice. Sa examinam
mai amanuntit, punct Cu punct, aceasta declaratie colectiva
si raspunsul meu (pag. 332-333) la ea.

De aid inainte a spus tov. Martov dupa ce vechea re-
dactie n-a fost confirmata vechea «Iskra» nu mai exists, si
ar fi mai consecvent sa-i schimbam denumirea. In orice caz,
socotim ca noua hotarire a congresului constituie o restrin-
gene esentiala a votului de incredere dat «Iskrei» intr-una din
primele sedinte ale congresului."

Tov. Martov colegii sai ridica o problems intr-adevar
interesanta instructiva in multe privinte, si anume pro-
blema conseeventei politice, la care eu am dat deja un ras-
puns, referindu-ma la cele spuse de toti cu prilejul confirma-
rii Iskrei" (pag. 349 din procesele-verbale, vezi mai sus, pag.
82) *. Avem in fata noastra, fara indoiala, unul dintre cele
mai flagrante cazuri de inconsecventa politica ; din partea
cui insa din partea majoritatii congresului, sau din partea
majoritatii vechii redactii aceasta este o intrebare pe care
o lasam la aprecierea cititorului. Tot la aprecierea lui lasam
si raspunsul la alte doua intrebari, foarte nimerit puse de
tov. Martov si de colegii sai : 1) este oare Mistin sau parti-
nic punctul de vedere ce se manifests in dorinta de a vedea
in aceasta hotarire a congresului de a proceda la alegerea
membrilor redactiei Organului Central o restringere a votu-
lui de incredere dat «Iskrei»" ? incepind de cind nu mai

* Vezi volumul de fat5, pag. 298. Nota red.

";114
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exists realmente vechea Iskrii" : de la nr. 46, cind conduce-
rea ei a ramas numai in seama mea si a lui Plehanov, sau
de la nr. 53, cind conducerea ei a trecut in mina majoritkii
vechii redactii ? Daca prima este o foarte interesanta ches-
thine de principiu, a doua este o foarte interesanta chestiune
de fapt.

Deoarece acum spunea in continuare tov. Martov
s-a hotkit sa se aleaga o redactie formats din trei persoane,
declar in numele meu si al celorlalti trei tovarasi ca nici unul
dintre not nu va intra intr-o asemenea redactie noua. In ce
ma priveste, tin sa adaug ca, dad este .adevarat ca unii to-
varasi vor sa ma tread. $i pe mine printre candidatii pentru
acest <grup de trei >>, nu pot sä \rad in aceasta decit o ofensa
pe care n-am meritat-o (sic 1). Spun aceste cuvinte tinind
seama de imprejurarile in care a fost hotarita modificarea
componentei redactiei. Hotkirea de modificare se datoreste
unor asa-zise (frictiuni**, pretinsei incapaeitati de munca a
fostei redactii, iar congresul a rezolvat aceasta chestiune in-
tr-un anumit fel, fara a cere redactiei informatii asupra aces-
tor frictiuni Para a numi eel putin o comisie care sa cerceteze
ce-i cu aceasta incapacitate de munca a redactiei"... (Este
curios ca nimeni din rindurile minoritatii nu s-a gindit sa
propuna congresului sal ceara redactiei informatii" sae sa
nume-asca o comisie Nu se datoreste care aceasta faptului
ca, dupa scindarea organizatiei Iskrei" si dupa esuarea tra-
tativelor la care se refereau tovarasii Martov si Starover,
acest lucru ar fi fost inutil ?)... In asemenea imprejurki sint
nevoit sa consider ca presupunerea unor tovarasi Ca voi con-

* Tov. Martov are In vedere ,probabil, expresia surse de frictiuni.,
folosita de tov. Posadovski. Repet ca toy. Posadovski n-a explicat con-
gresului ce anume a vrut el sa spuna prin acoastii expresie, iar tov.
Muraviev, care a folosit-o $i el, a explicat ei a avut in vedere sursele
de frictiuni cu caracter principia/ /vita in cursul dezbaterdor de in con-
gres. Reamintesc cititorilor ca unicul caz de dezbateri cu adevArat grin -
cipio(e la care au participat patru redactori (Plehanov, Martov, Akselrod

cu mine) a fost acela al § 1 din statut $i ea tovarasii Martov Sta-
rover s-au plins in scris fmpotriva falsei acuzatii do oportunism", ea unul
dintre argumentele In favoarea modificeirii" componentei redactiei.
aceastll scrisoare, tov. Martov arAta ca existd o legaturl vadita Intre opor-
ti.nism" planul do modificare a componentei redactiei, pe cind to congres
s-a multumit sa facA o aluzie vat's la rwr zlse Methd". False aciaCte
da oporturdsm" fusese deja uitatA

gi sf

in

- -

si
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simti sa lucrez intr-o redactie astfel modificata loveste in re-
putatia mea politica"... *

Inadins am reprodus in intregime acest rationament, pen-
tru a arata cititorului o mostra si, totodata, inceputul a ceea ce
a inflorit atit de imbelsugat dupti congres §i care nu poate fi
numit decit ciorovaiala. Am mai folosit acest termen in Scri-
soare catre redactia oIskrei>>" cu toata nemultumirea reclac-
tiei, sint nevoit sa-1 folosesc din nou, deoarece justetea lui
este incontestabila. Gresit se crede ca ciorovaiala presupune
motive josnice" (cum a dedus redactia noii Iskre") : once
revolutionar care cunoaste cit de cit coloniile noastre de de-
portati $i de emigranti a vazut, probabil, zeci de cazuri de
ciorovaiala, cind, din cauza starii de excitare nervoasa" $i
a conditiilor de viata anormale, sufocante, se formulau si se
repetau la nesfirsit cele mai absurde acuzatii, banuieli, auto-
acuzatii, chestiuni personale" etc. Nici un om rezonabil nu se
va apuca sa caute neaparat motive josnice in aceste ciorova-
ieli, oricit de josnice ar fi manifestarile acestora din urma.
Numai starea de excitare nervoasa" poate explica acest in-
cilcit ghem de absurditati, de chestiuni personale, grozavii
fantcziste, incercari de a se baga in sufletul altuia, pretinse
injurii ,ci olf4ense pe care it constituie pasajul citat de mine
din cuvintarea tov. Martov. Sufocantele conditii de viata ge-
nereaza la not sute de ciorovaieli de acest fel, $i un partid
politic n-ar fi demn de stima data n-ar avea curajul sa-i spuna
pe mime bolii de care sufera, sa-i stabileasca fara menaja-

* Tov. Martov a mai adaugat
dar nu

:

lui
Un asemenea rol i-ar conveni, poato

unui om ca Reazanov, Martov, acelui Martov pe care-I cu-
noa.stefi, cred, din activitatea sa". In masura in care aceste cuvinte inseamna
un atac personal indreptat impotriva lui Reazanov, tov. Martov le-a retrac-
tat. Dar data Reazanov a figurat la congres ca un nume generic, aceasta
nu se datora nicidecurn unora sau altora dintre insutirile sale personale
(despre care nu avea rost sii se vorbeasca), ci fizionomiei politico a grupu-
lui Borba", grefelilor politice ale acestui grup. Foarte bine procedeaza
tov. Martov atunci cind retracteaza ofense personale presupuse sau reale,
dar aceasta nu trebuie sa ne fac3 s3 uitam grefelile politice, din care
partidul trebuie sa traga inmitciminte. La congresul nostru, grupul Borba"
a fost acuzat de introducerea haosului organizatoric" si a unei fnrimilari
care no este justificata prin nici un fel de considerente de ordin prin-
cipial" (pag. 38, cuvintarea tov. Martov). 0 asemenea conduits politicli
merits, indiscutabil, sa fie blamatii nu numai atunci cind o

de
vedem la un

general,grup mic, inainte de congresul partidului, intr -o perioad4 haos
ci 51 atunci cfnd o vedem dupli congresul partidului, Intr-o perioada de
lichidare a

$i
haosului, clod o vedem, de pilda, la mnjoritates redactiel

%Iskrvi Ia majoritatea grupului ,Eliberarca munciie,

si,
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mente diagnosticul §i sa &eased mijloacele necesare pentru
lecuirea ei.

In masura in care putem degaja din acest ghem ceva prin-
cipial, ajungem in mod necesar la concluzia ca alegerile n-au
nimic comun cu patarea reputatiei politice", ca a nega drep-
tul congresului de a fixa noi alegeri, de a proceda la once
schimbare in rindurile activistilor cu munci de raspundere, de
a schimba componenta colegiilor imputernicite de el" in-
seamna a incurca problema, ¢i ca parerea tov. Martov refe-
ritoare la admisibilitatea alegerii unei parti din vechiul co-
legiu denota o nemaipomenitli confuzie de notittni politice"
(cum m-am exprimat eu la congres, pag. 332) *.

Trec peste remarca de ordin personal" a toy. Martov cu
privire la paternitatea planului alegerii unui grup de trei
trec la pasajul in care dinsul caracterizeaza sub aspect poli-
tic" semnificatia neconfirmarii vechii redactii : ...C,eea ce
s-a intimplat acum este fultimul act al luptei desfasurate in a
doua jumatate a congresului"... (Just 1 si aceasia a doua jum5,-
tate incepe exact atunci cind, in problema § 1 din statut, tov.
Martov a cazut in bratele vinjoase ale toy. Akimov)... Nu este
un secret pentru nimeni cä in aceasta reforms nu e vorba de
«capacitate de munca», ci de o lupta pentru influents asupra
Comitetului Central"... (In primul rind, nu este un secret pen-
tru nimeni ca aici era vorba de capacitate de munch', ,si
de divergenta asupra componentei Comitetului Central, caci
planul de reforms" fusese propus intr-un moment cind nici
vorba nu putea sd fie de cea de-a doua divergenta, intr-un
moment cind, de acord cu tov. Martov, it alegeam pe tov.
Pavlovici ca al saptelea membru al colegiului de redactie !
In al doilea rind, noi am mai aratat pe baza de documente
ca era vorba de cornponenta Comitetului Central, cä totul
se reducea a la fin des fins ** la o deosebire de liste : Glebov
TravinskiPopov §i GlebovTrotkiPopov.)... Majoritatea re-
dactiei a demonstrat a nu dore§te transformarea Comitetului
Central intr-un instrument al redactiei"... (Incepe refrenul lui
Akimov : problema influentei pentru care lupta intotdeauna
i pretutindeni once majoritate, la orice congres de partid,

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1982, editia
a doua, pag. 298. Nota

urmelor.
red.

** la lama Note tract.
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pentru a consolida aceasta influenta prin intermediul unei
majoritlifi in institutiile centrale este routata in domeniul
birfelii oportuniste pe tema ca se urmareste transformarea Co-
mitetului Central intr-un instrument" al redactiei, intr-o
simpla anexa" a redactiei, cum a spus acelasi tov. Martov
ceva mai tirziu, pag. 334.)... Tata de ce trebuia redus numarul
membrilor redactiei (I !). De aceea nu pot accepta sa fac
parte dintr-o asemenea redactie"... (Examinati ceva mai
atent acest de aceea" : cum ar fi putut redactia &á trans-
forme Comitetul Central intr-o anexa sa'u intr-un instrument?
Numai prin aceea si numai in cazul Ca ar fi avut in Consiliu
trei voturi si ar fi abuzat de aceasta precumpanire ? Nu este
oare clar acest lucru ? $i nu este oare de asemenea cit se
poate de clar ca tov. Martov, ales ca al treilea, ar fi putut
oricind sa impiedice once abuz si sa desfiinteze chiar si
numai prin votul sciu once preoumpanire a redactiei in cadrul
Consiliului ? Totul se reduce, asadar, la componenta Comitc-
tului Central, iar vorbaria despre instrument si anexa se do-
vedeste a fi o simpla birfeala.)... Impreuna cu majoritatea
vechii redactii, credeam ea congresul va pune capat .starii de
asediu* dinauntrul partidului si va introna in partid o ordine
normala. In realitate, aceasta stare de ascdiu, cu legile ei ex-
ceptionale impotriva anumitor grupuri, este mentinuta si chiar
inasprita. Numai in cazul cind vechea redactie va fi menti-
nuta in intregime putem garanta ca drepturile pe care statutul
le acorda reclactiei nu vor fi folosite in dauna partidului"...

Acesta este, reprodus in intregime, pasajul din cuvintarea
tov. Martov in care a fost lansata pentru prima oath' faimoasa
formula a starii de asediu". Iata acum si raspunsul pe care
i 1-am dat :

...Corectind declaratia lui Martov cu privire la caracterul
neoficial al proiectului de alegere a <<doul grupuri de trei*,
nici nu-mi trece prin gind sä contest prin aceasta afirmatia
aceluiasi Martov cu privire la 4,insemnatatea politica* a pasu-
lui pe care 1-am facut prin faptul ca nu am confirmat vechea
redactie. Dimpotriva, sint intru totul si absolut de acord cu
tov. Martov asupra faptului ca acest pas are o mare insemna-
tate politica numai ca nu aceea pe care i-o atribuie Mar-
tov. El a spus ca acesta este un act in cadrul luptei pentru
influenta asupra Comitetului Central din Rusia. Eu voi merge
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mai departe decit Martov. Intreaga actiNitate a 4Iskrei) ca
grup neoficial a Post pina acum o lupta pentru influents, dar
acum e vorba de mai mult, e vorba de consolidarea organi-
zatorica a influentei, $i nu numai de lupta pentru influenta.
Cit de profunde sint divergentele de ordin politic existente
intre mine si tov. Martov in aceasta chestiune se vede din
faptul ca el considers ca o villa a mea dorinta de a se exer-
cita influenta asupra Comitetului Central, pe tits vreme eu
consider ca un merit al meu faptul ca am cautat $i taut sa
consolidez aceasta influenta pe tale organizatorica. Reiese
deci ca vorbim limbi diferite. Ce rost ar mai fi avut toata
munca noastra, toate eforturile noastre data incununarea for
ar fi Post aceea.si veche lupta pentru influenta, $i nu dobin-
direa consolidarea influentei ? Da, tov. Martov are per-
fecta dreptate : pasul pe care 1-am facut este, fara indoiala,
un important pas politic, care dovedeste ca una dintre orien-
tarile care s-au conturat acum a fost aleasa pentru activitatea
viitoare a partidului nostru. lar cuvintele teribile despre «sta-
rea de asediu in partid», despre «legi exceptionale impotriva
unor persoane ¢i grupuri» etc. nu ma sperie citu,si de putin.
Fata de elementele nestatornice sovaitoare nu numai ca
putem, dar sintem chiar obligati sa cream <starea de asedito;
intregul nostru statut al partidului, intregul nostru centralism
sanctionat de prezentul congres nu este altceva dmit ((stare
de asediu pentru atit de numeroasele izvoare de ambigui-
tate politica. Tocmai impotriva acestei ambiguitati este nevoie
de legi speciale, lie chiar exceptionale, iar pasul facut de
congres a trasat in mod just orientarea politics, creind o baza
trainica pentru asemenea legi asemenea masuri"*.

In acest conspect al cuvintarii rostite de mine 1.a congres
am subliniat fraza pe care in lucrarea sa Starea de asediu"
(pag. 16) toy. Martov a preferat s-o omits. Nu-i de mirare
ca aceasta fraza nu i-a placut si ca el n-a vrut sa-i inteleaga
sensul cit se poate de clar.

Ce inseamna expresia : cuvinte teribile", tovarlse Mar-
tov ?

* Vezi V. /. Lenin, Opere complete, vol. 7 Editura politics, 1962, edilia
a doua. mtg. 300-301. Note red.
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Ea inseamna o ironie, o ironie la adresa aceluia care folo-
seste vorbe marl pentru lucruri neinsemnate, care incurca o
problema simpla printr-o frazeologie pretentioasa.

Unicul fapt simplu vi neinsemnat care putea sa provoace
vi a provocat stares, de excitare nervoasa" a toy. Martov
consta exclusiv in aceea ca. toy. Martov a suferit la congres
o infringere tin problema componen ;ei centrelor. Semnificatia
politica a acestui fapt simplu consta in aceea 6 majoritatea
congresului partidului, dupa ce a invins, vi -a consolidat influ-
enta, asigurindu-vi o majoritate vi in conducerea partidului,
creind o baza organizatorica pentru a putea lupta, cu ajutorul
statutului, impotriva a ceea ce aceasta majoritate considera
drept sovaiala, nestatornicie vi ambiguitate *. C,ei care in le-
gatura cu aceasta vorbesc ingroziti despre o lupta pentru in-
fluenta" vi se piing de stare de asediu" au fac deck sa
debiteze (raze pretentioase, cuvinte teribile.

Tov. Martov e de alts parere ? Atunci poate ca va incerca
sa ne arate ca a existat vreodata in lume un congres de par-
tid, ca in genre ar putea fi conceput un congres de partid
in care majoritatea sa nu -vi consolideze influenta cucerita: I)
asigurindu-vi o majoritate vi in institutiile centrale, 2) dind
acestei majoritati puterea necesara pentru a paraliza soya-
iala, nestatornicia vi ambiguitatea ?

Inainte de alegeri, congresul nostru trebuia sa decida cui
sa se atribuie o treime din voturi in redactia Organului Cen-
tral vi in Comitetul Central : majoritatii partidului sau mino-
ritatii partidului ? Dad se opta pentru un grup de vase vi
pentru lista tov. Martov, linsemna sa ni se dea noua o treime,
iar partizanilor toy. Martov doua treimi. Dad se opta pen-
tru un grup de trei in Organul Central vi pentru lista naastra,
insemna sa ni se dea noua doua treimi, iar partizanilor tov.
Martov o treime. Tov. Martov n-a vrut sä cads la invoiala
cu not sau sa cedeze vi ne-a provocat, in scris, la o lupta in

* In ce anume s-a manifestat la congres nestatomicia, soviiiala gi ambi-
guitatea minoritiitii iskrigtilor ? In primul rind, in frazele oportuniste In
legitura cu § 1 din

care
statut ; In al doilea rind, in coalitia cu tovarilgil

Akimov §1 Liber, s-a
;

IntArit cu repeziciune in cursul celei de-a doua
jumAtS4l a congresulul in al treilea rind, in faptul ca minoritatea a
fost
nice

in stare sit coboare la nivelul platitudinii filistine, al cuvintelor jal-
gi chiar al insinuaril in sufletul altuia, o problems ca aceea a ale -

geril membrilor redactiei Organului Central. Iar dupii congres toate aceste
frumoase calitAtt au inflorit din plin gi au dat roads imbelsugate.
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fata congresului ; fiind infrint in fata congresului, el a in-
ceput sa se tinguiasca §i sa se plinga de stare de asediu"
Nu este oare aceasta o ciorovaiala ordinara ? Nu este oare
aceasta o noua manifestare a moliciunii de intelectual ?

In legatura cu aceasta nu putem sa nu amintim stralucita
caracterizare social-psihologica pe care K. Kautsky a facut-o
nu demult acestei insu§iri. In prezent, partidele social-demo-
crate din diferite sari sufera adesea ,de boli similare, ne-ar
fi de mare folds sa invatam de la tovara§i mai experimentati
cum sä punem diagnosticul just §i cum sa gasim tratamentul
corespunzator. De aceea, caracterizarea pe care o face Karl
Kautsky anumitor intelectuali va fi numai in aparenta o di-
gresiune de la subiectul ,nostru.

...,,In momentul de fata ne intereseaza iarasi foarte mult problema
antagonismului dintre intelectualitate * proletariat. Colegii mei"
(Kautsky este el insusi intelectual, publicist si redactor) vor fi in
majoritatea for foarte indignati de faptul ca eu recunosc acest anta-
gonism. Dar el exists in fapt, ar fi o maid cu totul nepotrivita
(aici, ca Si in alte cazuri) sa-1 ocolim, negindu-i existenta. Acest anta-
gonism este un antagonism social, care se refers la clase, si nu la indi-
vizi. Un intelectual izolat, ca un capitalist izolat, se poate aratura
luptei de clad a proletariatului. Cind procedeaza in felul acesta, inte-
lectualul isi schimba si caracterul. In cele ce urmeaza va fi vorba, mai
ales, nu de intelectuali de acest tip, care mai constituie astazi o ex-
ceptie in rindurile clasei lor. Acolo unde nu fac o precizare express in
sens contrar, prin eintelectual» eu inteleg pe intelectualul obiinuit care
se situeazii pe terenul societal jii burgheze si care este reprezentantul
caracteristic al clasei intelectualilor. Aceasta class se afla intr-un
anumit antagonism faca de proletariat.

Acest antagonism este de aka natural decit acela dintre munca gi
capital. Intelectualul nu este capitalist. E adevarat ca nivelul du de
trai este burghez ca el este nevoit sal mentina acest nivel atita timp
cit nu devine un declasat, dar in acelasi timp el este nevoit sa Ana
produsul muncii sale, iar adeseori forta sa de munci ; el este adesea
exploatat de capitalist si indura o anumita injosire socials. Prin
urmare, intre intelectual si proletar nu exists nici un antagonism
economic. Dar conditiile lui de trai $i de munca nu sint identice cu
cele ale proletarului, si de aici rezulta un anumit antagonism in ceea
ce priveste starea de spirit si felul de a gindi.

Proletarul nu reprezinta nimic atita timp cit ramine un individ
izolat. Toata puterea sa toad capacitatea sa de progres, toate spe-

* Prin intelectual", intclectualitate" traduc cuvintele germane Lite
rat", Literatentum", care cuprind in sfera for nu numai pe literati, ci
ti pe toil °amend culti, pe toti In genera, pe tog
oamenii muncii intelectualo (brain worker, cum spun englezii), slue demi
lire do oamonii council fizice.
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rantele aspiratiile sale, proletarul le soarbe din organizare, din acti-
vitatea sistematica dusk* impreuna cu tovarasii sai. El se simte mare si
puternic atunci dud reprezinta o particica dintr-un organism mare si
puternic. Acest organism este pentru el totul ; individul izolat inseamna
foarte putin in compara%ie cu acest organism. Proletarul lupta cu cea
mai mare abnegatie, ca o particica din masa anonima, fara sa urma-
reasca avantaje personale sau glorie personall ; el iii face datoria in
orice post in care este pus, supunindu-se de bunavoie disciplinei, de
care este patrunsa intreaga lui simtire, intreaga lui gindire.

Cu totul altfel stau lucrurile cu intelectualul. El iii duce lupta nu
prin folosirea fortei, ci cu ajutorul argumentelor. Drept arms ii servesc
cunostintele sale personale, aptitudinile sale personale, convingerea sa
personals. El poate dobindi o anumita insemnitate numai gratie calla-
tilor sale personale. De accea deplina libertate de afirmare a persona-
litatii sale i se pare a fi prima conditie a succcsului in munci. Cu greu
se supune el unui tot, ea parte auxiliary a acestui tot ; se supune de
nevoie, §i nu din propriul sau imbold. Necesitatea disciplinei el o re-
cunoaste numai pentru masa, nu si pentru spiritele alese. Pe sine in-
sup, bineinteles, el se considers ca face parte din categoria spiritelor
alese...

...Filozofia lui Nietzsche, cu al ei cult al supraomului, pentru care
totul se reduce la asigurarea dezvoltarii depline a propriei sale perso-
nalitati caruia mice subordonare a persoanei sale vreunui mare stop
social i se pare ceva vulgar si demn de dispret, aceasta filozofic
este adcvarata conceptie despre lume a intelectualului ; e1 il face
complet inapt de a participa la lupta de clasi a proletariatului.

Alituri de Nietzsche, un alt reprezentant de seams al conceptiei
despre lume a intelectualitatii, conceptie corespunzatoare starii ei de
spirit, este Ibsen. Unul dintre eroii sai, doctorul Stockmann (in drama
«Un dusman al poporului»), nu este un socialist, cum au crezut
ci tipul intelectualului care in mod inevitabil trebuie sa intre in con-
flict cu miscarea proletara in general, cu orice miscare popular de
indata ce incearck sa activeze in cadrul ei. Aceasta se datoreste faptu-
lui ca la baza miscarii proletare, ca si a oricarei miscari democratice *,
sty respectul fata de majoritatea tovarasilor. Un intelectual tipic 3 la
Stockmann vede in «majoritatea compacta» un monstru care trebuie
dobgrit.

...Un model ideal de intelectual pe dc-a-ntregul patruns de starea
de spirit proletara, care, deli publicist stralucit, s-a debarasat de tra-
saturile psihice specifice intelectualului 4i fira murmur pasea in rind
alaturi de ceilalti, lucrind in orice post in care era pus, supunindu-se
In totul marii noastre cauze dispretuind vaicarelile neputincioase
(weichliches Gcwinsel) pe tema inabusirii personalitatii proprii, Vika:
reli pe care le auzim adescori la iiitelectualii educaci in spiritul lui

Extrem de caracteristic pentru confuzia pe care au introdus-o In toate
problemele organizatorice martovistii nostri este faptul ea, cotind spre pozitia
lui Akirnov 4i spre un democratism deplasat, ei slut In acelasi timp furiost
din cauza alegerii pe !laze democratice a redactiei, alegere facuta Is con-
gers si dinainte prevA7utA de toll tuvarAsii 1 Ponta ca si acesta este un
principiu al dv., domnilor
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Ibsen 1i Nietzsche cind li se intimpla sa ramina in minoritate, un
model ideal de intelectual dintre aceia de care are nevoie miscarea
socialists a fost Liebknecht. L-am putea numi aici si pe Marx, care
nu se inghesuia niciodata sa ocupe primul loc si se supunea in chip
exemplar disciplinei de partid in cadrul Internationalei, unde nu o
data a ramas in minoritate" *.

Nimic altceva decit o astfel de neputincioasa vaicareala dc
intelectual ramas in minoritate au fost : neacceptarea func-
tiei de catre Martov §i colegii s ii numai din cauza c3 vechiul
cerc nu a fast confirmat, plingerile for pe tema starii de
asediu §i a legilor exceptionale indreptate impotriva unora
dintre grupuri", care nu-1 interesau de loc pe Martov atunci
cind a fost vorba de dizolvarea grupurilor Iujnii rabocii"

Rabooee Delo'', dar care au inceput sa-1 intereseze cind
a fost dizolvat colegiul stiu.

Nimic altceva decit o astfel de neputincioasa vaicareala
de intelectuali ramag in minoritate au fost nesfir§itele plingeri,
repropiri, aluzii, birfeli si insinuari pe tema majoritatii corn-
pacte" cu care, datorita lvi Martov, ni s-au impuiat urechile
la congresul partidului nostru **, iar intr-o masura si mai
mare dupa congres.

Minoritatea se plingea amarnic ca majoritatea compacts a
tinut adunari separate : minoritatea era intr-adevar nevoita sa
disimuleze intr-un fel oarecare faptul, neplacut pentru ea, ca
delegatii pe care ii invita la adunarile ei separate refuzau sa
vina, in timp ce delegatii care ar fi venit bucuro§i (Egorovii,
Mahovii, Brukerii) nu puteau fi invitati de minoritate dupa
lupta care s-a dat la congres intre unii ceilalti.

Ei se plIngeau amarnic de falsa acuz,atie de oportunism" :
ei erau intr-adevar nevoiti sa disimuleze intr-un fel oarecare
faptul neplacut ca tocmai oportuniflii care de cele mai multe
on i-au urmat pe §i, in parte, chiar acqti anti-
iskr4ti au alcatuit o minoritate compacts au sprijinit din
rasputeri spiritul de cerc in institutiile partidului, oportunis-
mul in felul de a g,indi, filistinismul in viata de partid, incon-
secventa §i moliciunea de intelectual.

* Karl Kautsky : Franz Mehring" Nene Zeit", XXII, I, S. 99-101,
1903. nr. 4.

** Vezi pag. 337, 338, 340, 352 5i altele din procesele-verbale ale con-
gresului.
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In paragraful urmator vom arata cum se explica faptul po-
litic extrem de interesant ca la sfirsitul congresului s-a format
o majoritate compacts" $i de ce minoritatea, cu toate ca a
Post de repetate on somata sail spuna cuvintul, ocoleste cu
atita grija cauzele §i istoria formarii acestei majoritati. Dar
sa terminam mai intii analiza dezbaterilor care au avut loc la
congres.

Cu prilejul alegerilor pentru Comitetul Central, tov. Martov
a prezentat o rezolutie (pag. 336) extrem de caracteristica, ale
carei trasaturi fundamentale le-am numit o data mat in trei
mi§cari". lath.' care sint aceste trasaturi : I) se voteaza liste
de candidati pentru Comitetul Central, $i nu candidati indi-
viduali; z) dupa ce listele vor fi aduse la cunostinta delega-
tilor, trebuie lasate sa treaca doua sedinte (probabil, pentru
discutii) ; 3) in caz Ca nu exista o majoritate absoluta, rezul-
tatul celei de-a doua votari este considerat definitiv. Aceasta
rezolutie este expresia unei strategii admirabil concepute (tre-
buie sa fim drepti cu adversarul I), cu care tov. Egorov nu
este de acord (pag. 337), dar care i-ar fi asigurat lui Martov,
Nth doar poate, o victorie deplina dacii cei ,capte bundi,sti
,si rabocedelti n-ar f i parasit congresul. Aceasta strategic se
explica tocmai prin faptul Ca minoritatea iskristilor n-a avut
nu putea sa rubel' un acord expres" (ca acela care exista in
rindurile majoritatii iskristilor) nu numai ou Bundul cu
Bruker, dar nici cu tovarli,si ca Egorov Mahov.

Amintiti-va ca la congresul Ligii tov. Martov se plingea ca
falsa acuzatie de oportunism" presupunea existenta unui
acord expres intre el si Bund. Repet : numai groaza 1-a facut
pe toy. Martov sa-si Inchipuie asa ceva, tocmai refuzul
toy. Egorov de a accepta votarea pe lisle (tov. Egorov nu -$i
ukase inca principiile", probabil aceleasi principii care 1-au
obligat sä se alature lui Goldblat in aprecierea valorii abso-
lute a garantiilor democratise) vadeste cit se poate de clan
faptul extrem de important ca nici nth car cu Egorov nu putea
el sa (filth' un acord expres". Dar o coalitie atit cu Egorov
cit cu Bruker putea sa existe si a existat, in sensul ca mar-
tovistii aveau asigurat sprijinul acestora on de cite on intrau
intr-un conflict serios cu noi, iar Akimov prietenii sai aveau
de ales raid cel mai mic. Era $i este in afara de once indoiala
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ca, pentru a alege raul cel mai mic, adic5 ceea ce convenea mai
putin scopurilor iskriste (vezi cuvintarea lui Akimov in lega-
tura cu § I $i speranvele" pe care 5i le punea in Martov),
tovarlisii Akimov si Liber ar fi acceptat, lard doer ,ri poate, atit
grupul de case pentru Organul Central cit ci lista propusa de
Martov pentru Comitetul Central. Votarea pe liste, intervalul
de doua sedinte $i balotajul nu aveau aka menire decit sa asi-
gure atingerea acestui rezultat intr-un mod aproape automat,
fara nici un acord expres.

Intrucit insa majoritatea noastra compacts continua sa rä-
mina o majoritate compacts, calea ocolita propusa de ton. Mar-
toy nu era decit lun prilej de taraganeala, $i not nu puteam sa
n-o respingem. Minoritatea s-a plins in scris (intr-o declara-
tie, pag. 341) impotriva acestui lucru $i, urnzind exemplul lui
Martinov ,i al lui Akimov, a ref uzat sa participe la votari
i la alegerile pentru Comitetul Central, date fiind conditiile

in care se efectuau ele". Dupa congres, aceste plingeri impo-
triva caracterului anormal al conditiilor in care s-au efectuat
alegerile (vezi Starea de asediu", pag. 31) au rasunat la toate
rascrucile. in auzul sutelor de cumetre de partid. Dar in ce
consta aici anomalia ? In faptul ca alegerile s-au efectuat prin
vot secret, lucru care fusese dinainte prevazut de regulamentul
congresului $i in carve era ridicol sa vezi vreo ipocrizie" sau
nedreptate" ? (§ 6, pag. II din procesele-verbale). In formarea
unei majoritati compacte, aceasta monstruozitate" pentru in-
telectualii plingareti ? Sau in dorinta anormalii a acestor ono
rati intelectuali de a-,i calca cuvintul dat inainte de congres
ca vor recunoaste toate alegerile facute de el (pag. 38o, § 18
din regulamentul congresului) ?

Tov. Popov a facut o aluzie fins la aceasta dorinta, punind
deschis la congres, in ziva alegerilor, urmatoarea intrebare
Este oare convins biroul ca hotarirea congresului este vala-
bila si legala dad jumatate din participanti au ref uzat sa par-
ticipe la vet ?" * Biroul a raspuns, bineinteles, 6 este convins
de acest lucru $i a reamintit incidentul cu tovarasii Akimov si
Martinov. Tov. Martov s-a raliat la parerea biroului 5i a de-
clarat raspicat ca ton. Popov greseste $i a botaririle congre-

* Pag. 342. E vorba de alegerea celui de-al cincilea membru in Can-
siliu. S-au &pus 24 de buletine (din totalul de 44 do voturi), printre care
doui albs.
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said suit valabile" (pag. 343). Lasam la aprecierea cititorului
aceasta probabil, foarte normala consecventa politica care
reiese din compararea sus-citatei declaratii Icicute in fara par-
tidului cu comportarea de dupa congres si cu fraza din brosura
Starea de asediu" in care se vorbeste despre reiscoala unei
junzeitriti din partid, inceputa incii la congres" (pag. zo). Spe-
rantele pe care tov. Akimov si le pusese in tov. Martov au
precumpanit efemerele bune intentii ale lui Martov insusi.

Ai invins", tov. Akimov !

In ce masura faimoasa expresie stare de asediu", care acum
a capatat pentru totdeauna un sens tragicomic, n-a fost altceva
deck un cuvint teribil" se poate vedea din unele trasaturi,
in aparenta ncinscmnate, dar in fond foarte importante ale
sfirsitului congresului, ale acclui sfirsit care a avut loc dupd
alegeri. Acum tov. Martov face multa zarva in jurul acestei
tragicomice stari de asediu", vrind cu tot dinadinsul sa se
convinga pe sine insusi sa-i convingi pe cititori ca aceasta
gogorita scornita de el insemna o anormala persecutare, prigo-
nire si hartuire a minoritatii" de catre majoritate". Vom
arata imediat cum s-au petrecut lucrurile in realitate dupii
congres. Dar luati chiar sfirsitul congresului yeti vedea ca,
dupa alegeri, majoritatea compacts" nu numai ca nu perse-
cute pe bietii martovisti, pe acesti bieti oameni nedreptatiti,
hartuiti dusi la supremul supliciu, ci, dimpotriva, ea inscisi
le ofera (prin gura lui Leadov) douci locuri din trei in comisia
pentru publicarea proceselor-verbale (pag. 354). Cititi rezolu-
tiile referitoare la problemele de tactics si la alte probleme (pag.
355 §i urm.) veti gasi acolo o tratare concrete a fondului
problemelor, iar printre semnaturile tovarasilor care au pre-
zentat rezolutii veti gasi adesea, amestecate laolalta, numele
unor reprezentanti ai monstruoasei majoritati" compacte si
cele ale unor partizani ai minoritatii" umilite nedreptatite"
(pag 355, 357, 363, 365 si 367 din procesele- verbale). Nu-i asa
ca toate acestea nu prea seamana cu o inlaturare de In mun-
ca" sau cu vreo alts Aiirtuialii" de once nature ?
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Singura discutie de fond, interesanta, dar, din pacate, prea
scurta, a avut loc pe marginea rezolutiei propuse de Starover
in problema atitudinii fats de liberali. Dupa cum se poate
vedea din semnaturile puse sub aceasta rezolutie (pag. 357 si
358), adoptarea ei de catre congres se datoreste £aptului Ca trei
partizani ai majoritatii" (Braun, Or lov Osipov) au votat
pentru ea §i pentru rezolutia lui Plehanov, fara a vedea intre
ele o contradictie ireductibila. La prima vedere s-ar parea ca
intre ele nu exists o contradictie ireductibila, deoarcce rezolutia
lui Plehanov stabileste un principiu general, exprima o anumita
atitudine principiala i tactics fata de liberalistrud burgbez din
Rusia, in timp ce rezolutia lui Starover incearca sa defineasca
conditiile concrete in care sint admisibile acorduri vremelnice"
cu curentele liberate sau liberal-democratice". Temele celor
doua rezolutii sint diferite. Dar rezolutia lui Starover paca-
tuieste prin ambiguitate politics, fiind din aceasta cauza super-
ficiala marginita. Ea nu define,ste continutul de card al
liberalismului rus, IIu indica curentele politice concrete care-1
exprima, nu explica proletariatului care sint, in domeniul pro-
pagandei si al agitatiei, sarcinile lui fundarnentale in raport
cu aceste curente concrete ; ea confunda (din cauza ambigui-
tatii sale) lucruri atit de diferite ca miscarea studenteasca $i
gruparea Osvobojdenie" ; ea indica, prea superficial si intr-o
maniera cazuistica, trei conditii concrete in care sint admisi-
bile acorduri vremelnice". $i in cazul de fats, ca $i in multe
altele, ambiguitatea politica duce la cazuistica. Lipsa unui
principiu general si incercarea de a enumera conditiile" duc
la o indicare superficiala strict vorbind, grefita a acestor
conditii. Intr-adevar, examinati aceste trei conditii ale lui Sta-
rover : curentele liberate sau liberal-democratice" trebuie
sa declare clan fara echivoc ea, in lupta for impotriva cir-
muirii absolutiste, ele se situeaza in mod hotarit de partea
social-democratiei ruse". Care este deosebirea dintre curentele
liberate si cele liberal-democratice ? Rezolutia nu of era nici
un material care sa ne permits sa raspundem la aceasta intre-
bare. Consta ea oare in aceea ca curentele liberate exprima
pozitia paturilor politice.5te mai putin progresiste ale burghe-
ziei, pe cind cele liberal-democratice exprima pozitia paturilor
mai progresiste ale burgheziei si ale micii burghezii ? Daca
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este asa, cum isi inchipuie oare tov. Starover Ca paturile mai
putin progresiste (dar totusi progresiste, caci altf el nu s-ar pu-
tea vorbi de liberalism) ale burgheziei ar putea sa se situeze
in mod hotarit de partea social-democratiei" ?? Este o absurdi-
tate, si chiar data reprezentantii unui asemenea curent s-ar
decide sa declare dar si fara echivoc" un

partidul
asemenea lucru

(ipoteza cu totul imposibila), atunci noi, proletaria-
tului, am Ii obligati sa nu dam crezare declaratiilor lor. A fi
liberal si a to situa in mod hotarit de partea social-democratiei
sint doua lucruri care se exclud reciproc.

Mai departe. SA admitem ca curentele liberale sau liberal-
democratice" declara clay si fara echivoc ca, in lupta lor im-
potriva absolutismului, ele se situeaza in mod hotarit de partea
socialiftilor-revolutionari. Aceasta ipoteza este mult mai putin
neverosimila (data fiind esenta burghezo-democratica a curen-
tului socialist-revolutionar) deck ipoteza tov. Starover. Din
sensul rezolutiei sale si date fiind ambiguitatea si cazuistica
ei, reiese ca in acest caz acordurile vremelnice cu astf el de
liberali nu sint admisibile. In realitate insa, aceasta concluzie,
care decurge in mod necesar din rezolutia tov. Starover, duce
la o teza de-a dreptul gresita. Acordurile vremelnice pot fi in-
cheiate si cu socialistii-revolutionari (vezi rezolutia adoptata
de congres in privinta lor) ; in consecintii, ele pot fi incheiate
si cu liberalii care s-ar situa de partea socialistilor-revolu-
tionari.

A doua conditie : aceste curente s6 nu formuleze in pro-
gramele lor revendicari care sa fie in contradictie

in general
cu interesele

clasei muncitoare si ale democratiei sau care sa
intunece constiinta lor". $i aici gasim aceeasi greseala : n-au
existat si nu pot exista curente liberal-democratice care sa nu
formuleze in programele lor revendicari care sint in contra-
dictie cu interesele clasei muncitoare si care intuneca constiinta
ei. Pina si una dintre cele mai democratice fractiuni ale cu-
rentului liberal-democratic de la noi, fractiunea socialistilor-
revolutionari, formuleaza in programul ei, confuz ca toate pro-
gramele liberale, revendicari care sint in contradictie cu inte-
resele clasei muncitoare si Ii intuneca constiinta. Din acest fapt
trebuie dedusa necesitatea de a demasca caracterul limitat si
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insuficient al mi§carii burgheze de eliberare", §i nicidecum
inadmisibilitatea unor acorduri vremelnice.

In sfir.5it, in formularea generals ce i se (15, cea de-a treia
conditie" a tov. Starover (ca liberalii-democrati sa adopte
lozinca luptei pentru dreptul de vot universal, egal, secret §i
direct) este ea grefita : n-ar fi rezonabil sa se declare ca in
nisi un caz nu sint admisibile acorduri vremelnice cu acele
curente liberal-democratice care ar &dopta lozinca luptei pen-
tru o constitutie censitara sau, in genere, pentru o constitutie
ciuntita". La drept vorbind, tocmai in aceasta categoric ar
putea fi inglobat curentul" pe care-1 reprezinta domnii gru-
pati in jurul revistei Osvobojdenie" ; dar ar insemna sä dam
dovada de miopie politica, care este incompatibila cu princi-
piile marxismului, dac5. ne-am lega miinile, interzicind dinainte
once acorduri vremelnice" fie qi cu cei anai timizi dintre
liberali.

In rezumat : rezolutia tov. Starover, care poarta semna-
tunile tovara§ilor Martov §i Akselrod, este gre,sita, §i Congresul
at III-lea va proceda foarte cuminte data o va anula. Ea pa-
catuie§te prin ambiguitatea politica a pozitiei sale teoretice §i
tactice, prin cazuistica do ceea ce prive§te conditiile" practice
cerdte de ea. Aceasta rezolutie confundd cloud probleme :

demascarea trasaturilor antirevolutionare antiproletare"
ale oricarui curent liberal-democratic datoria de a lupta
impotriva acestor trasaturi, 2) conditille in care se pot in-
cheia acorduri vremelnice partiale cu oricare dintre aceste
curente. Ea nu tontine ceea ce este necesar (analiza continutu-
lui de class al liberalismului) §i tontine ceea ce este superfluu
(prescrierea unor conditii"). Este in genere lipsit de sens sa
elaborezi la un congres at partidului conditiile" concrete ale
unor acorduri vremelnice cind nici nu se tie cine va fi cealalta
parte contracta.nta subiectul acestor eventuale acorduri ; §i
chiar data s-ar fi §tiut cine este acest subject", ar fi fost de
o suta de on mai rezonabil ca stabilirea conditiilor" unui
acord vremelnic sa fie I5sata pe seama institutiilor centrale
ale partidului, aka cum a §i procedat congresul in ceea ce pri-
ve§te curentul" pe care-1 reprezinta domnii social4ti-revolu-
tionari (vezi modificarile aduse de Plehanov partii finale a re-
zolutiei lui Akselrod, pag. 362 §i 15 din procesele-verbale).

21.*
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Cit despre obiectiile formulate de minoritate" impotriva
rezolutiei lui Plehanov, singurul argument adus de tov. Mar-
tov era urmatorul : rezolutia lui Plehanov se incheie cu o
concluzie meschina : trebuie sa demascam un anumit publicist.
Nu inseamna aceasta oare osa dai cu toporul intr-o musca» ?"
(pag. 358). Argumentul acesta, in care lipsa de idei este camu-
flata printr-o expresie sarcastica concluzie meschina" ne
afera o noua mostra de draza pretentioasa. In primul rind,
rezolutia lui Plehanov vorbeste de necesitatea de a demasca
in fata proletariatului caracterul limitat insuficient al misca-
rii burgheze de eliberare, oriunde s-ar manifesta el". De aceea
este cu totul neserioasa afirmatia fkuta de tov. Martov (la
congresul Ligii, pag. 88 din procesele-verbale) ca aceasta rezo-
lutie recomanda sa ne indreptam toata atentia numai asupra
lui Struve, asupra unui singur liberal". In al doilca rind, a
compara pe d-1 Struve cu o musca" atunci cind este vorba de
posibilitatea unor acorduri vremelnice cu liberalii rusi inseamna
sa sacrifici de dragul sarcasmului un fapt politic elementar
$i evident. Nu, d-1 Struve no e o musca, ci un factor politic,

aceasta nu pentru a el insusi ar fi o personalitate de prim
rang. Insemnatatea sa ca factor politic se datore.5te pozitiei
sale de reprezentant unit al liberalismului rus, al liberalismului,
cit de cit capabil de actiune cit de cit organizat, in lumea
miscarii ilegale. De aceea, a vorbi despre liberalii rusi $i des-
pre atitudinea partidului nostru fats de ei Earl a to gindi,
totodata, la d-1 Struve, la Osvobojdenie" inseamna a vorbi
pentru a nu spune nimic. Sau poate ca tov. Martov va incerca
sa ne arate macar un singur curent liberal sau liberal-demo-
cratic" din Rusia care sa se poata compara in prezent, macar
pe departe, cu curentul pe care-1 reprezinta Osvobojdenie" ?
Ar fi interesant sa vedem o asemenea incercare !*

* La congresul Ligii, tov. Martov a adus inca un argument impotriva
rezolutiei tov. Plehanov : ,.Principala obiectie ce i se poate educe,

ei cusur este ea ignoreaza cu desavirsire faptul ea, in lupta impo-
triva absolutismului, sintem obligati sa nu ne eschiviim de la o alianta
cu elementele liberal-democratice. Tov. Lenin ar spune despre o asemenea
tendinta ea este martinovista. Aceasta tendinta a si ineeput sa se manifeste
in noua Iskra." (pag. 88).

A.oest pasaj este o eolertie de perle" rare prin bogatia el. 1) Cuvin-
tele referitoare la o allanja eu liberalii denote o confuzie totala. Nimeni
n-a vorbit de alianta, tovarIse Martov, ci numai do acorduri vremelnice
sau partiale. Este o mare deosebire. 2) Daca In rezolutia sa Plehanov
ignoreaza neverosimila alianta" ,ci vorbeste, in genere, numai de spri-
jinire", acesta nu este un cusur, ci un me rit al rezolutiei sale. 3) N-ar

prin-
cipalul
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si

si
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Numele lui Struve nu spune nimic muncitorilor", a declarat
tov. Kostrov in sprijinul toy. Martov. Acesta este sa nu va
fie cu suparare, tov. Kostrov si tov. Martov un argument
a la Akimov. E ceva in genul proletariatului la cazul ge-
netiv 112.

Caror muncitori nu le spune nimic numele lui Struve" (si
denumirea Osvobojdenie", care in rezolutia tov. Plehanov
figureaza alaturi de numele d-lui Struve) ? Ace lora care cu-
nosc extrem de putin sau care nu cunosc de loc curentele
liberale liberal-democratice" din Rusia. Se pune intrebarea :
care trebuie sa fie atitudinea congresului partidului nostru
facia de acesti muncitori ? Trebuie el oare sa traseze membri-
lor de partid sarcina dc a explica acestor muncitori care este
singurul curent liberal bine precizat din Rusia ? Sau sa le re-
comande sei se treaca sub tacere un nume pe care muncitorii
it cunosc prea putin tocmai pentru CA au slabe cunostinte in
domeniul politicii ? Daca tov. Kostrov, dupA ce a facut pri-
mul pas pc urmele toy. Akimov, nu va voi sa-1 faca si pe al
doilea, el va da la aceasta intrebare un raspuns in primul
sens. Si data va da un raspuns in primul sens, el va vedea
cit de neintemeiat a fost argumentul sau. In once caz, cuvin-
tele Struve" si Osvobojdenie" din rezolutia lui Plehanov
pot da muncitorilor incomparabil mai mult decit cuvintele
curentul liberal si liberal-democratic" din rezolutia lui
Starover.

In momentul de fata, muncitorul rus nu poate sa cunoasca
in practica tendintele politice cit de cit fatise ale liberalismului
nostru altfel decit din Osvobojdenie". Publicatiile legale ale
liberalilor nu pot da nimic in aceasta privinta tocmai din cauza
nebulozitatii lor. De aceea trebuic sa indreptam cit mai ener-
gic (si in fata unor cit mai largi mase de muncitori) arma cri-
ticii noastre impotriva celor de la Osvobojdenie", pentru ca
in cursul revolutiei viitoare proletariatul rus sa poata pa-
binevoi oare toy. Martov sit ne explice prin ce so caracterizeaza, in general,
tendintele martinoviste" ? N-ar vrea el sa ne vorbeasca despre raportul
caro exista intro aceste tendinte gi oportunism ? N-ar vrea el sa analizeze
raportul care existA Intre aceste tendinte gi paragraful I din statut ?
4) Ard pur gi simplu de neribdare sa and de la tov. Martov prin ce
anume s-au rnanifestat tendintele

izbavegte-ma
martinuviste"
mai repede

In ,.noua" Iskrir I Fit
bun, tovarage Martov, de chinurIle agteptarii

gi
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raliza prin adevarata critics a armelor incercarile inevitabile
ale domnilor de la Osvobojdenie" de a ciunti caracterul de-
mocratic al revolutiei.

In afara de sus-mentionata nedumerire" a tov. Egorov
in problema sprijinirii" de catre not a misckii opozitioniste

revolutionare, dezbaterile pe marginea rezolutiilor n-au ofe-
rit nici un alt material interesant in genere, aproape ca
n-au avut loc dezbateri.

Congresul s-a incheiat cu o scurta cuvintare a presedinte-
lui, care a reamintit ca hotaririle congresului sint obligatorii
pentru top membrii partidului.

n) TABLOUL GENERAL
AL LUPTEI DESFASURATE LA CONGRES.

ARIPA REVOLUTIONARA $1 ARIPA OPORTUNISTA
A PARTIDULUI

Terminind analiza dezbaterilor si a rezultatelor diferitelor
votari care au avut loc la congres, trebuie sa facem acum un
bilant, pentru ca, pe baza tuturor materialelor congresului, sa
putem raspunde la intrebarea : din ce elemente, grupuri
nuante s-au format definitiv majoritatea si minoritatea pe
care le-am vazut la alegeri carora le-a fost dat sa devina
pentru un timp oarecare principala impartire existents in
partidul nostru ? Trebuie sa facem bilantul intregului mate-
rial referitor la nuantele principiale, teoretice si tactice pe
care ni-1 ofera din abundenta procesele-verbale ale congre-
sului. Fara o sinteza" generals, _Fara un tablou general al
intregului congres si al tuturor grupArilor principals care s-au
conturat la diferite votari, acest material famine prea farimi-
tat, prea risipit, asa incit la prima vedere uncle moduri de
grupare a delegatilor par intimplatoare, mai ales aceluia care
nu -5i da osteneala unei studieri de sine statkoare si multila-
terale a proceselor-verbale ale congresului (5i sint oare nu-
mero6 cititorii care si-au dat aceasta osteneala ?),

5i
Si,

5i

5i



UN PAS INAINTE, DOI PASI INAPOI 323

In (ladle de seams asupra dezbaterilor parlamentare din
Anglia se intilneste adesea cuvintul caracteristic division
impartire. Camera s-a impartit" in eutare sau cutare majo-
ritate minoritate, se spun despre votul ei in legatura cu
o problems sau alta. Impartirea" camerei noastre social-de-
mocrate in legatura cu diferitele probleme discutate la con-
gres ne ofera un tablou unit in felul lui, care oglindeste cu o
inegalabilei plenitudine ,si exactitate lupta dinauntrul parti-
dului nostru, nuantele i grupurile existente in cadrul lui.
Pentru ca acest tablou sa fie cit mai concret, pentru a obtine
un adevarat tablou, §i nu o ingramadire de fapte incoerente,
fractionate, izolate, pentru a pune capat nesfirsitelor ste-
rilelor controverse in jurul rezultatelor diferitelor votari (tine
pentru cine a votat, cine pe tine a sprijinit ?), m-am hotarit
sa inoerc a infatisa intr-o diaeramei toate tipurile principale
de impartiri" care au avut loc la congresul nostru. Multi,
foarte multi vor gasi, probabil, stranie folosirea unui aseme-
nea procedeu, dar ma indoiesc ca s-ar putea gasi o alts me-
tocla de expunere care sa fie cu adevarat sintetica $i genera-
lizatoare, cit mai completa si mai exacta. Daca un delegat
sau altul a votat pentru sau contra cutarei propuneri, este
un lucru care se poate stabili cu o precizie absoluta in cazul
votarilor nominale ; iar in uncle cazuri de importante votari
nenominale, acest lucru poate fi stabilit, pe baza proceselor-
verbale, cu un grad inalt de probabilitate cu o aproximatie
foarte apropiata de adevar. $i data vom lua in consideratie
toate votarile nominale, precum si toate votarile nenominale
in care s-au atins probleme cit de cit importante (judecind,
de pilda, dupa amploarea dezbaterilor dupa pasiunea de
care erau animati parrticipantii la ele), vom capata despre
lupta dinauntrul partidului nostru cea mai obiectiva imagine
pe care o putem obtine pe baza materialului existent. Tot-
°data, in loc de a da o imagine fotografica adica o imagine
a fiecarei votari in parte , vom cauta sa infatisam un tablou
care sa cuprincla toate tipurile principale de votari, lasind la
o parte derogarile variantele relativ putin importante, care
n-ar putea deck sa incurce lucrurile. In once caz, pe baza
proceselor-verbale, oricine va putea sa verifice fiecare trasatura
din tabloul nostru, sa-1 completeze cu rezultatele oricarei alte
votari, intr-un cuvint sä-1 critice nu numai prin formulari de
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considerente §i indoieli sau prin referiri la cazuri izolate, ci
prin akkuirea unui alt tablou pe baza aceluiasi material.
Introducind in diagrama pe fiecare delegat care a luat parte

la vot, vom indica prin hasurari diferite cele patru grupuri
principale pe care le-am urmarit indeaproape in tot cursul
dezbaterilor la congres, si anume iskristii majoritatii ; 2)

minoritatii ; 3) centrul" si 4) antiiskristii. Deose-
birea de nuance principiale existents intre aceste grupuri, noi
am vazut-o dintr-o multime de exemple, §i dad. unora le
displac denumirile grupurilor, care Area amintesc amatorilor
de zigzaguri organizatia Iskrei" §i orientarea Iskrei", le
vom spune ca nu denumirile imports aici.

lungul
Acum, dupa ce

nuantele au fost urmarite de noi de-a tuturor dezba-
terilor congresului, denumirile deja statornicite si uzuale in
cadrul partidului (dar care zgirie urechea unora) ar putea fi
usor inlocuite printr-o caracterizare a esentei nuantelor prin
care se deosebesc intre ele diferitele grupuri. Daca am pro-
ceda la o asemenea inlocuire, am obtine pentru aceleasi patru
grupuri urmatoarele denumiri : social-democrati revolatio-
nari consecventi ; 2) mici oportunisti ; 3) oportunisti mijlocii
§i 4) mari oportunisti (mafi pe scars rusa). Sa speram ca
aceste denumiri vor fi mai putin socante pentru aceia care
de la un timp au inceput sä se incredinteze pe ei in §i §i §i sa
incredinteze §i pe altii ca denumirea de iskrist" imbratiseaza
numai un cerc", si nu o orientare.

Si trecem la descrierea amanuntita a tipurilor de votari
fotografiate" in diagrama alaturata (vezi diagrama : Ta-
bloul general al luptei desfasurate la congres").

Primul tip de votari (A) inglobe_aza cazurile in care cen-
trul" a votat alaturi de iskristi, impotriva antiiskristilor sau
impotriva unei parti a lor. Asa s-a intimplat la votarea pro-
gramului in ansamblu (numai tov. Akimov s-a abtinut, cei-
lalti au fost pentru), la votarea rezolutiei de principiu impo-
triva federatiei (toti au fost pentru, cu exceptia celor cinci
bundisti), la votarea in legatura cu § 2 din statutul Bundului
(impotriva noastra au fost cei cinci bundisti, s-au abtinut
cinci : Martinov, Akimov, Bruker si Mahov cu doua voturi ;
ceilalti au fast alaturi de noi) ; tocmai aceasta votare este
reprezentata in diagrama A. Apoi, de acelasi tip au fost cele
trei votari in legatura cu confirmarea Iskrei" ca Organ Cen-

iskristii

gi

:



[325

TABLOU GENERAL
AL LUPTEI DESFASURATE LA CONGRES

+41 5 -5

8 2 3 5
-16

8 8
+26

2 10 8
+28

9 7

-20
7

A
24

B
24

-25
C

18

23
1r---A1E1 I

10 3 I

+24
F

-11

24

Cifrele cu cu indid
respectiv numIrul total al votu-
rilor date pentru sau contra in
anumite chestiuni. Cifrele de de-
desubt indid nunarul voturilor
fiedruia dintre cele patru gru-
pun. In text se arati care anu-
me vodri sint cuprinse in tipu-
rile AE.

9
+32

8

I

6

5

10

Desetnnared grupttrilor:

isKitigu mAjoRtrApl

MINURITATU

- CIN1RUL

ANTIISKI(1111

-1V2

T---=-----11=1

====t'w

si

-

D

1

r-1 _ 6.4,1

-



UN PAS INAINTE, DOI PAS' INAPOI 327

tral al partidului ; redactia (cinci voturi) s-a abtinut, impo-
triva au fost, la toate cele trei votari, doi delegati (Akimov
§i Bruker) §i, in afara de aceasta, la votarea motivelor confir-
marii Iskrei" s-au abtinut cei cinci bundi§ti §i toy. Marti-
nov *.

Tipul de votari de care ne ocupam da raspuns la o intre-
bare extrem de interesanta §i de importanta : cind anume
a mers alaturi de iskri§ti centrul" congresului ? El a mers
alaturi de noi fie atunci cind, cu mici exceptii, au lost ald-
turi de noi ,si antiiskriFtii (adoptarea programului, confirma-
rea Iskrei" independent de motive), fie atunci cind a fost
vorba de declaratii care nu implicau Inca in mod nemijlocit
adoptarea unei pozitii politice precise (recunoa§terea actiyi-
tatii organizatorice a Iskrei" nu implica Inca neaparat apli-
carea in fapt a politicii ei organizatorice fata de grupuri
aparte ; respingerea ideii de federatie nu exclude Inca o ati-
tudine de abtinere in problema unui project concret de fede-
ratie, cum .ne-a aratat exemplul toy. Mahov). Am vazut mai
sus, cind am vorbit despre semnificatia gruparilor la congres
in general, cit +de fals este prezentata aceasta chestiune in
expunerea oficiala a Iskrei" of iciale, care (prin gura toy.
Martov) cocolo,Fe,ste ci escamoteazd deosebirea dintre iskristi
§i centru", dintre social-democratii revolutionari consecyenti
gi social-democratii oportun4ti, invocind cazurile in care ,ti
antiiskriftii au votat aldturi de noi ! Nici chiar cei mai de
dreapta" dintre oportuni§tii germani §i francezi din rindurile
partidelor social-democrate nu voteaza contra cind e vorba de
asemenea puncte ca recunoarterea programului in ansamblu.

Al doilea tip de votari (B) cuprinde cazurile in care iskr4-
tii consecventi §i cei inconsecventi au mers impreuna impo-
triva tuturor antiiskri§tilor si Impotriva Intregului centru".
Printre aceste cazuri se numara in special acelea in care era
vorba de infaptuirea efectiva a planurilor concret precizate ale
politicii iskriste, de recunoa§terea in fapt, ,si nu numai in vorbe,

*De ce am ales pentru diagramii tocmai votarea In legiitura cu § 2 din
statutul Sundului 1 Pentru ca vottirile in lcgaturi cu recunowerea Iskrei"
Sint mai putin complete, iar votarile asupra programului si asupra fede-
ratiei privesc hotariri concret- politice mai putin precis determinate. In

tipgeneral, alegerea unei anumite votari dintr-o serie de votari de acelaFi
nu schimbli cttusi de putin trAsAturile fundamentale ale tabloului, lucre
de care IC p9ate 'for ognvinge oricine facind schimbarile corespunzitoare.
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a Iskrei". Aici intra incidentul cu Comitetid de organizare*,
punerea pe primul loc a problemei situatiei Bundului in partid,
dizolvarea grupului Iujnii rabocii", doua votari in legatura cu
programul agrar in sfirsit, in at saselea rind, votul impotriva
Uniunii social-democratilor rusi din strainatate (Rabocee
Delo"), adica recunoasterea Ligii ca unica organizatie din strai-
&Rate a partidului. Vechiul spirit de cerc din perioada dinainte
de crearea partidului, interesele organizatiilor sau grupuletelor
oportuniste, intelegerea Ingusta a marxismului se luptau aici
cu politica strict principiala consecventa a social-democra-
tiei revolutionare ; minoritatii au mai mers Inca alii-
turi de noi intr-o serie intreaga de cazuri, intr-o serie intreaga
de votari extrem de importante (din punctul de vedere at
Comitetului de organizare, al grupului Iujnii rabocii", at gru-
pului Rabocee De lo")... atita vreme cit n-a fost vorba de
propriul for spirit de cerc, de propria for inconsecventa. Im-
partirile" de acest tip erata limpede ca, intr-o serie de pro-
bleme referitoare la Infaptuirea principiilor noastre, centrul
a mers cu antiisk.rigii, a fost mult mai aproape de ei decit
de noi, a inclinat in fapt mult mai mult spre aripa oportu-
nista" decit spre aripa revolutionary a social-democratiei. Is-
kristii" cu numele, carora le era rusine sy fie iskristi, si-au
dat arama pe fats, iar lupta inevitabila a provocat destul
de multi iritare, ceea ce a facut ca persoanelor mai impre-
sionabile $i mai putin obisnuite sa aprofundeze lucrurile sa le
earning ascunsa semnificatia nuantelor principiale care se
vadeau in aceasta lupta. Dar acum, cind focul luptei s-a mai
potolit cind procesele-verbale au ramas ca extras obiectiv
al unei serii de batalii aprige, acum numai aceia care inchid
cu tot dinadinsul ochii pot sa nu vada ca unirea Mahovilor

Egorovilor cu Akimovii cu Liberii n-a fost de loc intim-

Rezultatul acestei voturi este reprezentat In diagrams B: iskristil au
olninut 32 de voturi, rezolutia bundista 16. Semnalam ea printre ota-
rile de acest tip nu exists nici una care so fi fest nominala. Mal cum
a-au impartit delegatii reiese cu foarto multi verosimilitate numai
din urmStoarele date : 1) in cadrul dezbaterilor, vorbitorii din partea
ambelor grupuri de iskristi s-au pronuntat pentru, iar vorbitorii din partea
antiiakrittilor si a centrului s-au pronuntat contra ; 2) numarul voturilor
pentru" e intotdeauna foarte aproape de 33. Nu trebuie sii uitam de
asemenea ea, anal izind dezbaterile de la congres, am relevat, pe lingS
votAri, o aerie intreagil de cazuri in care centrul" a mers cu antiiskristii
(cu oportunistii) impotriva nonstra. De pildA, In problems valabilitAW abso-
lute a revendlcarilor democratice, in aceea a sprijinirii elementelor oport-
tioniste, limitarii centralismului etc.
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platoare nici nu putea fi intimplatoare. Lui Martov lui
Akselrod nu le mai famine deck sa se eschiveze de la o
analiza riguroasa multilaterala a proceselor-verbale sau
sä incerce post factum sa dea o altii semnificafie comportarii
for la congres, exprimindu-si in fel si chip regretul. Ca $i cum
regretele ar putea inlatura deosebirile de vederi, deosebirile
de linie politica ! Ca si cum actuala alianta a lui Martov
Akselrod cu Akimov, cu Bruker cu Martinov ar putea face
ca partidul nostru, ref acut Ia Congresul al II-lea, sa uite lupta
pe care au dus-o impotriva antiiskristilor aproape in
tot cursul congresului 1

Al treilea tip de votari care au avut loc la congres, care
cuprinde ultimele trei din cele cinci parti ale diagramei ($i
anume par* C, D E), se caracterizeaza prin faptul ca
o mica parte din iskri ,cti se desprinde trece de partea anti-
iskriilor, care tocmai de aceea capata preponderenta (atita
tiimp cit ramin la congres). Pentru a putea urmari cit mai
minutios evolutia acestei faimoase coalitii a minoritatii iskriste
cu antiiskristii, a carei simple pomenire it irita pe Martov
in asa masura incit a ajuns sa scrie Ia congres misive isterice,
reproducem in diagrama toate cele trei tipuri principale de
votari nominate de acest fel. C reprezinta rezultatul votarii
in problema egalitatii limbilor (am luat ultima din cele trei
votari nominate nn legatura cu acest punct, deoarece e cea
mai cuprinzatoare). Toti antiiskristii intregul centru fac
front comun impotriva noastra, iar din rindurile iskristilor
se desprinde o parte din majoritate o parte din minori-
tate. Nu se vede deocatrulatei care anume iskrifti sint in stare
srt formeze o coalifie definitiva trainica cu dreapta" opor-
tuatistei a congresului. Urmeaza apoi votarea de tipul D in
legatura cu paragraful r din statut (din cele cloud votari am
luat-o pe cea cu semnificatie mai precise, adica pe aceea la
care nu s-a abtinut nimeni). Coalitia se contureazii mai net
,ci se incheagii mai trainic * : acum iskristii din minoritate se

* Dupa mate oparentele, de acclaii tip au fost si alte
contra

patru votart in
legelturti cu statutul :

26 pentru
pag. 278 27 pentru Fomin 21 ale noastre ;

pag. 275 Martov fag de 24 pentru not ; pag. 280 27
contra mea, 22 pentru ; si tot acolo 24 pentru Martov fatii de 23 pentru

problemsnot. Acestea sint votiirile mentionate de mine mai sus in
cooptarii in institutiile centrale.

pierdut).
Votari nominate lipsesc (a fost una, dar

datele respective s-au Dupti cum se vede, bundistii (toti sau o
parte) it salveaza pe Martov, Afirmatille gresite ale lui Martov (la Lig8)
cn privire la votarile de accst tip au fost corectate mai sus.
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afla cu totii de partea lui Akimov si a lui Liber ; dintre is-
kristii din majoritate se afla de partea acestora din urma
numai un mic numar de delegati, care inlocuiesc pe antiis-
kristul pe cei trei delegati ai centrului" care trecusera de
partea noastra. E destul sa arunci o privire fugitiva asupra dia-
gramei, ca sa-ti dai seama care elemente treceau intimplator

vremelnic cind de o parte, cind de cealalta si care elemente
se indreptau irezistibil spre o coalitie trainica cu Akimovii.
Ultima votare (E alegerea Organului Central, a Comitetu-
lui Central si a Consiliului partidului), care reprezintel toc-
mai impartirea definitive in majoritate minoritate, ne arata
limpede contopirea totals a minoritatii iskristilor cu intregul
centru" cu reimasitele antiiskristilor. Din cei opt antiis-
kristi, nu mai ramasese atunci la congres deck unlit singur :
toy. Bruker (careia tov. Akimov ii explicase intre timp gre-
seala facuta de ea si care ocupase locul ce-i revenea
de drept in rindurile martovi,ralor). Plecarea celor 5apte
oportunifti, situati pe pozifiile cele nzai de dreapta", a facut
ca soarta alegerilor sa fie decisa in defavoarea lui Martov *.

Si acum sa facem bilantul congresului, sprijinindu-ne pe
datele objective referitoare in Coate tipurile de votari.

S-a vorbit foarte mult de caracterul intimp/citor" al ma-
joritatii care s-a format la congresul nostru. E singurul ar-
gument cu care a cautat sa se consoleze toy. Martov in bro-
sura sa Inca o data in minoritate". Diagrama arata limpede
ca intr-un singur sens, dar numai intr-unul singur, majorita-
tea poate fi numita intimplatoare, anume in sensul ca
plecarea de la congres a celor sapte elemente ultraoportu-
niste ale dreptei" ar fi, dupd cum se pretinde, intimplatoare.
In masura in care aceasta plecare este intimplatoare, in ace-
easi meisurli nu mai mult) este intimplatoare $i majoritatea
noastra. 0 examinare sumara a diagramei ne arata mai bine
decit once rationamente lungi de partea cui ar fi fost, de

* Cei sapte oportunisti care au prifasit Congresul al 11-lea au fost : cci
cinci bundisti (Bundul s-a retras din partid la Congresul al II-lea, dup.1
respingerea principiului federativ) si doi rabocedelti" tov. Martinov
si tov. Akimov. Acestia din urmil au piirSsit congresul dupe co Liga
iskrista a fost recunoscutil ca unica organizatie din strainiitate a partidului,
adica dupii dizolvarea Uniunii social-democratilor rusi" din striliniltate, gm-
patil in jurul revistei flabocee Delo". (Nota autorului la editia din 1907.

Note red.)
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partea cui ar li trebuit sa fie acesti sapte*. Se pune insa intre-
barea : in ce masura se poate spune intr-adevar ca a fost
intimplatoare plecarea celor sapte ? lath' o intrebare pe care
evita sa si-o puna cei care vorbesc mereu despre caracterul
intimplator" al majoritatii. E o intrebare prea putin placuta
pentru ei. Este oare intimplator faptul ca au plecat cei mai
zelosi reprezentanti ai aripii drepte a partidului nostru, si nu
ai celei stingi ? Este oare intimplator faptul ca au plecat opor-
tunistii, qi nu social-democratii revolu(ionari consecventi ? Nu
exists oare vreo legatura intre aceasta plecare Intimplatoare"
si lupta desfasurata in tot cursul congresului impotriva aripii
oportuniste, lupta care se oglindeste atit de clay in diagrama
noastra ?

E destul sa punem aceste intrebari, atit de neplacute pen-
tru minoritate, ca sa ne dam seama care anume este faptul
pe care unii tind sa -1 canzufleze sub paravanul palavragelii pe
tema caracterului intimplator al majoritatii. Este faptul cert
si incontestabil ca minoritatea s-a format din nzembrii de
partid care inclinii cel mai mult spre oportunism. Minoritatea
s-a format din elementele din partid care sint cele nzai putin
statornice pe plan teoretic, cele nzai putin consecvente pe plan
principial. Minoritatea s-a format tocmai din aripa dreapta
a partidului. Impartirea in majoritate $i minoritate este o con-
tinuare directs $i inevitabila a impartirii social-democratiei
in aripa revolutionara si aripa oportunista, in Munte si Gi-
ronda 113, care nu de ieri-alaltaieri a aparut nu numai in
partidul muncitoresc din Rusia $i care de bung seama ca nu
va disparea de la o zi la alta.

Acest fapt este de o importanta capitals pentru lamurirea
cauzelor $i evolutiei divergentelor. A incerca fa' ocolesti acest
fapt, tagaduind sau cocolosind lupta care a avut loc la con-
gres si nuantele principiale care s-au manifestat in cadrul ei,
inseamna a-ti da singur un certificat de totals paupertate
intelectuala si politica. Pentru a infirma acest fapt trebuie,
in prinzul rind, sa dovedesti ca tabloul general al votarilor si
al impartirilor" care au avut loc la congresul partidului nos-
tru arata altfel decit 1-am infatisat eu ; in al doilea rind, tre-

* Mai incolo vom vedea c1, dupii congres, atit toy. Akimov eft 4i
Comitetul din Voronej, situat pe pozitii care se apropie cel mai mult de
pozitiile toy. Akimov, si-au exprimat de-a clreptul simpatiile pentru "mino-
ritate'.
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buie sa dovedesti ca, in ceea ce privefte fondul tuturor pro-
blemelor din cauza carora s-a impartit" congresul, dreptatea
nu era de partea celor mai consecventi social-democrati re-
volutionari, care in Rusia flu pot Ii despartiti de numele de
iskristi*. Incercati sa faceti aceasta dovada, domnilor.

Faptul ca minoritatea a fost alcatuita de elementele cele
mai oportuniste, cele mai putin statornice §i mai putin con-
secvente ale partidului indica, de altfel, raspunsul la name-
roasele nedumeriri $i obiectii cu care se adreseaza majoritatii
diferite persoane care nu cunosc bine chestiunea sau care
n-au aprofundat-o indeajuns. Nu este oare prea superficial,
ni se spune, sa explicati dezbinarea printr-o mica greseall
a tovarasilor Martov Akselrod ? Da, domnilor, greseala
tov. Martov n-a fost mare (si eu am spus-o Inca la congres,
in toiul luptei), dar aceasta mica greseala putea sa pricinu-
iasca (,ci a pricinuit) mult rau, fiindca tov. Martov s-a lasat
atras de partea unor delegati care au comis o serie intreagii
de grefeli §i care intr-o serie intreaga de probleme au dat do-
vada de tendinte oportuniste si de inconsecventa in domeniul
principiilor. Faptul ea toy. Martov si Akselrod au dat dovada
de nestatornicie are o semnificatie individuals e lipsit de
importanta ; dar faptul ea s-a format o foarte insemnata mi-
noritate, care cuprindea Coate elementele cele mai putin sta-
tornice, care cuprindea pe tofi aceia care on nu recunosteau
de loc orientarea Iskrei" o combateau fatis, on o recu-
nosteau in vorbe, iar in fapt mergeau aproape Intotdeauna cu

faptul acesta nu are o semnificatie individuals, ci
priveFte partidul este departe de a fi cu total lipsit de im-
portanta.

Notil
inseamnii

pentru tov. Martov. Dacii tov. Malloy a uitat acum c3 iskrist
adept at noel ortentetri, $i nu membru at unui cerc, it sfatuim

sa citeasca In cuprinsul proceselor-verbale ale congresului lamuririle pe
care tov. Trolki le-a dat toy. Akimov in aceasta chestiune. La congres

ElibeRareaau fost (in raport cu partidul) trei cercuri iskriste : grupul
muncii", redactia Iskrei" organizatia Iskrei". Dona din aceste trei
cercuri au fost destul de rezonabile ca sa se dizolve singure ; al treilea
nu a dat dovada de suficientii

Cel
partinitate pentru a face acest lucru si a

fast dizolvat de congres. mai larg cerc iskrist, organizatia Iskrei"
Is con-(care cuprindea yi redaatia, gi grupul Eliberarea muncii"), a avut

gres in total 16 delegati, dintre care numai unsprezece cu vot deliberativ.
Dar delogati cu orientare iskristA care nu ficeau parte din nici un cerc"
iskrist au fost la congres, dupft calculul mcu, in total 27 cu 33 de voturi.
Insearnnii deci el mai pufin de jumatate din iskristI faceau parto Chi)

crrcart iskriste.
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Nu-i oare ridicol sti explici dezbinarea prin dominatia in-
chistatului spirit de cerc $i a filistinismului revolutionar in
cadrul micului cerc al vechii redactii a Iskrei" ? Nu, nu-i
ridicol, pentru Ca in sprijinul acestui individual spirit de cerc
s-au ridicat to ate acele elemente din partidul nostru care in
tot curs.ul congresului au luptat pentru orice tel de spirit de
cerc, toti cei care in genere nu s-au putut ridica deasupra
filistinismului revolutionar, toti cei care invocau caracterul
istoric" al raului pe care-I reprezinta filistinismul si spiritul
de cerc, pentru a justifica $i a mentine acest eau. Ar mai pu-
tea fi considerat intimplator, daca vreti, faptul ca interesele
strimte de cerc au precumpanit asupra spiritului de partid
in micul cerc al redactiei Iskrei". Dar nu a fost de loc in-
timplator faptul ca in sprijinul acestui spirit de cerc s-au
ridicat ca un singur om Akimovii si Brukerii, care tineau
nu mai putin ((Lath nu chiar mai mult) la continuitatea is-
torica" a faimosului Comitet din Voronej 5i a faimoasei Or-
ganizatii muncitoresti" 114 din Petersburg, s-au ridicat Ego-
rovii, care deplingeau tot atit de amarnic (daca nu si mai
amarnic) distrugerea" grupului Rabocee Delo", ca $i pe
aceea a vechii redactii, s-au ridicat Mahovii etc. etc. Spune-mi
cu tine to intilnesti si ti-oi spune cine esti, glasuieste prover-
bul. Spune-mi cine-i aliatul tau politic, tine voteaza pentru
tine si ti-oi spune care este fizionomia to politica.

Greseala ma'runta a tovarasilor Martov $i Akselrod rang-
nea si putea sa ramina maruntii atita vreme cit nu servea
ca punct de plecare pentru o alianiti trainica intre ei $i in-
treaga aripa oportunista a partidului nostru, atita vreme cit
nu ducea, datorita acestei aliante, la o rabufnire a oportunis-
mului, la o revan,s-ei din partea tuturor acelora impotriva ca-
rora luptase Iskra" si care acum erau foarte bucurosi sa-si
verse tnecazul pe adeptii consecventi ai social-democratiei re-
volutionare. Evenimentele de dupa congres au evoluat de asa
maniera, incit in virtutea for noua Iskra" ne ofera privelistea
unei rabufniri a oportunismului, a unei revanse

Comitetului
din partea

Akimovilor si Brukerilor (vezi foaia din Voro-
nej *), privelistea jubilarii Martinovilor, carora in sfirsit (in
sfirsit !) li s-a dat in odioasa Iskra" posibilitatea de a da

* Vezi volumul de fag, peg, 396-398. Note fed.

23 V. I. Lenin, vol. 8
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cu copita in odiosul dusman", pentru a razbuna toate ne-
dreptatile indurate in trecut. Aceasta ne arata deosebit de
sugestiv cit de necesara era restabilirea vechii redactii a
oIskrei»" (din ultimatumul de la 3 noiembrie 1903 al tov. Sta-
rover) pentru asigurarea continuitatii" iskriste...

Privit in sine, faptul ca congresul (si partidul) s-a Impartit
in aripa stings aripa dreapta, in aripa revolutionara si
aripa oportunista, nu numai ca nu avea In el nimic critic sau
de temut, dar nu era nici macar ceva anormal... Dimpotriva,
ultimul deceniu al istoriei social-democratiei ruse (5i nu numai
ruse) duce in mod necesar inevitabil la o astfel de im-
partire. Ca aceasta impartire a fost provocata de o serie de
greseli destul de mgrunte ale aripii drepte, de divergente
(relativ) destul de lipsite de importanta, acest fapt (care
unui observator superficial 5i unui spirit filistin i se pare
socant) a insemnat un mare pas inainte al intregului nostru
partid. Inainte vreme se iveau intre not divergente asupra
unor probleme mari, care puteau justifica uneori chiar si o
sciziune ; acum am cazut de acord asupra tuturor probleme-
lor man si importante, acum ne despart doar nuance, care
pot ,si trebuie sa genereze controverse, dar ar fi absurd 5i co-
pilaros sa ne despartim din cauza for (cum a si spus, pe buns
dreptate, tov. Plehanov in interesantul sau articol Ce nu
trebuie facut", articol asupra caruia vom mai reveni). Acum,
cind comportarea anarbica a minoritatii dupd congres
a adus partidul in pragul sciziunii, poti intilni adesea asa-zisi
intelepti care spun : merita oare in genere sa se duca la con-
gres o lupta pentru asemenea nimicuri ca incidentul cu Co-
mitetul de organizare, dizolvarea grupului Iujnii rabocii"
sau Rabocee Delo", § r din statut, dizolvarea vechii redac-
tii etc. ? Cine judeca astfel* nu face decit sa introduca spiritul

* Aceasta fmi aminteste, farii sa vreau, o convorbire avutl la congres
cu unul dintre delegatii centrului" : Ce atmosfera grea domneste la
congresul nostru I mi se plingea el. AceastA luptA friversunatii, aceasta
agitatie a unora fmpotriva altora, aceasta polemics vehementa, aceasta atitu-
dine netovaraseasca I..." Ce lucru minunat este congresul nostru i-am
rAspuns eu. 0 lupta deschisa, libera. PArerile au fost rostite. Nuantele
s-au conturat. Grupurile s-au precizat. Miinile s-au ridicat. Hotarirea a
fast Weft. 0 etapi a fast strabatuta. Inainte I Uite, asa mai fnteleg
si eu. E viatA. E cu totul altceva decft nesfirlitele si plicticoasele logo-
mahii de intelectual, care iau sfirlit nu pentru ca problems a fast rezol-
vata, ci pentru ca oamenii au obosit vorbind..."

TovarAsul din centru" m-a privit cu ochii plini de nedumerire Si a
ridicat din umeri. Vorbeam limbi diferite.
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de cerc in treburile de partid : lupta dintre nuance in cadrul
partidului este inevitabilii necesard atita timp cit nu duce
la anarhie sciziune, atita timp cit se desfasoara in limitele
aprobate de comun acord de catre toci tovarasii membrii
de partid. Si lupta noastra la congres impotriva aripii drepte
a partidului, impotriva lui Akimov $i a lui Akselrod, impo-
triva lui Martinov $i a lui Martov, n-a depafit citusi de
putin aceste limite. E de ajuns Sa amintim doua fapte care
demonstreaza in modul cel mai incontestabil adevarul spu-
selor mele : cind tovarasii Martinov Akimov au declarat
ca parasesc congresul, am fost cu totii gata sä facem totul
pentru a inlatura din mintea for ideea unei ofense", cu
tofu am adoptat (cu 32 de voturi) rezolutia tov. Trotki prin
care acesti tovarAsi erau invitati sa se declare satisfacuti cu
explicatiile date si sa-si retraga declaratia ; 2) cind s-a ajuns
la alegerea institutiilor centrale, am oferit minoritatii (sau
aripii oportuniste) a congresului minoritatea in ambele in-
stitutii centrale : Martov sa fie ales in redactia Organului
Central, iar Popov in Comitetul Central. Din punctul de
vedere al partidului nu puteanz proceda altfel, din moment
ce se hotarise Inca Inainte de congres sä fie alese doua gru-
puri de trei. Daca deosebirea dintre nuantele manifestate la
congres era de minima importanta, inseamna ca de minima
importanta era $i concluzia practica pe care am tras-o din
lupta dintre aceste nuance ; aceasta concluzie se reducea
exclusio la ideea ca majoritatea congresului partidului trebuie
sa capete cloud treinzi din locuri in ambele grupuri de trci.

Numai imprejurarea ca minoritatea congresului partidului
n-a fost de acord sa fie in nzinoritate in institufiile centrale
a dus mai intii la vaicareala neputincioasa" a intelectua-
lilor care fusesera snfrinci, iar apoi la frazeologie anarhista si
la acciuni anarhice.

Sä aruncam, in Incheiere, Inca o privire asupra diagramei,
din punctul de vedere al componentei institutiilor centrale.
Este cit se poate de firesc ca in aceste alegeri delegatii tre-
buiau sä tina seama nu numai de problema nuantelor, ci
de aceea a aptitudinii, a capacitatii de munca etc. a diferi-
Olor candidati. Acum minoritatea vrea cu tot dinadinsul sä
confunde aceste probleme. Ca e vorba insa de doua probleme
diferite, este un lucru care se intelege de la sine si care reiese

18*
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fie si numai din simplul fapt ca alegerea grupului initial de
trei pentru Organul Central fusese planuita Inca inainte de
congres, cind nimeni nu putea sa prevada alianta lui Martov
si a lui Akselrod cu Martinov si cu Akimov. La probleme
diferite si raspunsul trebuie obtinut pe cai diferite : la pro-
blema nuantelor raspunsul trebuie cautat in procesele-verbale
ale congresului, in discutarea deschisa §i in punerea la vot a
tuturor punctelor de once fel. Printr-o hotarire unanima, de-
legatii au stabilit 6a decida prin vot secret care candidati
corespund functiei pentru care sint propusi. Cum se explica
faptul a intregul congres a adoptat in unanimitate o astfel
de hotarire ? aceasta este o intrebare atit de elementara,
incit ar Ii pueril sa ne mai oprim asupra ei. Dar (dupa ce
a fost infrinta in alegeri) minoritatea a inceput sa uite pins
$i lucrurile elementare. Am ascultat, in apkarea vechii re-
dactii, un potop de cuvintari inflacarate, patimaK, atingind
o exaltare vecina cu iresponsabilitatea, dar n-am auzit abso-
lut nimic despre nuantele conturate la congres in legatura cu
lupta pentru grupul de sase sau grupul de trei. Din toate
colturile auzim tot felul de comentarii $i discutii pe tema ca
persoanele alese in Comitetul Central ar fi incapabile de
munca, inapte, rau intentionate etc., dar nu auzim absolut
nimic despre nuantele care s-au infruntat la congres in lupta
pentru preponderenta in Comitetul Central. Gasesc ca este
ceva nedemn, si lipsit de bung-cuviinta sa comentezi $it sa
discuti in afara congresulni insusirile $i actiunile unor per-
soane (pentru ca in 990/0 din cazuri aceste actiuni reprezinta
un secret organizatoric, care poate fi dezvaluit numai in
fata instantei supreme a partidului). A lupta in afara con-
gresului cu ajutorul unor astfel de mijloace inseamna, cred
eu, a recurge la birfealli. Si singurul mod in care as putea da
publicului un raspuns la aceste comentarii ar fi acela de a
invoca lupta desfasurata la congres : voi afirmati ca C.C.
a Post ales cu o mica majoritate. Asa e. Dar aceasta mica
majoritate cuprindea pe toti aceia care au luptat in modul
cel mai consecvent, nu in vorbe, ci in fapte, pentru infaptui-
rea planurilor iskriste. De aceea, pentru toti tovarasii care
pun continuitatea orienteirii Iskrei" mai presus de continui-
tatea cutarui sau cutarui cerc al Iskrei", autoritatea moralri
a acestei majoritaci trebuie sa fie incomparabil mai mare
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decit autoritatea ei formals. Cine era mai competent sa
aprecieze daca o persoana sau alta este sau nu apta sa pro
moveze politica Iskrei" : cei care au promovat aceasta po-
litica la congres, sau cei care intr-o serie intreaga de cazuri
au combatut-o, aparind in schimb tot ce era inapoiat, tot
felul de vechituri, tot felul de manifestari ale spirittilui de
cerc ?

o) DUPA CONGRES. DOUA METODE DE LUPTA

Analiza dezbaterilor si a rezultatelor diferitelor votari care
au avut loc la congres, incheiata in paragraful precedent, ex-
plica propriu-zis in nuce (in germene) tot ce s-a intimplat
dupa congres, §i de aceea putem fi conci$i in descrierea eta-
pelor urmatoare ale crizei din partidul nostru.

Refuzul lui Martov $i al lui Popov de a candida in ale-
geri a creat indata o atmosfera de cioroviiialci in lupta parti-
nica dintre nuantele existente in partid. Tov. Glebov, consi-
derind neverosimila presupunerea ca redactorii nealesi au
hotarit intr-adevar sa fats o cotitura spre pozitiile lui Aid -
mov $i Martinov $i explicind lucrurile, in primul rind, prin
starea de iritare nervoasa ce se crease chiar a doua zi dupa
congres, ne-a propus lui Plehanov mie sa ajungem la o im-
pacare, sa-i cooptam" pe toti patru, cu conditia sä se asi-
gure reprezentarea redactiei in Consiliu (adica din cei doi re-
prezentanti unul sa apartina neaparat majoritatii partidului).
Lui Plehanov $i mie aceasta conclitie ni s-a parut rezona-
bila, deoarece acceptarea ei insemna o recunoaltere tactics a
gre,selii comise la congres, o dorinta de pace, $i nu de razboi,
dorinta de a fi mai aproape de Plehanov $i de mine decit de
Akimov $i de Martinov, de Egorov $i de Mahov. Concesia
in coca ce priveste cooptarea" capata astfel un caracter
personal, $i nu facea sa refuzam o concesie de ordin per-
sonal, care era menita sa inlature starea de iritare $i sa resta-
bileasca pacea. De aceea Plehanov cu mine am declarat ca
sintem de acord. Majoritatea redactiei a respins insa con-
ditia puss. Glebov a plecat. Noi am tcamas in expectativa,
sa vedem ce va urma : se va mentine oare Martov pe terenul
lealitatii pe care se situase la congres (impotriva tov. Popov,

si
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reprezentantul centrului), sau vor invinge elementele nesta-
tornice si inclinate spre sciziune pe urmele carora pornise el ?

Ne aflam in fata urtRatoarei dileme : va hotari care tov.
Martov sa vada in coalitia" sa de la congres un act politic
izolat (cum a fost, de pilda, coalitia lui Bebel cu Vol lmar in
1895 si licet parva componere magnis *), sau va hotari sa
consolideze aceasta coalitie, va depune toate efocturile pen-
tru a demonstra ca Plehanov ,s-i cu mine am grcsit la congres
si va deveni adevaratul lider al aripii oportuniste a parti-
dului nostru ? Cu alte cuvinte, aceasta dilema putea fi for-
mulate astfel : ciorovaiala sau lupta politica de partid ? Din-
tre not trei, care a doua zi dupe congres am fost singuril
membri prezcnti ai institutiilor centrale, Glebov era acela
care inclina cel mai mult spre prima solutie a dilemci si care
se straduia cel mai mult si impace copiii certati. Spre solu-
tia a doua inclina cel mai mult tov. Plehanov, de care, cum
s-ar zice, nu era chip sa to apropii. Eu cram de data aceasta
central", sau mlastina", si cautam sä folosesc metoda con-
vingerii. A incerca ea reconstitui in momentul de fats tenta-
tivele mele orale de a folosi metoda convingerii ar insemna
sa ma apuc de o treaba extrem de dificila si chiar zadarnica,
si nu voi urma exemplul prost al tovarasilor Martov si Ple-
hanov. Dar gasesc 6 e necesar sa reproduc unele pasaje
dintr-o scrisoare pe care am trimis-o in acest scop unui is-
krist din minoritate".

...,,Faptul ca Martov a refuzat sa face parte din redactie.,
ca el si alti publicisti ai partidului au refuzat sa colaboreze,
ca o serie intreaga de persoane au refuzat sa lucreze pentru
C.C., faptul ca a propagat ideea boicotului sau a rezistentei
pasive, toate aoestea vor duce in mod inevitabil, vor duce
chiar impotriva vointei lui Martov si a prietenilor lui, la
scindarea partidului. Chiar daca Martov va ramine pe po-
zitia leala (pe care s-a situat cu atita hotarire La congres),
oeilalti nu vor ramine, si rezultatul prevazut de mine va fi
inevitabil...

$i atunci ma intreb : cc motiv am avea, la drept vorbind,
sa ne despartim ?... Trec in revista toate evenimentele si
toate impresiile de la congres si recunosc ca, sub imperiul

* dada e ing:iduit sa corneal-6m ceva mic cu ceva mare. Note trail.
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unei enervari groaznice, adescori m-am comportat si am ac-
tionat ca un <turbat>> $i sint Bata sa recunosc in fata oricui
aceasta vina a mea, dad. se poate numi vina ceea ce a fost
provocat in mod firesc de atmosfera, de diferite reactiuni si
replici, de lupta etc. Dar acum, cind privesc faro nici un fel
de enervare rezultatele obtinute $i ceea ce s-a realizat prin-
tr-o lupta apriga, nu pot sa vad in aceste rezultate nimic,
absolut nimic daunator pentru partid si absolut nimic supa-
rator sau jignitor pentru minoritate.

Desigur, nu putea sa nu fie suparator insusi faptul de a
famine in minoritate, dar protestez categoric impotriva ideii
ca ioi am fi odefaimao pe cineva, ca am vrut sa jignim sau
sa injosim pe cineva. Nici pomeneala de asa ceva. $i nu este
admisibil ca divergentele politice sa duca la o interpretare a
evenimentelor bazata pe invinuiri aduse partii opuse ca e de
rea-credinta, inoorecta, intriganta si alte lucruri dragute, des-
pre care auzi vorbindu-se tot mai des in atmosfera sciziunii
care se apropie. Acest lucru nu este admisibil, deoarece, in
cazul cel mai bun, ar fi ceva extrem de nechibzuit.

Am ajuns sa fim in divergenta cu Martov pe plan politic
(si organizatoric), asa cum am mai fost cu el in divergenta
de zeci de ori. Fiind invins in problema paragrafului i din
statut, eu nu puteam sä nu ma stracluiesc cu toata energia
sa-mi iau revansa in ceea ce-mi mai raminea mie (si congre-
sului). Nu puteam sa nu tind, pe de o parte, spre un C.C.
strict iskrist, iar pe de alts parte spre o redactie compusa
din trei membri... Eu consider ca acest grup de trei este sin-
gurul in stare sa formeze o institutie de partid, iar nu un co-
legiu in care sa domneasca familiarismul $i neglijenta, $i ca
este singurul in stare sa formeze un centru adevarat, in care
fiecare sail Lormuleze §i sa-si sustina intotdeauna punctul de
vedere de partid, $i nimic altceva, irrespective * de tot ce este
personal, de orice considerente de jignire, retragere etc.

Fara indoiala ca dupa evenimentele de la congres acest grup
de trei a sanctionat o linie politica si organizatorica indrep-
tata, dintr-un anumit punct de vedere, impotriva lui Martov.
Asupra acestui lucru nu incape nici o indoiala. $i pentru acest
motiv sa ajungem la o ruptura ? Pentru acest motiv sa sfari-

* independent. Nota trod.
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mam partidul ?? Oare Martov Plehanov n-au fost impotriva
mea in problema demonstratiilor ? Iar in problema programu-
lui n-am fost Martov i cu mine impotriva lui Plehanov ?
Oare 1111 se intimpla intotdeauna in orice grup de trei ca una
sau alter din partile sale sa se indrepte impotriva fiecarui
membru al sau ? Daca majoritatea iskristilor a gasit, atit in
cadrul organizatiei «Iskrei» cit la congres, ca aceasta nuanta
specials a liniei organizatorice politice a lui Martov este
gresita, nu este oare o adevarata nebunie sa incerci sä explici
acest fapt prin nu stiu ce «montari», «asmutiri» etc. ? N-ar
fi oare o nebunie sa incerci sa ocolesti acest fapt, injurind
aceasta majoritate, calificind-o drept «gasca» ?

Repet : ca majoritatea iskristilor de la congres, sint pro-
fund convins ca Martov a adoptat o linie gresita trebuia

aratam greseala. N-are nici un sens sa se supere pentru
ca i-am aratat gresala, sa vada in aceasta o jignire etc. Noi
n-am «defaimat» si nu «defaimam* pe nimeni cu nimic, not nu
inlaturam pe nimeni de la munca. Si, duper parerea mea, ar fi
o nebunie de neinchipuit sa provoci o sciziune din cauza ca
anumite persoane au fost indepartate dintr-o institutie cen-
tralii"*.

Am gasit de cuviinta sa reproduc aici aceste rinduri scrise
de mine, pentru ca ele denote cu precizie tendinta majoritatii
de a face din capul locului o deosebire nets intre ofensele
resentimentele personale, care sint posibile (si inevitabile in-
tr-o lupta apriga) datorita caracterului vehement si furibund"
al atacurilor etc., pe de o parte, si o anumita greseala
o anumita linie politica (coalitia cu aripa dreapta), pe de
alts parte.

Aceste rinduri dovedesc ea rezistenta pasivii a minoritatii
a inceput indata duper congres §i a atras imediat din partea

* Aceasta scrisoare a fast scrisa inc in septembrle (stil nou). (Vezi
V. I. Lenin, Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 155-158. Nota red.)
Am omis din ea tot ce nu mi se pare a avea vreo legfituri cu problems
in discutie. Daca destinatarul scrisorii consideri ca importante stnt tocmai
partite omise, fi va fi usor sa umple acest gal. De altfel, profit de aceastii
ocazie pentru a declare, o data pentru totdeauna, ca autoriz pe toYi opo-
nentii mei sa dea publicitiitii scrisorile mele particulare, data considers cii
acest lucru este in interesul cauzei.
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noastra avertismentul ca asta inseamna tin pas spre scindarea
partidului ; ca asta e in directs contradictie cu declaratille
de lealitate /acute la congres ; ca aceasta sciziune se va da-
tora exclusiv faptului ca anumite persoane au fost inleiturate
din institutille centrale (adica n-au fost alese), caci nimeni
nu s-a gindit vreodata sa inlature de la muncei pe vreunul
dintre membrii partidului ; ca divergenta politica dintre noi
(inevitabila atita timp cit nu s-a lamurit $i nu s-a stabilit Inca
tine a avut o lithe gresita la congres : noi sau Martov ?) in-
cepe sa degenereze tot mai mult intr-o gilceavel insotita de
injurii, suspiciuni etc. etc.

Avertismentele au ra'mas fad efect. Comportarea
arata ca in rindurile ei incep sa precumpaneasca elemen-

tele cele mai putin statornice cele mai putin atasate parti-
dului. Aceasta ne-a determinat, pe Plehanov pe mine, sa ne
retragem consimtamintul dat la propunerea lui Glebov ; in-
tr-aclevar, din moment ce prin actiunile ei minoritatea iii
demonstra nestatornicia politica nu numai in ceea ce priveste
principiile, ci si in ceea ce priveste lealitatea elementary fala
de partid, ce valoare mai puteau avea cuvintele cu privire in
faimoasa continuitate" ? Nimeni nu a ridiculizat atit de spiri-
tual ca Plehanov absurditatea pretentiilor de a se coopta"
in redactia Organului Central al partidului o majoritate for-
mate din persoane care declare deschis ca au noi divergente,
si mai adinci 1 Dar unde s-a mai vazut vreodata ca majo-
ritatea din institutiile centrale ale unui partid sa se transforme
singura in minoritate, inainte ca divergentele noi sa fi lost
clarificate in press, in fata partidului ? Intii sa fie expuse
divergentele, iar partidul sä discute importanta adincimea
for sa-si indrepte singur greseala facuta in Congresul al II-
lea, dad se va dovedi ca a facut vreo greseala 1 Insasi for-
mularea unei asemenea pretentii in numele unor divergente
Inca necunoscute denote nestatornicia totals a celor care au
formulat-o, precumpanirea totals a ciorovaielilor asupra diver-
gencelor politice, o totals lipsa de respect fata de intregul
partid faca de propriile for convingeri. N-au existat nici

minorita-
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nu vor exista vreodata in lume oameni cu convingeri prin-
cipiale care sa ref uze sa convingd pe altii inainte de a fi
obtinut (pe cale private's') majoritatea in institutia pe care vor
s-o determine sa -vi schimbe convingerile.

In sfirsit, la 4 octombrie tov. Plehanov declara ca va face
o ultimo incercare de a pune capat acestei situatii absurde.
Se convoaca o sedinta a celor vase membri ai vechii redactii,
care se tine in prezenta noului membru al C.C.*. Trei ore in
sir se stracluieste tov. Plehanov sa demonstreze ca cererea de
a se coopta" patru reprezentand ai minoritatii" in comple-
tarea celor doi ai majoritatii" este nerezonabila. El propune
sa lie cooptati doi, pentru ca, pe de o parte, sa fie inlaturate
once temeri ca noi am vrea sa hartuim", sä strivim, sä ase-
diem, sa executam si sa inmormintam pe cineva, iar pe de
alts parte sa fie ocrotite drepturile si pozitia majoritatir
partidului. Propunerea de a se coopta doi membri a lost de
asemenea respinsa.

La 6 octombrie, Plehanov si cu mine am adresat tuturor
vechilor redactori ai Iskrei", precum si unuia dintre colabo-
ratorii ei, tov. Trotki, o scrisoare oficiala cu urmatorul cuprins:

Stimati tovarasi ! Redactia Organului Central considers
de datoria sa sa -vi exprime oficial regretul ca ref uzati sa cola-
borati la dskra* si la <<Zarea*. In pofida repetatelor noastre
invitatii la colaborare, pe care vi le-am adresat chiar indata
dupa Congresul al II-lea al partidului si pe care le-am repetat
de nenumarate on dupa aceea, n-am primit nici un articol
de la dv. Redactia Organului Central considers ca n-a deter-
minat cu nimic refuzul dv. de a colabora. E de la sine inteles
6 nici un resentiment de ordin personal nu trebuie sa consti-
tuie o piedica pentru activitatea dv. la Organul Central al
partidului. Daca insa refund dv. a fost determinat de uncle
divergente de pared intre dv. si noi, consideram ea o expu-
nere amanuntita a acestor divergente ar fi cit se poate de
utila pentru partid. Mai mult chiar, consideram ca ar fi cit
se poate de dorit ca adincimea si caracterul acestor divergente

* Acest membru al C.C. 2", !n afarg de aceasta, a organizat !n mod
special o serie de convarbiri neoficiale st colective cu minoritatea, dez-
mintind toate nascocirile absurde si fiend apel la sentimentul datoriei
de partid.
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sa fie lamurite cit mai curind in fata intregului partid, si
anume in coloanele publicatiilor redactate de noi" *.

Dupa cum vede cititorul, noua nici atunci nu ne era Inca
de loc clar data in actiunile minoritatii" precumpaneste re-
sentimentul de ordin personal sau dorinta de a da organului
(si partidului) o orientare none", care anume era acea orien-
tare si in care anume privinta urma sa fie promovata. Eu cred
ca si astazi chiar, data am pune 7o de experti sa clarifice
aceasta problema pe baza indiferent carui material publicistic
si a indiferent caror depozitii de martori, nici ei n-ar fi in
stare sa descurce vreodata acest ghem incilcit. Nu stiu data
in genere ar putea fi descurcat vreodata ghemul incilcit at
unei ciorovaieli : trebuie on sa-1 tai in doua on sa to t'd cit
mai departe de el**.

La scrisoarea din 6 octombrie, Akselrod, Zasulici, Starover,
Trotki si Ko ltov ne-au raspuns prin citeva rinduri in care
arata ca nu participa la activitatea Iskrei" din momentul in
care aceasta din urma a trecut in miinile noii redactii.
Tov. Martov a fost mai explicit si ne-a onorat cu urmatorul
raspuns :

Catre redact is Organului Central al P.M.S.D.R. Stimati tovarasi !
Ca raspuns la scrisoarea dv. din 6 octombrie, declar urmatoarele :
Consider ca, dupa consfatuirea care a avut loc la 4 octombrie in
prezenta unui membru al Comitetului Central $i la care ati refuzat
sa aratati ce anume v-a determinat sa retrageti propunerea dv. ca
Akselrod, Zasulici, Starover si cu mine sa intram in redactie, cu
obligatia din partea noastra de a-I alege pe tov. Lenin ca wreprezen-
tant* al nostru in Consiliu, nu mai avem de dat nici o aka explica-
tie in problema conlucrarii in cadrul aceluiali organ. Dupa ce, la
consfatuirea amintita, v-ati eschivat in repetate rinduri sa formulati
propriile voastre declaratii, acute fags de martori, nu socot necesar
sa va explic in aceasta scrisoare motivele pentru care refuz sa lucrez
la .Iskra* in imrejurarile actuale. Daca va fi nevoie, voi da expli-
catii amanuntite in fata intregului partid, care chiar si din procesele-

* In scrisoarea catre tov. Martov a mai fost ndiugat un pasaj to legA-
turil cu pregatirea pentru tipar a unei bro8uri, prccum si urmAtoarea
fraza : In sfIrsit, In interesul cauzei, vi punem Inca o dat5 In vedere
ca sintem si scum dispusi sa vii cooptm In redactia Organului Central,
pentru a va da posibilitatea deplinl do a WI expune 6l sustine In mod
oficial pArcrile in cndrul fonilui superior al partidului". (Vezi V. I. Lenin,
Opera, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958. pag. 166-167, Nota red.)

** Tov. Plehanov ar fi adAugat probabil : on sa satisfaci toate preten-
tine initiatorilor ciorovAtelii. Vom vedea mai depart() de ce nu era posibil
accst Jucru.
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verbale ale Congresului al II-lea va afla de ce am respins propune-
rea el.. de a intra in redaccie si in Consiliu, propunere pe care o re-
petali acum... *

L. Martov`

Aceasta scrisoare, impreuna cu documentele precedente, la-
mureste cit se poate de clar problema boicotului, a dezorgani-
zarii, anarhiei si pregatirii sciziunii, pe care in brosura sa
Starea de asediu" tov. Martov o ocoleste cu atita grija (folo-
sind larg semnul exclamarii si punctele de suspensie), problema
mijloacelor de lupta leale si neleale.

Tov. Martov si ceilalti sint invitati sail expuna divergen-
tele, sint rugafi sa spuna deschis ce vor ei in fond si care le
sint intentiile, sint indemnati sa lase la o parte capriciile si
sail analizeze linistit greseala comisa in legatura cu §r (si care
este strins legata de aceea a cotiturii spre dreapta), iar
tov. Martov & Co. refuza sa* stea de vorbil §i tipa : sint ase-
chat, sint hartuit I Ironiile la adresa cuvintelor teribile" n-au
potolit zarva acestor cornice urlete.

Cum poate fi asediat cineva care refuza RI' conlucreze ?
1 -am intrebat not pe tov. Martov. Cum poate fi ofensata, har-
tuita" si oprimata o minoritate care refuzii sa fie in minori-
tate ? ? Se tie doar ea a fi in minoritate inseamna a fi intr-o
situatie care implica in mod necesar si inevitabil anumite de-
zavantaje pentru acela care a ramas in minoritate. Aceste
dezavantaje constau fie in aceea ca el va trebui sa fats parte
dintr-un colegiu in care va fi pus in minoritate in anumite
probleme, fie in aceea ca va trebui sa ramina in afara cole-
giului, sa -1 atace si sa se expuna, in consecinta, focului unor
baterii bine intarite.

Prin zarva sa pe tema starii de asediu" vrea oare tov. Mar-
tov sa spuna ca ei, cei ramasi in minoritate, sint combatuti
sau condusi intr-un mod nedrept si neleal ? Numai o asemenea
teza ar putea sa. alba (in ochii lui Martov) macar un pic de
logics, caci, repet, raminerea in minoritate este in mod necesar
si inevitabil legata de anumite dezavantaje. Dar partea co-
mica este tocmai ca tov. Martov nu putea fi combatut in nici
tin chip atita timp cit refuza sä stea de vorba I Minoritatea

* Omit rispunsul referitor la brotura lui Martov care se reedita pe
atunci.
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nu putea Ii condusd in nici un chip atita timp cit refuza sa
fie in minoritate 1

Tov. Martov n-a dovedit nici macar un singur caz de exces
de putere sau abut de putere din partea. redactiei Organului
Central in timpul cind Plehanov si cu mine am fost in redactie.
Nici practicienii minoritatii n-au dovedit macar un singur caz
de acest fel din partea Comitetului Central. Oricit s-ar suci
$i s-ar invirti acum tov. Martov in brospra sa Starea de
asediu", un lucru ramine bine stabilit : lamentdrile pe tema
starii de asediu nu erau nimic altceva decit vdicareli nepu-
tincioase".

Lipsa totals a oricaror argumente judicioase impotriva re-
dactiei numite de congres este cit se poate de bine ilustrata la
toy. Martov & Co. de propria for expresie : nu sintem
iobagi I" (Starea de asediu", pag. 34). Mentalitatea intelec-
tualului burghez, care considers ca se numara printre spiri-
tele alese", situate deasupra organizatiei de masa si a disci-
plinei de masa, apare aici cit se poate de limpede. A declara
nu sintem iobagi" pentru a explica astfel ref uzul de a par-
ticipa la munca de partid inseamna a to trada cu totul, a re-
cunoaste lipsa totals a oricaror argumente, incapacitatea totals
de a motiva, lipsa totals a oricaror motive de nemultumire
cit de cit intemeiate. Plehanov si cu mine declaram ca., dupa
parerea noastra, n-am determinat cu nimic acest refuz si ru-
gam minoritatea sa-si expuna divergentele, iar la aceasta ni
se raspunde : nu sintem iobagi" (cu adaugirea : not n-am
cazut Inca la invoiala asupra cooptarii).

Individualismului de intelectual, care s-a manifestat Inca in
polemica dusa in jurul § I, vadindu-si inclinarea spre rationa-
mente oportuniste $i haze anarhiste, orice organizare si disci-
pline proletara i se par curate iobagie. Publicul cititor va
afla in curind ca acestor membri de partid" si activisti cu
munci de raspundere" in partid noul congres al partidului de
asemenea li se pare a fi o inspaimintatoare institutie iobagista,
insuportabila pentru spiritele alese"... Aceasta institutie"
este intr-adevar inspaimintatoare pentru ce.i care vor sa uzeze
de titlul de membru de partid, dar care simt ea, in ceea ce-i
priveste, acest titlu este incompatibil cu interesele partidului
§i cu vointa partidului.
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Rezolutiile comitetelor pe care le-am enumerat in scrisoarea
adresata redactiei noii Iskre" si pe care tov. Martov le-a pu-
blicat in brosura Starea de asediu" arata in fapt ca compor-
tarea minoritkii nu a Lost decit o permanents nesocotire a
hotaririlor congresului, o dezorganizare a muncii practice po-
zitive. Formats din oportunisti si din elemente care urasc
Iskra", minoritatea sfiiia in buciiti partidul, sabota si dezor-
ganiza munca, vrind sa se razbune pentru infringerea suferita
la congres si simtind ca cu mijloace cinstite ,ri leale (prin clari-
ficarea lucrurilor in press sau la congres) nu va fi niciodata
in stare sa rastoarne acuzatia de oportunism si de nestatornicie
de intelectual care le-a fost adusa la Congresul al II-lea.
Dindu-si seama cä nu sint in stare sa convingei partidul, ei au
reactionat cautind sa dezorganizeze partidul si sa impiedice
once activitate. Li s-a reprosat ca (prin confuzia pe care au
creat-o la congres) au facut o fisura in vasul nostru ; raspunsul
for la acest repro§ a fost cá s-au straduit din rasputeri sa spargti
de tot vasul crapat.

Confuzia de notiuni ajunsese pins acolo, incit boicotul si
refuzul de a participa la munch' au fost proclamate metode
cinstite"* de lupta. Tov. Martov face acum adevarate exhi-
bitii in jurul acestui punct delicat. Tov. Martov este atit de
principial", incit apara boicotul... cind e practicat de mino-
ritate, dar il condamna atunci dud constituie o amenintare la
adresa aceluiasi Martov ajuns sá fie in majoritate 1

Cred ca nu mai e nevoie sä cercetim data in speta avem
de-a face cu o ciorovaiala sau cu o diverge* principiala"
asupra metodelor cinstite de lupta in cadrul unui partid mun-
citoresc social-democrat.

Dupa incerarile zadarnice (din zilele de 4 $i 6 octombrie)
de a obtine o explicatie de la tovarasii care din cauza coopta-
rii" stirnisera toata aceasta zarva, institutiilor centrale nu le
mai raminea decit sa vada cum va arata in fapt acea lealitate
in lupta pe care ace§tia o promisesera in vorbe. La io octom-
brie, C.C. trimite Ligii o circulars (vezi procesele-verbale ale

* Rezolutia Uniunil muncitorilor din industria minter?! 111 siderurgicS (Starea
de asediu". pag. 88).
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congresului Ligii, pag. 3-5) prin care ii aduce la cunostinta
cä elaboreaza un statut, invitind, totodata, pe membrii Ligii
sa-i dea concursul lor. Pe vremea aceea administratia Ligii se
pronuntase (cu 2 voturi contra I, vezi pag. 20, ibid.) impotriva
convocarii congresului acestei organizatii. Raspunsurile parti-
zanilor minoritatii la aceasta circulars au aratat indata c5
faimoasa lealitate si recunoasterea hotaririlor congresului nu
erau decit vorbe goale, CA in fapt minoritatea hotarise sa nu
se supuna in nici un caz institutiilor centrale ale partidului,
diocl la apelurile for de colaborare raspunsuri formale, pline
de sofisme si de fraze anarhiste. La faimoasa scrisoare deschisa
a lui Deutsch, membru al administratiei (pag. 1o), Plehanov,
eu si alti reprezentanti ai majoritatii am raspuns printr-un vi-
guros protest impotriva gravelor acte de indiscipline prin
care un reprezentant oficial al Ligii isi permite sä frineze
activitatea organizatorica a unei institutii de partid si indeamna
si pe alti tovarasi sa incalce disciplina si statutul. Fraze ca :
oeu nu ma consider in drept sa accept invitatia C.C. de a par-
ticipa la o asemenea muncb, sau ca aovarasi ! in nici un caz
nu trebuie sa-i recunoastem lui (Comitetului Central) dreptul
de a olabora un nou statut pentru Liga>> etc. tin de acel soi
de metode de agitatie care nu pot stirni decit indignarea ori-
carui om cit de cit edificat asupra sensului unor notiuni ca :
partid, organizatie, disciplina de partid. Metodele de acest
soi sint cu atit mai revoltatoare cu cit sint folosite impotriva
unei institutii de partid abia create si reprezinta, asadar, o
incercare vadita de a zdruncina increderea membrilor de
partid in aceasta institutie, Hind in plus lansate sub egida
unui membru al administratiei Ligii si fare stirea Comitetului
Central" (pag. 17).

In asemenea condign, congresul Ligii promitea sa fie un a-
devkat scandal.

Tov. Martov si-a continuat chiar de la bun inceput tactica
folosita si la congres de a se b5ga in sufletul altuia", de

data aceasta in sufletul lui Plehanov prin denaturarea unor
convorbiri particulare. Tov. Plehanov protesteaza, iar tov.
Martov este nevoit sä-si retraga (pag. 39 si 134 din procesele-
verbale ale congresului Ligii) imputarile facute in pripa sau
intr-un moment de iritare.
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Vine rindul raportului. Delegatul Ligii la congresul partidu-
lui am fost eu. 0 privire fugitiva asupra conspectului rapor-
tului meu (pag. 43 §i urm.) * va arata cititorului ca la congre-
sul Ligii am facut o analiza sumara a votarilor care au avut
loc la congresul partidului, analiza care, intr-o forma dez-vol-
tata, constituie acum continutul brosurii de fata. Obiectivul
principal al raportului era acela de a demonstra ea Martov &
Co., datorita greselilor savirsite de ei au nimerit in aripa
oportunista a partidului nostru. Cu toate ca raportul a fost
prezentat in fata unui auditoriu care, in majoritatea sa, era
alcatuit din adversarii nostri cei mai inversunati, acestia n-au
putut descoperi in el absolut nimic care sa reprezinte o aba-
tere de la metodele leale de lupta si de polemics in cadrul
partidului.

Raportul lui Martov, abstractie facind de uncle rectificari"
de amanunt aduse expunerii mele (am aratat mai sus nete-
meinicia acestor rectificari), era, dimpotriva, ...elucubratia
unor nervi bolnavi.

Nu-i de mirare ca majoritatea a ref uzat sa duca lupta in-
tr-o asemenea atmosfera. Tov. Plehanov a protestat impotriva
scenei" (pag. 68) a fost intr-adevar o scena" in sensul cel
mai deplin at acestui cuvint 1 si a parasit congresul, nedorind
sa-si expuna obiectiile in ceea ce priveste fondul raportului, pe
care le avea gata formulate. Au parasit de asemenea congre-
sul aproape toti ceilalti partizani ai majoritatii, prezentind un
protest scris impotriva comportarii nedemne" a tov. Martov
(pag. 73 din procesele-verbale ale congresului Ligii).

Metodele de lupta ale minoritatii au aparut cit se poate de
clar in fata tuturor. Noi acuzam minoritatea ca a comis o
greseala politica la congres, ca a facut o cotitura spre oportu-
nism, ca s-a coalizat cu bundistii, cu Akimovii, Brukerii, Ego-
rovii $i Mahovii. Infrinta la congres, minoritatea a elaborat"
acum doted metode de lupta, care imbratiseaza o infinita di-
versitate de manevre, atacuri, lovituri etc.

Prima metocia sa dezorganizeze intreaga activitate a
partidului, sa saboteze munca, sa frineze totul, fara a explica
motivele".

* Vezi volumul de fatg, pag. 43-54. Note red.
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A doua metoda sa fad scene" etc. etc. *
Aceasta a doua metoda de lupta" se face simfita si in fai-

moasele rezolutii principiale" ale Ligii, Ia a caror discutare
majoritatea", bineinteles, n-a participat. Sa examinam aceste
rezolutii, pe care tov. Martov le-a reprodus acum in brosura
sa Starea de asediu".

Prima rezolutie, semnata de tovarasii Trotki, Fomin, Deutsch
§i altii, confine doua teze indreptate impotriva majori-
tatii" congresului partidului : Liga isi exprima regretul
profund in legatura cu faptul ca, din cauza tendintelor care
s-au manifestat la congres si care sint in fond contrare politicii
anterioare a «Iskrei*, la elaborarea statutului partidului nu s-a
dat atentia cuvenita crearii unor garantii suficiente pentru asi-
gurarea independentei autoritatii Comitetului Central" (pag.
8; din procesele-verbale ale congresului Ligii).

Aceasta teza principiala" se reduce, dupa cum am vazut,
la fraza akimovista al carei caracter oportunist a fost demas-
cat Ia congresul partidului pind fi de tov. Popov 1 In fond,
afirmatiile ca majoritatea" nu se gindeste sä asigure indepen-
denta autoritatea Comitetului Central n-au fost niciodata
altceva decit simple birfeli. E suficient sa aratam ca, atunci
cind Plehanovi cu mine facea.m parte din redactie, nu a
existat in Consiliu o precumpanire a Organului Central asupra
Comitetului Central, iar atunci cind martovistii au intrat in
redactie, s-a treat in Consiliu o precumpanire a Organului
Central asupra Comitetului Central 1 Cind eram noi in redac-
fie, in cadrul Consiliului practicienii din Rusia precumpaneau
asupra publicistilor din strainatate ; la martovisti a fost invers.
Cind eram noi in redactie, Consiliul n-a incercat niciodata sa
se amestece intr-o chestiune practica sau alts ; de cind exists
insa cooptarea cu unanimitate de voturi, a inceput sa se pro-
dud un asemenea anzestec, dupa cum vor afla cititorii cit se
poate de amanuntit intr-un viitor foarte apropiat.

Teza urm.atoare a rezolutiei pe care o analizam ,,...la ale-
gerea institutiilor centrale oficiale ale partidului, congresul a

* Am mai aditat ci n-ar fi just Si atribuirn motive josnice chiar oi
celor mai josnice forme de manifestare a acestor cioroviieli, care con-
stitute ceva obiEnuit in atmosfera vietii de emigrant sau de deportat. Este
un fel de boali care capita gin caracter epidemic in anumite condijii
anormale de vials, and nervii sint zdruncinati etc. Am fost nevoit sa
restabilesc aici adevaratul caracter al acestui sistem de luptli, deosrece
toy. Martov I-a folosit in intregime fi in brosura sa Stares de (media".
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ignorat legatura de continuitate cu institutiile centrale exis-
tente in fapt..."

Aceasta teza se reduce in intregime la problema cornponen-
tei centrelor. Minoritatea" a preferat sa treats sub tacere
faptul ca la congres vechile institutii centrale s-au dovedit a
fi inapte $i au comis o serie de greseli. Deosebit de comics
este insa invocarea continuitatii" in raport cu Comitetul de
organizare. La congres, dupa cum am vazut, nici un delegat
n-a pomenit de o confirmare a intregului Comitet de organi-
zare. La congres, Martov a strigat furios ca o lista pe care
ar figura trei membri ai Comitetului de organizare ar fi o
rusine pentru el. La congres, pe ultinza lista propusa de mi-
noritate" figura un singur membru al Comitetului de organi-
zare (Popov, Glebov sau Fomin $i Trotki), in timp ce ma-
joritatea" a asigurat alegerea unei liste de trei din care doi
erau membri ai Comitetului de organizare (Travinski, Vasiliev
i Glebov). Este cazul sa ne intrebam : se mai poate sustine

oare Ca aceasta referire la continuitate" este o divergenta
principiala" ?

Trecem acum la cealalta rezolutie, care a fost semnat5 de
patru membri ai vechii redactii, in frunte cu tov. Akselrod.
Aid intilnim toate acuzatiile mai importante formulate impo-
triva majoritatii", care au fost apoi de nenumarate on repe-
tate in press. Este de preferat sä le examinam in formularea
pe care le-au dat-o membrii cercului de redactori. Aceste acu-
zatii sint indreptate impotriva sistemului autocrat-birocratic
de conducere a partidului", impotriva centralismului biro-
cratic", care, spre deosebire de centralismul Cu adevarat so-
cial-democrat", este definit in felul urmator : el pune pe
primul plan nu unificarea launtrica, ci unitatea exterioara, for-
mals, care se infaptuieste si se mentine prin mijloace pur me-
canice, prin inabusirea sistematica a initiativei individuale si
a initiativei obstesti" ; de aceea, el este prin insasi esenta sa
incapabil sa uneasca in mod organic elementele componente
ale societatii".

Despre ce fel de societate" vorbesc aici tov. Akselrod &
Co., asta numai Allah o stie. Probabil ca nici tov. Akselrod
nu prea stia daca intocmeste pentru o zemstva un memoriu
cu privire la eventuale reforme in administratie, sau daca
asterne pe hirtie plingerile minoritatii". Ce poate sa insenzne



UN PAS INAINTS, DOI PA$1 iNAPOI 861

in partid aceasta autocratic" de care se pling atit de mult
redactorii" nemultumiti ? Autocratic inseamna putere su-
premo necontrolata, exercitata de o singura persoana, care nu
este desemnata prin alegeri §i care nu este raspunzatoare in
fata nimanui. Din publicatiile minoritatii" se tie foarte bine
ea drept autocrat ei ma considers pe mine, si nu pe altcineva.
In momentul in care a fost scrisa §i adoptata rezolutia de
care vorbim, Plehanov §i cu mine faceam parte din redactia
Organului Central. Prin urmare, tov. Akselrod & Co. i§i ex-
prima convingerea Ca atit Plehanov cit §i toti membrii C.C.
au condus partidul" nu in conformitate cu propriile for ve-
deri asupra folosului cauzei, ci in conformitate cu vointa au-
tocratului Lenin. Acuzatia de conducere autocrats duce in
mod necesar §i inevitabil la concluzia a toti ceilalti partici-
panti la actiunea de conducere, cu exceptia autocratului, tre-
buie considerati simple unelte in mina altuia, simpli pioni,
executanti a unei vointe straine. Intrebam deci inca o data :
este oare aceasta intr-adevar o divergenta principiala",a ono-
ratului tov. Akselrod ?

Mai departe. Despre cc fel de unitate exterioara, formals,
vorbesc aid acqti membri de partid", abia intor§i de la un
congres al partidului, valabilitatea hotaririlor caruia a fost in
mod solemn recunoscuta de ei ? Nu cumva cunosc ei, in afara
de congresul partidului, un alt mijloc de infaptuire a unitatii
unui partid organizat pe baza unor principii cit de cit trainice?
Daca da, atunci de ce n-au curajul sa spuna deschis ca nu
mai recunosc valabilitatea hotaririlor Congresului al II-lea ?
De ce nu incearca sa ne expuna noile for idei §i noile for me-
tode de infaptuire a unitatii unui ap.-zis partid pretins orga-
nizat ?

Mai departe. Despre ce fel de inabu§ire a initiativei indi-
viduale" vorbesc intelectualii no§tri individual4ti, pe care cu
putin inainte de aceasta. Organul Central at partidului ii ru-
gase insistent sa-§i expuna divergentele i care, in loc de a
face acest lucru, au stat la tocmeala asupra cooptarii" ?
Cum era In genre posibil ca Plehanov §i cu mine sau Comite-
tul Central sa inabu§e initiativa §i activitatea unor oameni
care ref uzau sa depuna once activitate" alaturi de not ? Cum
poate fi cineva inabu§it intr-o institutie sau intr-un colectiv
in care el refuza sii. intre ? Cum se pot plinge de sistemul de

24*
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conducere" redactorii nealesi, din moment ce au refuzat sea
se lase condwi" ? Noi nu puteam comite nici un fel de greseli
in conducerea activitatii tovarasilor nostri, pentru simplul mo-
tiv ca acesti tovarasi nici n-au lucrat sub conducerea noastra.

Este clar, cred, ca zarva pe tema faimosului birocratism
nu constituie decit un paravan in dosul caruia se ascunde ne-
multumirea in ce priveste componenta centrelor, o frunza de
vita care acopera calcarea cuvintului dat in mod solemn la
congres. Esti birocrat, pentru Ca ai fost numit de congres nu
in conformitate cu vointa mea, ci impotriva ei ; esti formalist,
pentru ca to sprijini pe hotaririle formate ale congresului, si
nu pe consimtamintul meu ; procedezi intr-o maniera pur-
mecanica, pentru Ca invoci majoritatea mecanica" de la con-
gresul partidului si nu tii seams de dorinta mea de a fi coop-
tat ; esti autocrat, pentru el nu vrei sä cedezi puterea in mii-
nile vechii si intimei companii care 4i apara cu atit mai ener-
gic propria sa continuitate" de cerc cu cit ii este mai ne-
placut faptul ca acest spirit de cerc a fost fatis dezaprobat de
congres.

Aceasta zarva pe tema birocratismului nu a avut si nu are
nici un alt continut real in afara de cel aratat *. Si tocmai a-
cease& metoda de lupta dovedeste o data in plus nestatornicia
de intelectual proprie minoritatii. Ea a vrut sä convinga
partidul ca institutiile centrale nu au fost fericit alese. Dar cum
a vrut sa-1 convinga ? Criticind Iskra" condusa de mine si de
Plehanov ? Nu, ei nu erau in stare s-o faca. Ei au vrut sa-1
convinga prin refuzul unei parti a partidului de a lucra sub
conducerea odioaselor institutii centrale. Dar nici o institutie
centrals, in nici un partid din lume, nu va fi in stare sa-si do-
vedeasca capacitatea de a conduce oameni care nu vor sa se
supuna conducerii. Refuzul de a se supune conducerii exerci-
tate de institutiile centrale echivaleaza cu un refuz de a face
parte din partid, echivaleaza cu distrugerea partidului ; acesta
nu este un mijloc de convingere, ci un mijloc de distrugere. $i
tocmai aceasta renuntare la metoda convingerii si inlocuirea
ei cu metoda distrugerii dovedeste lipsa de fermitate in prin-
cipii, lipsa de incredere in ideile proprii.

* E de ajuns si ariltArn ci, fn ochii minoritAtii, toy. Plehanov a fncetat
al fie un partizan al centralismului birocratic" numai dupi ce a efectuat
binefacktoarea cooptare.
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Se vorbeste de birocratism. Birocratism se poate traduce in
limba ruse prin cuvintul : mestnicestvo *. Birocratism in-
seamna sa subordonezi interesele cauzei intereselor carierei, sa
dai toata atentia posturilor sa ignorezi munca, sa to incaieri
pentru cooptare in loc sa lupti pentru idei. Un asemenea biro-
cratism este, intr-adevar, cu totul indezirabil daunator
pentru partid, eu las fara grija la aprecierea
rului sa spuna care dintre cele doua park angajate in lupta
actuala din partidul nostru se face vinovata de un asemenea
birocratism... Se vorbeste de metode grosolan-mecanice de uni-
ficare. Metodele grosolan-mecanice sint, desigur, dau.natoare ;
dar $i de asta data las la aprecierea cititorului sa mina dace
in lupta dintre noua vechea orientare se poate imagina o
metoda mai grosolana si mai mecanica decit introducerea unor
persoane in institutiile partidului mai inainte ca partidul sa fi
Post convins de justetea noilor conoeptii, mai inainte ca in fata
lui sa fi Lost expuse aceste conceptii ?

Dar poate ca cuvintelele preferate ale minoritatii au in-
tr-adevar o anumita semnificatie principiala, poate ca ex-
prima un anumit continut de idei, independent de motivul ma-
runt si particular care a constituit, fara doar poate, punctul
de plecare al cotiturii" in cazul de fata ? Poate Ca, abstractie
facind de incaierarea in jurul cooptarii", aceste cuvintele se
vor dovedi a fi totusi expresia unui alt sistem de conoeptii ?

Sa examinam sub acest aspect chestiunea in discutie. Va
trebui, inainte de toate, sa mentionam ca primul care a intre-
prins o asemenea examinare a fost tov. Plehanov, care la con-
gresul Ligii a relevat alunecarea minoritatii pe panta anarhis-
mului §i a oportunismului, qi ca tocmai toy. Martov (care se
supara astazi ca nu toti vor sa-i recunoasca principiala ** po-

* lupta pentru ranguri. Nota trad.
** Nirnic mai amuzant dealt aceasta supdrare a noii Iskre" pe motivul

ea Lenin, vedeti dv., nu vrea sa vada divergentele principiale sau le
titgaduieste. Cu eft mai principiala ar fi fost atitudinea voastra, cu gait
mai repede ati fi examinat repetatele male indicatii cu privire la cotitura
spre oportunism. Cu eft mai principiala ar fi fost pozitia voastra, cu atit
mai put:in ati fi putut coborf lupta ideologies la nivelul unor calcule
oarleriste. Cine va e de vine dace voi insiva ati facut totul ca sit nu
va putem considera oameni principiali ? Asa, de pilda, tov. Martov, vorbind
in bravura sa Starea de asediu" despre congresul Ligii, trace sub tacere
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zitia) a preferat, in brosura sa Starea de asediu", sa oco-
leasca cu deseivir,sire acest incident.

La congresul Ligii a fost discutata problema generals daca
un statut elaborat de Liga sau de un comitet este valabil fara
sa fi fost aprobat de C.C. sau cu toate Ca n-a fost aprobat de
C.C. S-ar parea ca totul este cit se poate de clar : statutul este
expresia formals a organizarii, iar § 6 din statutul partidului
nostru prevede in mod categoric ca dreptul de a organiza co-
mitete este rezervat Comitetului Central ; statutul stabileste
limitele autonomiei oricarui comitet, iar cuvintul hotaritor in
stabilirea acestor limite apartine institutiei centrale a partidu-
lui, si nu celei locale. Acestea sint lucruri elementare, $i de
aceea era o curata copilarie sa se afirme cu un aer arhi-
profund ca a organiza" nu presupune intotdeauna a aproba
statutul" (ca si cum chiar Liga nu $i -a exprimat singura dorinta
de a fi organizata pe baza unui statut formal). Dar tov. Mar-
tov a uitat (sa speram ca numai pentru un timp) pins abe-
cedarul social-democratiei. Dupa parerea sa, faptul Ca se in-
sista asupra aprobarii statutului arata doar ca centralismul
iskrist revolutionar de pins acum este inlocuit cu un centralism
birocratic" (pag. 95 din procesele-verbale ale congresului Li-
gii) ; in aceeasi cuvintare, tov. Martov declara ca tocmai in
aceasta vede el latura principiala" a problemei (pag. 96),
latura principiala pe care in brosura sa Starea de asediu" a
preferat s-o ocoleasca

Tov. Plehanov raspunde imediat tov. Martov, rugindu-1 sa
se abtina de la expresii ca birocratism, pompadurism etc., care
stirbesc demnitatea congresului" (pag. 96). Are loc un schimb
de ouvinte cu toy. Martov, care declara ca, dupa parerea sa,
aceste expresii contin caracterizarea principiala a unei anu-
mite orientari". Pe vremea aceea, asemenea tuturor celorlalti
partizani ai majoritatii, toy. Plehanov considera aceste expresii
sub aspectul semnificatiei for concrete, intelegind foarte bine
ca ele nu au un inteles principial, ci unul exclusiv cooptatio-
fist", daca ne putem exprima astfel. Dar in fata insistentelor

polemica avuta cu Plehanov pe tema anarhismului, dar, In schimb, ne
povestesto ea Lenin este

ochiul
un supracentru, ea Lenin nu trebuie decit sa

facii un semn cu Si centrul se executa imediat, ca C.C. a intrat
In Liga pe un cal alb etc. Nu ma indoiesc cituti de putin

nivel
ca
at

tocmai
prin alegerea acestei teme toy, Mattov a dovedit inaltul gindirii
sale ideologice si profunda sa consecventa

1

principiald.

gi
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depuse de aide Martov si Deutsch (pag. 96-97), el cedeaza gi
trece la examinarea principiala a acestor conceptii pretins
principiale. Dad ar ifi asa spune el (dad comitetele ar
fi autonome in crearea organizatiei lor, in elaborarea statutu-
lui lor) , ele ar fi autonome faits de intreg, fata de partid.
Acesta nu mai e un punct de vedere bundist, ci unul de-a drep-
tul anarhist. Intr-adevar, anarhistil spun asa : drepturile in-
divizilor sint nelimitate ; ele pot veni in conflict uncle cu al- ..

tele ; fiecare individ isi stabileste singur limitele drepturilor
sale. Limitele autonomiei unui grup nu trebuie sa fie stabilite
de el insusi, ci de intregul din care face parte. Un exemplu
concret de incalcare a acestui principiu ne °fed Bundul. Prin
urmare, limitcle autonomiei se stabilesc fie de congres, fie de
instanta superioara creata de congres. Puterea institutiei cen-
trale trebuie sa se bazeze pe autoritatea ei morals $i intelec-
tuala. Cu asta, bineinteles, sint de acord. Once reprezentant
al unei organizatii trebuie sa fie preocupat de grija ca insti-
tutia sa aiba autoritate morals. De aici ind nu urmeaza ca,
dad e nevoie de autoritate, nu e nevoie gi de putere... A
opune autoritatii ideilor autoritatea puterii inseamna a face
Erazeologie anarhista, care nu-si are locul aici" (98). Aceste
teze sint cit se poate de elementare, sint adevarate axiome,
pe care ar fi de-a dreptul riscant ets le punem la vot (pag.
102) si care au putut fi puse la indoiala numai pentru ea in
momentul de fata s-a produs o confuzie de notiuni" (ibid.).
Dar individualismul de intelectual nu putea d nu adud mi-
noritatea in situatia de a clod d zadarniceasca congresul, sa
nu se supuna majoritatii ; si aceastts dorinta nu putea fi justi-
ficata altfel decit prin /raze anarhiste. Este foarte curios d
lui Plehanov minoritatea nu i-a putut opune altc.eva decit ptin-
geri impotriva folosirii unor expresii prea tad, ca oportunism,
anarhism etc. Plehanov a ridiculizat pe bunts dreptate aceste
plingeri, intrebind de ce e jenanta folosirea expresiilor jau-
resism si anarhism si nu e jenanta folosirea unor expresii ca
lese-majeste (ofend adud maiest6tii) si despotism" ? Aceste
intrebari au dmas fara". faspuns. Acest original qui pro quo se
intilneste mereu la tov. Martov, Akselrod & Co. : noile lor cu-
vinte prezinta vadite urme de necaz". Cind li se atrage a-
tentia asupra acestui lucru, se supara : noi, pretind ei, sintem
oameni principiali. Dar dad respingeti din principiu subor-
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donarea partii fata de intreg, li se spune, sinteti pur simplu
anarhisti. Iar se supara ca s-a folosit o expresie tare 1 Cu
the cuvinte : ei vor sa polemizeze cu Plehanov, cu conditia
insa ca el sa nu-i atace in mod serios I

De nenumarate on tov. Martov si diversi alti mensevici"
s-au straduit, intr-o maniera tot atit de puerila, sa gaseasca la
mine urmatoarea contradictie". Ei iau din Ce-i de facut ?`
sau din Scrisoare catre un tovaras". un citat in care se vor-
beste despre inriurire ideologica, despre lupta pentru influenta
etc., opun inriurirea birocratica" exercitata prin interme-
dial statutului, tendinta autocrats" de a se bizui pe putere
etc. Ce oameni naivi I Ei au si uitat ca inainte partidul nostru
nu era un tot organizat in mod formal, ci o sums de grupuri
izolate, din care cauza intre aceste grupuri nu puteau exista
decit relatii de inriurire ideologica. Acum insa am devenit un
partid organizat, ceea ce nu inseamna altceva decit crearea
unei puteri, transformarea autoritatii ideilor intr-o autoritate
a puterii, subordonarea instantelor inferioare ale partidului ce-
lor superioare. Este, intr-adevar, oarecum jenant sa explici
unor vechi tovarasi un adevar atit de elementar, mai ales
cind simti ca total se reduce pur si simplu la faptul ea mino-
ritatea nu vrea sa se supuna votului majoritatii in problema
alegerilor 1 Din punct de vedere principial insa, toate aceste
nesfirsite inoercari de a gasi la mine o contradictie se reduc
in intregime la o frazeologie anarhista. Noua Iskra" e dis-
pusa sa uzeze de titlul si de drepturile de institutie de partid,
dar nu vrea sa se supuna majoritatii partidului.

Daca frazele pe tema birocratismului contin vreun principiu,
daci de nu inseamna o negare anarhista a regulii ca partea
este obligata sä se supuna intregului, atunci avem in fata
noastra principiul oportunismu/ui, care tinde sa micsorez,e
responsabilitatea unor intelectuali in fata partidului proletaria-
tului, sa slabeasca influenta institutiilor centrale, sa intareasca
autonomia elementelor mai putin ferme din partidul nostru, sä
reduca relatiile organizatorice la o recunoastere pur platonica
si verbala a acestor relatii. Am vazut acest lucru la congresul
partidului, unde Akimovii si Liberii au rostit pe tema mon-
struosului" centralism discursuri intru totul identice cu cele pe
care le-am auzit din gura lui Martov & Co. la congresul Ligii.
Ca nu in mod intimplator, ci prin insasi natura sa oportunismul

si
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duce, nu numai in Rusia, ci in lumea intreaga, la conceptii"
organizatorice martoviste akselrodiste, acest lucru it vom
vedea mai jos, cind vom analiza articolul pe care tov. Aksel-
rod 1-a publicat in noua Iskra".

p) MICILE NEPLACERI
NU TREBUIE SA IMPIEDICE 0 MARE PLACERE

Respingerea de catre Liga a rezolutiei privitoare la necesi-
tatea aprobarii statutului ei de catre C.C. (pag. zo5 din pro -
cesele- verbale ale congresului Ligii) a fost, dupa cum a $i ob-
servat imediat intreaga majoritate de la congresul partidului,
o inctilcare flagranta a statutului partidului". Aceasta incal-
care, daca e s-o privim ca un act savirsit de oameni principiali,
1111 era altceva decit anarhism de cea mai pura speta. ; dar in
atmosfera luptei de dupa congres, ea facea in mod necesar
impresia unei rafuieli" a minoritatii partidului cu majorita-
tea partidului (pag. 112 din procesele-verbale ale congresului
Ligii), insemna un refuz de a se supune partidului $i de a fi
in partid. Ca o consecinta inevitabilA a ref uzului Ligii de a
adopta o rezolutie in legatura cu declaratia Comitetului Cen-
tral ca statutul trebuie sa fie modificat (pag. 124-125), aduna-
rea, care voia sa fie considerata adunare a unei organizatii de
partid, dar care in acelasi timp nu voia sa se supuna institutiei
centrale a partidului, a Most declarata nestatutarti. Partiranii
majoritatii partidului au parasit imediat aceasta pseudoadu-
nare de partid, pentru a nu lua parte la o comedie nedemna.

Individualismul de intelectual cu a sa platonica recunoas-
tere a relatiilor organizatorice care s-a manifestat in osci-
ladle ideologice in legatura cu § z din statut a ajuns astfel in
practica la sfirsitul sau logic la distrugerea organizatiei de
partid, sfirsit pe care eu I-am prezis Inca din septembrie, adica
cu o lung §i jumatate inainte de aceasta. Si in acel moment,
chiar in seara zilei cind a luat sfirsit congresul Ligii, tov. Ple-
hanov a declarat colegilor sai din ambele institutii centrale
ale partidului ca el nu este in stare sA traga in ai sal", ca
decit o sciziune, mai bine un glonte in cap", ea pentru a
evita un rAu mai mare trebuie sa facem maximum de concesii
personale, care constituie in fond (intr-o masura mult mai
mare decit principiile ce se intrezareau in pozitia gresita adop-

gi
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tats in problema § i) obiectivul acestei lupte distrugatoare.
Pentru a caracteriza mai exact aceasta cotitura a tov. Pleha-
nov, care a capatat o anumita semnificatie generala de partid,
socot ca este mai indicat sa nu ma refer la convorbiri si scri-
sori particulare (ele constituie ultimul refugiu in cazuri ex-
treme), ci la expunerea pe care a facut-o in fata intregului
partid chiar Plehanov, la articolul sau Ce nu trebuie facut ?",
aparut in nr. 52 al Iskrei" $i scris imediat dupa congresul
Ligii, dupa ce eu m-am retras din redactia Organului Central
(i noiembrie 1903) si inainte de cooptarea martovistilor (A
noiembrie 1903).

Ideea fundamentals a articolului Ce nu trebuie facut ?"
este ca in politica nu trebuie sa ai o atitudine rectilinie, nu
trebuie sa. fii dur si intransigent atunci cind nu este cazul, ca,
pentru a se evita o sciziune, este ,uneori necesar sa faci con-
cesii atit revizionistilor (acelora dintre ei care se apropie de
not sau care dau dovada de inconsecventa) cit $i individualis-
tilor anarhici. Cum era si firesc, aceste abstracte teze generale
au provocat o stupoane generals in rindurile cititorilor Is-
krei". Fara sa vrei, to apuca risul cind citesti grandilocventele
si orgolioasele declaratii in care toy. Plehanov (in articolele
care au urmat) pretinde ca, din cauza noutatii ideilor sale, din
cauza necunoasterii dialecticii, cuvintele sale au fost gresit
intelese. Adevarul insa este ca, atunci cind a fost scris, artico-
lul Ce nu trebuie facut ?" putea fi inteles numai de o duzina
de oameni din doua suburbii ale Genevei ale caror nume in-
cep cu aceeasi liters 116. Ghinionul tov. Plehanov este ca el
a lansat in fata a zeci de mii de cititori o seams de aluzii,
reprosuri, semne algebrice si ghicitori adresate exclusiv acestei
duzini de oameni care participasera la toate peripetiile luptei
de dupa congres impotriva minoritatii. $i acest ghinion al tov.
Plehanov se clatoreste faptului ca.' el a incalcat un principiu
fundamental al dialecticii, la care s-a referit intr-un mod atit
de nefericit, si anume principiul ca nu exists adevar abstract,
ca adevarul este intotdeauna concret. Tocmai de aceea nu era
cazul sa imbrace intr-o forma abstracts ideea cit se poate de
concreta a concesiei pe care el s-a hotarit s-o faca martovis-
tilor ,dupa congresul Ligii.

Concesia, preconizata de tov. Plehanov ca un nou cuvint
de ordine, este legitima $i necesara in doua cazuri : sau atunci
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cind acela care cedeaza s-a convins ca dreptatea este de partea
acelora care cer concesia (in asemenea, cazuri un om politic
onest isi recunoaste deschis greseala), sau atunci cind, pentru
a se evita un rau mai mare, se cedeaza unei cereri nerezona-
bile si daunatoare cauzei. Din articolul examinat reiese clar
ca autorul are in vedere cazul al doilea : el vorbeste clar des-
pre o concesie care trebuie facuta unor revizionisti si unor
individualisti anarhici (adica martovistilor, lucru pe care toti
membrii de partid it stiu acum din procesele-verbale ale con-
gresului Ligii), despre o concesie absolut necesara pentru a se
evita o sciziune. Dupa cum vedeti, asa-zisa noua idee a toy.
Plehanov se reduce in intregime la o maxima nu Area noua
a intelepciunii practice cotidiene : micile neplaceri nu trebuie
sa impiedice o mare placere, o mica prostie oportunista §i o
mica fraza anarhist sint preferabile unei maxi sciziuni in
partid. Cind stria acest articol, tov. Plehanov vedea clar ca
minoritatea reprezinta.' aripa oportunista a partidului nostru si
ca lupta cu mijloac,e anarhiste. El a venit cu un proiect care
prevede ca lupta impotriva acestei minoritati trebuie dusa
prin metoda concesiilor personale, adica (iarasi si licet parva
componere magnis) cu mijloacele cu care social - democratic
germana a luptat impotriva lui Bernstein. Bebel declara in
mod public la congresele partidului sau ca nu cunoaste un
om care sa se lase atit de influentat de ambianta ca tovara-
sul Bernstein (nu d-1 Bernstein, cum obisnuia sa spuna mai
inainte tovarasul Plehanov, ci tovarasul Bernstein) ; noi it
vom lua in mijlocul nostru, it vom face deputat in Reichstag,
vom lupta impotriva revizionismului fara a recurge la duritati
inutile (A. la Sobakevici-Parvus) in lupta impotriva revizionis-
tului, pe care noi II vom ucide cu duhul blindetii" (kill with
kindness), cum a caracterizat aceasta metoda, dad nu ma-nsel,
tov. M. Beer la o intrunire social - democrats Orilla in Anglia,
aparind spiritul concesiv si papic, blindetea, elasticitatea si
prudenta germanilor, impotriva atacurilor lui Hyndman, acest
Sobakevici englez. Tot astfel a vrut si tov. Plehanov sa
ucida cu duhul blindetii" micul anarhism si micul oportunism
al tovarasilor Aksclrod si Martov. E adevarat ca, paralel cu
aluziile foarte dare la adresa individualistilor anarhici", tov.
Plehanov a vorbit dintr-adins in termeni vagi despre revizio-
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nisti, exprimindu-se in asa fel ca $i cum s-ar fi referit la cei
din grupul Rabocee Delo", care evolueaza de la oportunism
sere ortodoxism, si nu la Akselrod si Martov, care au inceput
sa evolueze de la ortodoxism spre revizionism : dar aceasta
era o naiva stratagems de lupta*, o pozitie slab intarita,
care nu putea sa reziste focului de artilerie al opiniei publice
a partidului.

Ei bine, acela care -$i va da osteneala sa analizeze conjunc-
tura concrete a momentului politic descris, acela care va
duta sa patrunda psihologia tov. Plehanov, va intelege ca in
acel moment eu nu puteam proceda altfel decit am procedat.
0 spun pentru aceia dintre partizanii majoritatii care mi-au
reprosat ca am cedat redactia. Cind, dupa congresul Ligii.
tov. Plehanov a facut o cotitura, si din partizan al majoritatii
s-a transformat in partizan al impaciuirii cu once pret, eu
eram obligat sa interpretez aceasta cotitura in sensul cel mai
bun. Poate el in articolul sau tov. Plehanov voia sa dea pro-
gramul unei pad onorabile si cinstite ? Orice program de
felul acesta se reduce la recunoasterea sincere a greselilor de
catre ambele parti. Ce greseala reprosa tov. Plehanov majori-
tatii ? Duritatea inutile fats de revizionisti, demna de un
Sobakevici. Nu stiu la ce anume se refers aid tov. Plehanov :
la gluma sa cu magarii sau la marea imprudenta pe care a
comis-o pomenind, in prezenta lui Akselrod, despre anarhism
si oportunism ; tov. Plehanov a preferat sa se exprime intr-o
rnaniera abstracts" si sa arate cu degetul pe altii. E, binein-
tees, o chestie de gust. Dar eu am recunoscut deschis, atit in-
tro scrisoare adresata unui iskrist cit si la congresul Ligii, ca

* Despre concesii Rita de tovarasii Martlnov, Akimov pi Bruker Mei
nu s-a vorbit vreodata dunk congresul particlului. Eu n-am auzit ca ti
ei sa fi fost pentru cooptare". Ma filch:ties° chiar cif toy. Starover sau
tov. Martov s-au sfiltuit cu toy. Bruker atunci cind ne-au trimis scrisori
pi note" In numele unei jumAtAti a partidului"... La congresul Ligil,
tov. Martov a reaping cu indignarea profunda a unui luptiitor politic intran-
sigent Insasi ideea unei aliante cu Reazanov sau cu MartInov", Insasi
ideea ca el ar putea sa fricheie cu ei o tranzactie" sau mAcar sa activeze
(in calitate de redactor) fmpreuna cu ei In slujba partidului" (pag. 53 din
procesele-verbale ale congresului Ligii). La congresul Ligii (pag. 88), tov.
Martov a condamnat cu minima tendintele martinoviste", pi cfnd tov.
Ortodox a facut o aluzie fins In sensul ca Akselrod pi Martov ,.recunosc
poate pi tovara.silor Akimov, Martlnov pi altora dreptul de a se Intruni, de
a-pi elabora un statut pi de a action pe baza lui ala cum le va place"
(pag. 99), martovistii s-au grabit sa se lepede de asta on Petru de
Hristom (peg. 100: temerile tov. Ortodox" fn privinta Akimovilor, Mar-
tfnovilor" etc. stilt lipsite de once tomer).
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am dat dovada de duritate ; cum as fi putut deci sa nu re-
cunosc ca majoritatea a comis o asemenea greseala" ? Cit
priveste insa minoritatea, toy. Plehanov a aratat clan care
este greseala ei : revizianism (vezi remarca sa cu privire la
oportunism, facuta la congresul partidului, $i remarca referi-
toare la jauresism, facuta la congresul Ligii) anarhism,
care a dus la sciziune. Puteam eu oare sa impiedic incercarea
de a obtine prin concesii personale in genere, prin tot felul
de kindness" (amabilitate, indulgenta etc.) recunoasterea a-
cestor greseli paralizarea efectelor for claunatoare ? Puteam
eu oare sä impiedic o asemenea incercare, cind, in articolul
sau C,e nu trebuie facut ?", tov. Plehanov cauta de-a dreptul
sä ne convinga sti nu fin: necrutatori cu adversarii" din ca-
tegoria revizionistilor care numai datorita unei anumite in-
consecvente au ajuns sa fie revizionisti" ? Si daca eu nu cre-
deam in succesul acestei incercari, puteam oare sa procedez
altfel decit sa fac o concesie personals in ceea ce priveste Or-
ganul Central si sa tree in Comitetul Central, pentru a apara
aici Dozitia majoritatii ?* Eu nu puteam sa neg in mod ab-
solut posibilitatea unor astfel de incercari sa -ml asum sin-
gur raspunderea unei sciziuni iminente, pentru ca eu insumi
inclinam, in scrisoarea din 6 octombrie, sa explic prin resen-
timente de ordin personal" conflictul care izbucnise. Pe de
alts parte insa consideram si consider ca am datoria politica
sa apar pozitia majoritatii. Sa to bizui in aceasta privinta pe
tov. Plehanov era greu si riscant, caci din toate se vedea ca
el era gata sa-si interpreteze dialectic fraza : un conducator
al proletariatului nu are dreptul sa se lase antrenat de porni-

* Tov. Martov a spur foarte bine in legatura cu aceasta ca eu am
trecut avec armes et bagages (cu arme yi bagaje. Note trod.). Tov.
Martov este mare tunator de comparatii militare : campanie impotriva Ligii,
batalie, rani incurabile etc. etc. Marturisesc ca si eu am o mare alabi-
ciune pentru comparatii militare, mai ales in momentul de fail, cind
urmadm cu un interes alit de palpitant stirile din Oceanul Pacific. Dar,
daca e sa vorbim in termeni militari, toy. Martov, iata cum s-au petrecut
luerurile. Noi cuceriseram doua forturi la congresul partidului. Dv. k-ati
atacat is congresul Ligii. Dupa primul schimb do focuri., colegul meu,
comandantul unuia dintre aceste forturi, deschide inamicului portile. Eu, fireqte,
imi adun mica mea artilerie gi ma retrag in celalalt fort, aproape neIntarit,
ea sa-mi asigur un adapost" impotriva inamicului, care ma copleea nume-
riceste. It propun chiar sa facem pace : cum sa lupt pe doua fronted P
Dar, ca riispuns la propunerea de pace, noii aliati bombardeaza ultimur
meu fort. Eu ma apar tragind, gi atunci fostul meu coleg comandantul

exclamii profund indignat : priviti, oameni buni, cit de belicos acest
Chamberlain I
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rile sale belicoase cind sint in contradictie cu calculul politic",
adica era gata s-o interpreteze in sensul ca, dad trebuie ne-
aparat sa tragem, e mai indicat (avincl in vedere starea timpu-
lui la Geneva in noiembrie) sa tragem in majoritate... Apa-
rarea pozitiei majoritatii era absolut necesara, pentru ca, in
dispretul dialecticii, care cere o examinare concreta, sub toate
aspectele, tov. Plehanov, vorbind despre adeziunea liber con-
simtita (?) a revolutionarului, a ocolit frumusel problema in-
crederii in persoana revolutionarului, a increderii intr-un
conducator al proletariatului" care conducea o anumita aripa
a partidului. Vorbind despre individualismul anarhic si
sfatuindu-ne sa inchidem din cind in cind" ochii asupra in-
calcarii disciplinei, sa facem uneori" concesii dezmatului de
intelectual, care isi are radacina intr-un sentiment care n-are
nimic comun cu devotamentul fata de ideea revolutionara",
tov. Plehanov uita, probabil, ca trebuie sa se ling seama $i de
adeziunea liber consimtita a majoritatii partidului, ca tocmai
practicienilor trebuie sa li se lase sa stabileasca in ce masurri
se pot face concesii individualistilor anarhici. Pe cit de usoara
este in publicistica lupta impotriva puerilelor declamatii anar-
histe, pe atit de dificila este munca practica alaturi de indivi-
dualisti anarhici in cadrul uneia si aceleiasi organizatii. Un
publicist care s-ar apuca sa, stabileasca in ce masura se pot
face in practica concesii anarhismului n-ar face decit sa va-
deasca astfel nemasurata sa prezumtiozitate de publicist, cu
adevarat doctrinara. Tov. Plehanov a remarcat pe un ton pa-
tetic (pentru a face impresie, cum spune Bazarov 117) ca, dad
se va produce o noua sciziune, muncitorii vor inceta sa ne
mai inteleaga, dar in acelasi timp el insusi a inaugurat in noua
Iskra" o serie nesfirsita de articole, al caror sens real, con-
cret, nu putea sa nu ramina de neinteles nu numai pentru
muncitori, ci In genre pentru toata lumea. Nu-i tie mirare
ca un membru at C.C. 118, care citise in spalt articolul Ce
nu trebuie facut ?", 1-a prevenit pe tov. Plehanov ca planul
sau de a face uncle prescurtari in anumite texte destinate pu-
blicitatii (in textele proceselor-verbale ale congresului parti-
dului §i ale congresului Ligii) este zaclarnicit tocmai de acest
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articol, care atita curiozitatea supune judecatii strazii *
uncle lucruri picante $i in acelasi timp cu totul nelamurite,
stirnind inevitabil intrebari nedumerite : ce s-a intimplat ?"
Nu-i de mirare ca tocmai acest articol al tov. Plehanov
datorita caracterului abstract al rationamentelor sale si carac-
terului vag al aluziilor sale a stirnit un adevarat delir in
rindurile dusmanilor social-democratiei : cancanuri in coloa-
nele ziarului Revo1utionnaia Rossiia" elogii entuziaste din
partea revizionistilor consecventi de la Osvobojdenie". Sursa
tuturor acestor amuzante regretabile incurcaturi, din care
tov. Plehanov 120 s-a straduit apoi sä se descurce intr-o ma-
niera atit de amuzanta si de regretabila, o constituie tocmai
nesocotirea principiului fundamental al dialecticii : problemele
concrete trebuie sa fie examinate sub toate aspectele for con-
crete. In special entuziasmul d-lui Struve era cit se poate
firesc : pe el nu -1 interesau frumoasele" teluri (kill with kind-
ness) pe care le urmarea (dar putea de asemenea sa nu le
atinga) tov. Plehanov ; d-1 Struve a salutat si nu putea sa nu
salute faptul ca noua Iskra" a inaugurat o cotitura spre aripa
oportunista a partidului nostru, lucru pe care azi ii vede toata
lumea. Democratii burghezi rusi nu sint singurii care saluta
once cotitura spre oportunism in toate partidele social-de-
mocrate, oricit de mica si de vremelnica ar fi ea. Numai
arareori aprecierea unui dusman destept este cla.'dita pe o ne-
intelegere totals : spune-mi tine to lauds voi spun unde
ai gresit..$i degeaba conteaza tov. Plehanov pe neatentia citi-
torului, cautind sa prezinte lucrurile in asa fel ca $i cum ma-
joritatea s-a ridicat in modul cel mai categoric impotriva unei
concesii personale in problema cooptarii, si nu impotriva tre-
cerii de la aripa stings a partidului la aripa lui dreapta. Esen-
tial nu este aid nicidecum faptul ch., in evitarea unei sciziuni,

* Not discutam cu aprindere si paslune fntr-o Incapere fnchisA. De-
odatA, unul dintre not sere de la locul sau, deschide larg fereastra spre
stradl si fncepe sa tipe impotriva Sobakevicilor, impotriva individualittilor
anarhici, impotriva revizioniitilor etc. Firelte ca pe stradA se aduna 0
mullime de guril-cascA curiosi gi ca* dutmanii noltri incep sa jubileze.
Alti participand la discutie se apropie gi ei de fereastra, expriminduli
dorinta de a povesti totul de la fnceput Si Bra aluzif la lucruri pe care
nu le eunoaste nimeni, In ace) moment, cineva Inchide fereastra, declarind
el nu trebuie sit vorbim despre ciorovaieli (Iskra" nr. 53, pag. 8, coloana
a doua, rindul 24 de jos). AdevArul e ca nu trebuia sa incepeti in coloanele
Iskrer toatal aceasta disculie in Icgatiul cu tov. Ple-
hanov

si

ciorovlielile",
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tov. Plehanov a facut o concesie personals (acest lucru e
foarte laudabil), ci ca, rocunoscind in totul necesitatea de
a combate pe revizionistii Inconsecventi pe individualistii
anashici, el a preferat sa combats majoritatea, cu care nu s-a
putut intelege asupra masurii in care se pot face anarhismului
concesii practice. Esential nu este aici nicidecum faptul ca
tov. Plehanov a schimbat componenta redactiei, ci ca
tradat pozitia de combatere a revizionismului si a anarhismu-
lui, ea a incetat sä apere aceasta pozitie in Organul Central al
partidului.

Cit priveste Comitetul Central, care era pe atunci singurul
reprezentant organizat al majoritatii, divergenta dintre el si
toy. Plehanov privea exclusiv problema in ce miisura se pot
face anarhismului concesii practice. A trecut aproape o lung
de la i noiembrie, cind prin plecarea mea am dat mina libera
politicii de kill with kindness. Tov. Plehanov a avut toata
posibilitatea sa verif ice, prin tot felul de luari de contact. uti-
litatea acestei politici. In acest timp, tov. Plehanov a publicat
articolul ..Ce nu trebuie facut ?", care a fost ramine
singurul, ca sa zicem asa, bilet de intrare al martovistilor in
redactie. Lozincile : revizionism (pe care trebuie sa-1 combati,
crutindu-1 pe adversar) individualism anarhic (care trebuie
menajat, .ucigindu-1 cu duhul blindetii) sint tiparite cu litere
marl pe acest bilet. Poftiti, domnilor, intrati, vä rog, eu va
voi ucide cu duhul blindetii, iata ce spune tov. Plehanov
in aceasta invitatie catre noii sai colegi de redactie. Comae-
tului Central nu-i mai raminea, fireste, decit sa-si spuna ulti-
mul cuvint (ultimatum inseamna tocmai a spune cu-
vint cu privire la o eventuala pace) in ce masura se pot face,
din punctul lui de vedere, concesii practice individualismului
anarhic. Ori vreti pace, atunci va dam cutare numar de
locuri, dovedind astfel blindetea noastra, dorinta noastra de
pace, spiritul nostru concesiv etc. (mai multe nu vä putem da,
daci vrem sa asiguram pacea in partid, pace nu in sensul ca
nu vor exista controverse, ci in sensul ca individualismul anar-
hic nu va distruge partidul), primiti aceste locuri si faceti
iara.si, incetul cu incetul, o cotitura de la Akimov spre Pleha-
nov. Ori vreti sa vä sustineti si sa va dezvoltati punctul de
vedere, sa cotiti definitiv (fie si numai in domeniul proble-
melor organizatorice) spre Akimov, sa convingeti partidul ca
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dreptatea e de partea voastra, si nu a lui Plehanov,
atunci luati-va un grup de publicisti, obtineti dreptul de a fi
reprezentati la congres incepeti o lupta cinstita, o polemics
deschisa, cu scopul de a cuceri majoritatea. Aceasta alterna-
tive, puss cit se poate de clar in fata martovistilor in ultima-
tumul din 25 noiembrie 1903 al Comitetului Central (vezi
Starea de asediu" Comentariu pe marginea proceselor-
verbale ale congresului Ligii" *), este in deplina concordanta
cu scrisoarea pe care Plehanov ,Si cu mine am adresat-o fos-
tilor redactori la 6 octombrie 1903 : sau un resentiment de
ordin personal (si atunci, in cazul cel mai rau, putem accepta
$i cooptarea"), sau o divergenta principiala ($i atunci trebuie
mai intii sa convingi partidul i abia dupe aceea sa vorbesti
de modificarea componentei centrelor). Rezolvarea acestei
delicate dileme, Comitetul Central putea s-o lase in intregime
martovistilor cu atit mai mult cu cit tocmai in acea
vrerne tov. Martov stria in a sa profession de foi ** (Inca o
data in minoritate") urmatoarele :

Minoritatea pretinde o singurel onoare : sa arate pentru
prima oars in istoria partidului nostru ca oameni care #au fost
infrinti)) pot totusi sa nu formeze un nou partid. Aceasta po-
zitie a minoritatii decurge din toate conceptiile ei asupra dez-

* Eu, bineinteles, nu mil voi apuca sa descurc itele incurcate ale con-
fuziei pe care tov. Martov, In brolura sa ,.Starea de asediu", a creat-o
in jurul acestui ultimatum al C.C., referindu-se la convorbiri particulare
cic. Aceasta este a doua metoda de lupta" pe care am caracterizat-o
in paragraful precedent, e trebuie sit adaug ca numai un neuropatolog
do specialitate ar putea sa incerce, cu oarecare lanse de reusita, sa dea
de rostul ei. E de ajuns sa spun ca tov. Martov insists acolo ca s-ar fi
incheiat cu C.C. o intelegere asupra pdstrarii secretului tratativelor, inte-
legere care, cu toate cercettu-Ale, n-a fost gasita pia in prezent. Tov.
Travinski, care a dus tratativele in numele C.C., mi-a comunicat in scris
ca ma considera in drept sa public in afara Iskrei" scrisoarea mea catre
redactie.

Un singur cuvint al tov. Martov mi-a pleicut in mod deosebit, anume
expresia : bonapartism de cea mai rea speta". Gasese ca foarte bine a
facut toy, Martov aducind vorba despre aceasta categorie. sa examinam
calm semnificatia acestei notiuni. Dupii mine, ea inseamna a dobindi puterea
pe o cale care formal e legala, dar in fond e contrary vointei poporului
(sau a partidului). Ma e, tov. Malay ? Si dada e asa, atunci las gra'
grijei la aprecierea publicului sa spund cine a practicat acest bonapartism"
de Lea mai rea spell : Lenin gi tov. Y, care puteau uza de dreptul for formal
de a nu admite pa martovisti, sprijinindu -se totodata pe vointa Congre-
sului al II-lea, dar nu au uzat de acest drept, sau aceia care au acaparat
redactia intr-o maniera corecid din punct de vedere formal (cooptare
unanima"), ttiind ca, in fond, aceasta nu corespunde voinfei Congresului
al II-lea temindu-se de o vcrificare a acestei vointe prin convocarea
Congreisului al III-lea

** crez, program, expunere a conceptiei despre lume. Note trod.

25 V. I. Lenin, vol. &
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voltarii organizatorice a partidului, din constiinta puternicei
sale legaturi cu munca de pins acum a partidului. Minoritatea
nu crude in puterea mistica a ((rezolutillor pe hirtio> si este
convinsa ca terneinicia prolzendri a nazuintelor ei, izvoritel din
realitatile vietii, constitute o chezasie Ca printr-o propaganda
pur ideologica desfasuratei in cadrul partidului va asigura
triumful principiilor sale organizatorice". (Subliniat de mine).

Ce vorbe frumoase si pline de mindrie ! cu cita amara-
ciune a trebuit sa ne convingem in practica ca n-au fost decit
vorbe... Ba s-avem iertare, tovarase Martov, dar acum pre-
find eu, in nurnele majoritatii, aceast5. onoare" pe care voi
n-ati meritat-o. Aceasta va fi intr-adevar o mare onoare, pen-
tru care merits sa lupti, deoarece traditiile spiritului de cerc
ne-au lasat mostenire sciziuni neobisnuit de usuratice si o ne-
obisnuit de zeloasa aplicare a tegulii : on te faci frate cu mine,
on te string de git.

Marva placere (de a avca un partid unic) trebuia sa pre-
cumpaneasca si a precumpanit asupra micilor neplaceri (de
felul ciorovaielii in jurul cooptarii). Eu m-am retras din re-
dactia Organului Central, tov. Y (delegat de mine si de Ple-
hanov sa reprezinte in Consiliul partidului redactia. Orga-
nului Central) s-a retras din Consiliu. La ultimul cuvint de
pace al C.C., snartovistii au raspuns printr-o scrisoare (vezi
publicatiile citate) care echivala cu o declaratie de razboi.
Atunci, si numai atunci scriu eu redactiei o scrisoare in care
pun problems publicitat * (Iskra" nr. 53). Dac5 e sa vor-
bim despre revizionism, dace e sa discutam despre incon-
secventa si despre individualism anarhic, despre infringerea
cutaror sau cutaror conducatori, atunci sa povestim totul,
domnilor, fara a ascunde ceva, sa spunem din fir in par cum
s-au petrecut lucrurile iata continutul acestei scrisori refe-
ritoare la publicitate. Redactia raspunde cu vorbe de ocara
si ma sfatuieste pe un ton care nu admite replica : sa nu
cumva sa pomene5ti de meschineiriile si de ciorovaielile de
cerc" (Iskra" nr. 53). Asa, va sa zica, imi spun eu in gind,
meschinarii si ciorovaicli de cerc"... es ist mir recht, dom-

* Vezi volumul de fate, pag. 94Q8. Note red
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nilor, cu asta sint de acord. Caci asta inseamna CA in ochii
vostri toata agitatia in jurul cooptarii" nu este decit o cio-
rovdialii de cerc. Asa si este in realitate. Dar cum se explica
atunci faptul disonant ca, in articolul de fond al aceluiasi
nr. 53, aceeasi (aparent aceeasi) redactie vorbeste de birocra-
tism, de formalism si de alte lucruri de acelasi soi * ? Tu sa
nu cumva sa pomenesti de lupta pentru cooptare in Organul
Central, pentru ea astea sint ciorovAieli. Noi insa vom vorbi
despre cooptarea in C.C. si nu o vom numi ciorovaiala, ci di-
vergenta principiala asupra formalismului". Nu, stimati
tovardsi, imi spun eu in gird, dati-mi voie sa nu va dau voie.
Voi vreti sa-mi bombardati fortul, mie imi cereti sa va
predau artileria. Glumiti, probabil ! Si eu scriu si public, in
afara Iskrei", Scrisoarea catre redactie" (De ce m-am re-
tras din redactia «Iskrei»") **, relatez pe scurt cum s-au pe-
trecut lucrurile incerc pentru a nu stiu cita oars sa aflu
data pacca este posibild pe baza urmatoarei impartiri : vota
Organul Central, noua Comitetul Central. Nici una dintre
parti nu se va simti strains" in partidul ei, vom discuta
in contradictoriu problema cotiturii spre oportunism, vom
discuta mai intii in presA, iar apoi, eventual, $i la Congresul
al III-lea al partidului.

Ca raspuns la simpla pomenire a unei eventuale odd, toate
bateriile inamice, inclusiv Consiliul, au deschis focul. Ploua
cu ghiulele. Autocrat, Schweitzer, birocrat, formalist, supra-
centru, unilateral, intransigent, incapAtinat, ingust, banuitor,
om imposibil... Foarte bine, amicii mei I Ati terminat ? Afi
desertat sacul ? Slabe munitii mai aveti...

Acum am eu cuvintul. Sa examindm continutul noilor con-
ceptii organizatorice ale noii Iskre" si legAtura existents in-
tre aceste conceptii impArtirea partidului nostru in majo-
ritate" minoritate", impartire al cArei caracter adevarat
1 -am arAtat prin analiza dezbaterilor si a votarilor care au
avut loc la Congresul al II-lea.

* Dupii cum s-a vilzut ulterior, aceast5. disonanta" se explica foarte
simplu prin disonanta existents In redactia Organului Central.

in
Despre cio-

rovaieli" a scris Plehanov (dupa cum recunoaste el insusi O neintelegere
regretabild", nr. 57), iar articolul de fond Congresul nostru" a fost scris de
Martov (Starea de asediu", pag. 84). Unul zice hrils", altul cea".

** Vezi volumul de fat5, pag. 99-105. Nota red.
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r) NOUA ISKRA".
OPORTUNISMUL IN PROBLEMELE ORGANIZATORICE

Ca baza pentru examinarea pozitiei principiale a noii
Iskre" trebuie sa luam, fara indoiala, cele doua foiletoane
ale tov. Akselrod*. Semnificatia concreta a unei serii intregi
de expresii preferate de-ale lui, noi am aratat-o amanuntit
ceva mai sus, iar acum trebuie sa ne straduim sä facem ab-
stractie de aceasta semnificatie concreta, sa urmarim inlan-
tuirea de idei care a determinat minoritatea" (in cutare sau
cutare imprejurare marunta si meschina) sä adopte tocmai aceste
/ozinci si nu altele, sa examinam seinnificatia principiala a
acestor /ozinci, independent de originea lor, independent de
problema cooptarii". Traim acum sub semnul concesiilor ;
sa facem deci o concesie tov. Akselrod si sa-i luam in se-
rios" teoria".

Teza fundamentals a tov. Akselrod (Iskra" nr. 57) este
ca in miscarea noastra au existat din capul locului doua ten-
dinte contrare, al caror antagonism reciproc nu putea sä nu
se dezvolte si sa nu se rasfringa asupra-i paralel cu propria
ei dezvoltare". Si anume : telul proletar al miscarii (din
Rusia) este in principiu acelasi ca si la social-democratia din
Occident". La noi insa masele muncitoresti se afla sub in-
riurirea unui element care din punct de vedere social le
este strain" intelectualitatea radicals. Prin urmare, tov.
Akselrod constata ca in partidul nostru exists un antagonism
intre tendintele proletare si cele ale intelectualitatii radicale.

In aceasta privinta, tov. Akselrod are perfecta dreptate.
Existents unui asemenea antagonism (si nu numai in parti-
dul social-democrat rus) este in afara de once indoiala. Mai
mult chiar, toata lumea stie ca tocmai acest antagonism ex-
plica in buns parte acea impartire a social-democratiei
contemporane in revolutionary (sau ortodoxa) si oportunista
(revizionista, ministerialista, reformists) care in ultimii zece
ani ai miscarii noastre s-a manifestat din plin si in Rusia.
Toata lumea stie, de asemenea, ca social-democratia orto-
doxa exprima tendintele proletare ale miscarii, pe cind so-

* Aceste foiletoane au intrat In culegerea «Iskrav In doi ani de aparitie",
partea a II-a, pag. 122 6i urns. (Petersburg, 1906). (Nota autorului la editia
din 1907. Note red.)
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cial-democratia oportunista exprima tendintele intelectaali-
tatii democrate.

Dar, ajungind la acest fapt indeobste cunoscut, tov. Aksel-
rod se sperie si incepe sa dea inapoi. El nu face nici cea mai
mica incercare de a cerceta cum s-a manifestat aceasta im-
partire in istoria social-democratiei ruse in general, $i in spe-
cial la congresul partidului nostru, deli chiar in legatura cu
congresul isi scrie el aceste foiletoane 1 Ca si intreaga re-
dactie a noii Iskre", toy. Akselrod se teme ca de foc sa in-
voce procesele-verbale ale acestui congres. Acest lucru nu
trebuie sa ne mire, dupa toate cele aratate mai sus, dar la
un teoretician" care pretinde ca cerceteaza diferitele tendinte
din miscarea noastra acesta este un caz original de frith de
adevar. Dind la o parte, in virtutea acestei frici, materialul
cel mai recent $i cel mai precis care oglindeste tendintele
existente in miscarea noastra, tov. Akselrod se refugiaza pe
tarimul viskilor placute. Marxismul legal sau semimarxis-
mul a dat un conducator ideologic liberalilor nostri spune
el. De ce nu s-ar putea ca, printr-un capriciu al istoriei,
scoala marxismului ortodox, revolutionar, sä dea un condu-
cator democratiei burgheze revolutionare ?" In legatura eu
aceste fantezii, plkute pentru tov. Akselrod, nu putem spune
decit ca, data se mai intimpla uneori ca istoria sa fie capri-
cioasa, aceasta nu justifica citusi de putin capriciile gindirii
aceluia care isi propune sa analizeze aceasta istorie. Cind
conducatorul semimarxismului a inceput sa -$i arate urechile
de liberal, oamenii care au vrut (,s1 au ,ctiut) sa-i urmareasca
tendintele" nu s-au referit la eventuale capricii ale istoriei,
ci la zeci $i sute de exemple care aratau in chip graitor men-
talitatea si logica acestui conducator, la particularitatile in-
tregii sale fizionomii de publicist, care tradau reflectarea
marxismului in publicistica burgheza121. Si data tov. Aksel-
rod, care si-a propus sa analizeze tendintele general-revolu-
tionare si proletare existente in miscarea noastra", n-a fost
in stare sa demonstreze ksi sa arate in nici un fel, dar in nici
unul, existenta unor anumite tendinte la cutare sau cutare
reprezentanti ai aripii ortodoxe a partidului, care ii este atit
de odioasa, prin aceasta el n-a facut decit sali dea singur
un adevarat certificat de paupertate. Prost mai stau treburile
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tov. Akselrod daca nu-i ramine decit sa se refere la eventuate
capricii ale istoriei

0 alts referire a tov. Akselrod referirea la iacobini"
este si mai instructive. Tov. Akselrod stie, probabil, ca irn-
partirea social-democratiei contemporane in revolutionary
oportunista a prilcjuit de multa vreme,, $i numai in Rum,
analogii istorice cu epoca marii revolutii franceze". Tov.
Akselrod stie, probabil, ca pretutindeni si intotdeauna giron-
dinii social-democratiei contemporane recurg la termenii iaco-
binism", blanquism" etc., pentru caracteriza adversarii.
Sa nu ne lasam dcci contaminati de teama de adevar a tov.
Akselrod si sa examinam procescle-verbale ale congresului
nostru, sa vedem daca ele nu ne ofera material pentru o ana-
lizare verificare a tendintelor si a analogiilor de care ne
ocupam.

Primal exemplu. Controversa in jurul programului desf a-
urata la congresul partidului. Toy. Akimov (intru totul de

acord" cu toy. Martilnov) declare : In comparatie cu punctul
corespunzator din toate celelalte programe social-democrate,
alineatul referitor la cucerirea puterii politice (la dictatura
proletariatului) este formulat in asa fel, incit poate fi inter-
pretat $i a si fost intr-adevar interpretat de Plehanov in
sensul eh rolul organizatiei conducatoare va trebui sa hnpinga
pe planul al doilea dasa condusa de ea s-o izoleze pe prima
de cea de-a doua. De aceea sarcinile noastre politice au exact
acee,asi formulare ca la «Narodnaia Voleae (pag. 124 din pro -
cesele- verbale). Tov. Akimov este combatut de tov. Plehanov
si de alti iskristi, care-1 acuza de oportunism. Nu gaseste care
toy. Akselrod ca aceasta controversy ne arata (in fapt, si nu
in eventualele capricii ale istoriei) antagonismul existent intre
iacobinii contemporani ti girondinii contemporani din rindu-
rile social-democratiei ? 'far daca tov. Akselrod a inceput sa
vorbeasca de iacobini, n-o fi cumva din cauza ca (datorita gre-
senior lui) a ajuns in compania girondinilor social-democra-
tiei ?

Al doilea exemplu. Tov. Posadovski vorbeste despre o se-
rioas." divergenta" in problema fundamentals" a valabili-
ta'tii absolute a principiilor democratice" (pag. 169). Impreuna
cu Plehanov, el neaga valabilitatea for absolute. Lidcrii
trului", sau ai mlastinii (Egorov), §i ai antlisicri§tilor (Gold-
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blat) sc d,,clara categoric impotriva acestui punct de vedcrc,
aruncindu-i lui Plehanov acuz4la ca. imita tactica burghcza"
(pag. 170) ; aceasta nu este altceva decit ideea toy. Akselrod
despre legiltura dintre ortodoxism ,si tendinta burgbezci, cu sin-
gura deosebire ca la Akselrod aceasta idee atirna in aer, pe
cind la Goldblat este legata de anumite dezbateri. Intrebarn
deci Inca o data : nu gaseste oare tov. Akselrod aceasta
controversy .ne arata cit se poate de graitor, la congresul parti-
dului nostru, antagonismul dintre iacobinii girondinii social-
dernocratiei contemporane ? $i data tov. Akselrod tips impo-
triva iacobinilor, n-o fi cumva din cauza ca a ajuns in com-
pania girondinilor ?

Al treilea exemplu. Controversa in jurul § I din statut. Cine
apara tendintele proletare din mi,scarea noastrer, tine subli-
niaza ca muncitorul nu se teme de organizare, ca proletarul nu
simpatizeaza cu anarhia, ca pretuieste Indemnul organiza-
ti-va 1", tine pune in garde impotriva intelectualitatii bur-
gheze, care este pe de-a-ntregul patrunsa de oportunism ?
lacobinii social-dennocratiei. $i tine vrea sa strecoare in partid
intelectualitatea radicals, tine poarta grija profesorilor, a li-
ceenilor, a izolatilor, a tineretului radical ? Girondinul Aksel-
rod in cirdritie cu girondinul Liber.

Cit de neindeminatic se apara tov. Akselrod de falsa acu-
zatie de oportunism", fatis formulate la congresul partidului
nostru impotriva majoritatii grupului Eliberarea muncii"
El se apara impotriva acestei acuzatii in asa fel, incit, prin
reluarea rasuflatului refren bernsteinian : iacobinism, blan-
quism etc., nu face decit s-o confirme 1 El face zarva pc terra
primejdiei pe care o prezinta intelectualitatea radicals, pentru
a acoperi ecoul propriilor sale cuvintari rostite la congresul
partidului, care sint pline de solicitudinc pentru aceasta inte-
lectualitate.

Cuvintele teribile" : iacobinism etc. nu exprima absolut
nimic altceva deck oportunism. Iacobinul indisolubil legat de
organizatia proletariatului pe deplin congient de interesele
sale de class este tocmai social-democratul revolutionar. Gi-
rondinul care duce dorul profesorilor si al liceenilor, care se
teme de dictatura proletariatului si care peroreaza pe terra
valabilitatii absolute a revendicarilor democratice este tocmai

ca si

si

I

si



372 V. I. LENIN

oportumstul. Numai niste oportunisti mai pot vedca astazi o
primejdie in organiz.atiile conspirative, dupd ce ideea unei re-
stringed a luptei politice la limitele unui complot a fost de
mii de on infirmata in scrierile noastre, de mult infirmata si
respinsa de practica vietii, iar importanta primordiala a agi-
tatiei politice de masa a fost clarificata discutata pina la
refuz. Cauza reala care genereaza aceasta teams de complo-
tism, de blanquism nu trebuie cautata intr-o trasatura sau alts
a miscarii practice (cum de multa vreme se stracluiesc zadarnic
sa demonstreze Bernstein & Co.), ci in frica girondina a inte-
lectualului burghez, a carui mentalitate se face atit de frecvent
simtita in rindurile social-democratilor contemporani. Nu e
nimic mai comic deck aceste sfortari ale noii Iskre" de a
spune un cuvint nou (care la timpul sau a mai fost de sute de
on spus), menit sa ne puna in garda impotriva tacticii revo-
lutionarilor complotisti francezi din deceniile al 5-lea si al 7-lea
ale secolului trecut (nr. 6z, articolul de fond) 122. In numarul
viitor al Iskrei", girondinii social-democratiei contemporane
ne vor indica probabil un grup de complotisti francezi care
au activat in deceniul al 5-lea al secolului trecut si pentru
cm-a insemnatatea agitatiei politice in masele muncitoresti,
inst-mnatatea ziarelor muncitoresti ca baza a inriuririi clasei
de (-.atre partid constituia un adevar elementar de mult cu-
nosqut rascunoscut.

l'endinta noii Iskre" de a intrebuinta cuvinte not pentru
a reipeta lucruri arhicunoscute si a rumega adevaruri elemen-
tare nu este insa de loc intimplatoare, ci decurge in mod ine-
vitabil din situatia in care se afla acum Akselrod si Martov,
daba ce au ajuns in aripa oportunista a partidului nostru. E
o sztuatie care obliga. Ei sint nevoiti sa repete fraze oportu-
aiste, sint nevoiti sa mearga indeireit, pentru a incerca sa ga-
seasc in trecutul indepartat o cit de slabs justificare a po-
zioeijor, care nu poate fi aparata din punctul de vedere al
luptei care a avut loc la congres si al nuantelor impartiri-
lor partidului care s-au format la congres. Arhiprofundelor
cugetari akimoviste pe tema iacobinismului $i a blanquismu-
lui, tov Akselrod le adauga lamentari, la fel de akimoviste,
Pe toms ca nu numai economistii", ci si adeptii luptei po-
litico" au dat dovada de unilateralitate", sau lasat prea
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mult atrag" etc. etc. Citind grandilocventele consideratii pe
aceasta tema in noua Iskra", care are ingimfarea de a pre-
tinde ca se afla deasupra acestor unilateralitati §i exagerari,
to intrebi nedumerit : al cui portret it fac ei ? uncle and ei
asemenea vorbe ? 123 Cine nu §tie ca impartirea social-demo-
cratilor rug in economisti §i adepti ai luptei politice e de
mult timp depasita ? Rasfoiti Iskra" din ultimul an sau din
ultimii doi ani dinaintea congresului partidului si yeti vedea
ca lupta impotriva economismului" se potolqte inceteaza
cu clesavirgre Inca in 19oz, ca, de pilda, in iulie 1903 (nr. 43)
se vorbqte de timpurile economismului" ca de ceva defi-
nitiv depagt", Ca economismul este considerat definitiv in-
mormintat", iar exagerarile adeptilor luptei politice sint pri-
vite ca un atavism evident. De oe atunci se intoarce noua
redactie a Iskrei" la aceasta impartire definitiv inmormin-
tata ? Am luptat noi oare la congres impotriva Akimovilor
pentru greselile comise de ei acum doi ani in Rabocee Delo"?
Daca am fi procedat a§a, am fi fost ni§te idioti patenti. Toata
lumea tie ca noi n-am procedat a§a, ca impotriva Akimovi-
lor am luptat la congres nu pentru gre5elile for vechi, defi-
nitiv inmortnintate, din Rabocee Delo", ci pentru noile gre-
fell comise in rationamentele for §i in felul cum an votat la
congres. Nu dupa pozitia pe care an avut-o in coloanele re-
vistei Rabocee Delo", ci dupa pozitia adoptata de ei la
congres am apreciat noi care greseli sint intr-adevar de do-
meniul trecutului §i care greseli persists Inca si provoaca
necesitatea unor polemici. Pe vremea congresului nu mai
exista vechea impartire in economisti §i adepti ai luptei po-
litice, dar continuau sa existe diferite tendinte oportuniste,
care s-au manifestat in cursul dezbaterilor votarilor in le-
gatura cu o serie de probleme §i care in cele din urma au dus
la o noua itnpartire a partidului in majoritate" $i minori-
tate". Miezul chestiunii este ca, din motive lesne de inteles,
noua redactie a Iskrei" tinde sa voaleze legatura existents
intre aceasta noua impartire §i oportunismul de azi din parti-
dul nostru, ca de aceea e nevoita sa mearga indarat, sa se
intoarca de la noua impartire la cea veche. Nefiind in stare
ca explice originea politica a noii impartiri (sau dorind, sub

§i
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pretextul concesiilor, sa arunce un val * peste aceasta origine),
ea se vede nevoita sa rumege din nou tot ce s-a spun despre
vechea impartire, de mult depasita. Toata lumea stie ca la
baza noii impartiri se afla o divergenta in problemele organi-
Zatorice, divergenta care a inceput cu controversa in jurul
principiilor de organizare (§ z din statut) si care s-a incheiat
cu o practice demna de niste anarhisti. La baza vechii im-
partiri in economisti si adepti ai luptei politice se afla o diver-
genta in probleme de ordin mai ales tactic.

Aceasta intoarcere de la probleme mai complexe, cu ade-
varat actuale si arzatoare ale vietii de partid, la probleme de
mult rezolvate si acum artificial dezgropate, noua Iskra"
cauta s-o justifice printr-o amuzanta si arhiprofuncla cugetare,
care nu poate fi numita altfel deck codism. Dupa inceputul
facut de toy. Akselrod, tot ce se scrie acum in noua Iskra"
poarta amprenta ideii" ca continutul este mai important deck
forma, ca programul si tactica sint mai importante decit orga-
nizarea, Ca viabilitatea unei organizatii este direct proportio-
na1a cu amploarea si insemnatatea continutului cu care va im-
bogati ea miscarea", ca centralismul nu e un stop in sine", nu
e un talisman universal" etc. etc. Profunde, marete adevaruri I
Programul este, intr-adevar, mai important deck tactica, iar
tactica mai importanta decit organizarea. Alfabetul este mai
important decit etimologia, etimologia este mai importanta de-
cit sintaxa, dar ce se poate spune despre oameni care au
cazut la examenul de sintaxa si care acum fac pe grozavii si se
lauds ca au ramas repetenti in cursul inferior ? Tov. Akselrod
a judecat in probleme organizatorice principiale ca un oportu-
nist (§ x) si a actionat in cadrul organizatiei ca un anarhist
(coingresul Ligii), iar acum s-a apucat sa aprofundeze social-
democratia : strugurii sint prea acri I Ce este in fond organi-

* Vezi articolul despre cconomism" nublicat de Plehanov in tn.. 53 al
Islcrei". In subtitlul acestui articol s-a strecurat, evident, o mica greseali

al parti-de tipar. In lot de : Reflectii pe marginea Congresului al II-lea
dului", trebuie citit, desigur, pe marginea congresului sau, poate,
pe marginea cooptarii". Pe cit de indicatil este, in anumite conditii, o atitu-
dine concesiva in materie de pretentii personale, pe alit de inadmisibila este
(din punctul de vedere partinic, si nu filistin) confundarca diferitelor pro-
bleme care frarnintri partidul, incercarea de a substitui noii gresel: a lui
Marley si a lui Akselrod, care au inceput sa facii o cotituril de la ortodoxism
spre oportunism, greseala veche (de care, In afani de noun Iskra", nu-si mai
aminteste astazi nimeni) a Marttnovilor si Akimovilor, care sint poate gate ea
feel acum, in multe probleme de program si de tactics, o cotitura de la
oportunicm snrc, ortodoxism.

Ligif"
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zatia ? 0 simpla forma. Ce este centralismul ? Doar n-o fi un
talisman. Ce este sintaxa ? E, desigur, mai putin importanta
decit etimologia, nefiind decit forma in care se leaga intre ele
elementele etimologiei... Nu va fi oare tov. Aleksandrov de
acord cu inoi intreaba cu un aer triumfator noua redactie a
Iskrei" daca vom spune ca., prin elaborarca programului
partidului, congresul a contribuit la centralizarea muncii parti-
dului intr-o masura mult mai mare decit prin adoptarea statu-
tului, oricit de desavirsit ar parea acesta din urma ?" (nr. 56,
supliment). Sa speram ca aceasta maxima clasica va dobindi o
celebritate istorica la fel de mare $i de trainica ca accea a
faimoasei fraze a tov. Kriccvski, ca asemenea omenirii, so-
cial-democratia isi fixeaza intotdeauna sarcini realizabile. Caci
arhiprofttinda cugetarc a noii Iskre" este exact de acelasi cali-
bru. De ce a fost luata in deridere fraza rostita de tov. Kri-
cevski ? Pentru ca in dorinta sa de a justifica greseala unei
anumite parti a social-democratilor in problemele de tactics,
incapacitatea for de a formula just sarcinile politice, el a recurs
la o platitudine, prezentata drept filozofie. La fel face $i noua
Iskra" atunci cind, in dorinta de a justifica greseala unei anu-
mite parti a social-democratilor in problemele organizatorice,
nestatornicia de intelectual a unor anumiti tovarasi, nestator-
nicie care i-a facut sa ajunga la frazeologie anarhista, ea re-
curge la ideca plata ca programul este mai important decit
statutul, ca problemele programatice sint mai importante
decit cele organizatorice ! Ei bine, este aceasta oare altceva
decit codism ? Nu inseamna oare aceasta sa to lauzi ca ai ra-
mas repetent in cursul inferior ?

Adoptarea programului contribuie la centralizarea muncii
intr-o masura mai mare decit adoptarea statutului. Aceasta
platitudine, prezentata drept filozofie, este pe de-a-ntregul
patrunsa de spiritul intelectualului radical, care e mult mai
aproape de decadentismul burghez decit de social-democra-
tie 1 Caci in aceasta faimoasa fraza cuvintul ccntralizare e
luat intr-un sens cu totul simbolic. Daca autorii acestei f raze
nu stiu sau nu vor sa gindcasca, ar trebui sa -5i aminteasca
ccl putin simplul fapt ca adoptarea programului laolalta cu
bundistii nu numai ca n-a dus la centralizarea muncii noastre
comune, dar nici macar nu ne-a ferit de sciziune. Unitatca in
problemele programatice si tactice estf o conditie ticcesard,

ci



376 V. 1. LENIN

dar nu si suficienta pentru unificarea partidului, pentru cen-
tralizarea muncii de partid (doamne, dumnezeule 1 ce adeva-
ruri elementare sintem nevoiti sa rumegam la nesfirsit in
aceste vremuri de totals confuzie de notiuni 1). Pentru aceasta
mai este necesara unitatea organizatorica, care intr-un partid
cit de cit iesit din cadrul unui cerc restrins nu poate fi con-
ceputa fara un statut precis formulat, fara supunerea minoritatii
fata de majoritate, fara supunerea partii fata de intreg. Cit
timp n-am Lost uniti in problemele fundamentale ale progra-
mului si ale tacticii, noi spuneam deschis ca traim intr-o epoca
de haos si de organizare in cercuri, spuneam deschis ca inainte
de a ne uni trebuie sa ne delimitam, si nici nu vorbeam de
forme de organizatie comuna, ci discutam exclusiv problemele
(noi (pe atunci intr-adevar noi) pe care le punea lupta progra-
matica si tactics impotriva oportunismului. Pe urma aceasta
lupta a asigurat, dupe cum recunoastem cu totii, o unitate su-
ficienta, care a fost formulate in programul partidului si in
rezolutiile referitoare la maid ; trebuia sa facem pasul urma-
tor si, de comun acord unii cu altii, 1-am facut : am elaborat
formele unei organizatii unite, care contopeste laolalta toate
cercurile. Acum aceste forme au fost pe jumatate distruse, iar
noi am fost tiriti inapoi la conduita anarhista, la frazeologia
anarhista, la restabilirea unui cerc in locul redactiei de partid,
iar intru justificarea acestui pas inapoi ni se declare ca pen-
tru vorbirea corecta cunoasterea alfabetului este mai impor-
tanta decit cunoasterea sintaxei 1

Filozofia codismului, care acum trei ani inflorise in proble-
mele de tactics, renaste azi in problemele organizatorice. Luati
urmatorul rationament al noii redactii : Orientarea social-
democrata combative spune tov. Aleksandrov trebuie sa
fie promovata in partid nu numai pe calea luptei ideologice,
ci si prin anumite forme organizatorice". $i redactia ne dasca-
leste : Nu e rea aceasta contrapunere a luptei ideologice for-
melor organizatoricc. Lupta ideologica este un proces, pe oind
formele organizatorice nu sint decit... forme" (zau, chiar asa
scrie in nr. 56, supliment, pag. 4, coloana I, jos !), care tre-
buie sa imbrace un continut fluid in continua dezvoltare
munca practice, in continua dezvoltare, a partidului". Asta-i
cu totul in spiritul anecdotei in care sc spune ca ghiuleaua-i
ghiulea, si bomba-i bombs. Lupta ideologica este un proces,
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pe cind formele organizatorice nu sint deck forme care im-
braca un continut ! Problema care se pune acum este aceea
data lupta noastra ideologica va imbraca forme mai inalte,
formele unei organizatii de partid obligatorie pentru toti, sau
formele vechii destramari si ale vechiului sistem de cercuri.
Am Most tiriti inapoi de la forme mai inalte la forme mai pri-
mitive, iar intru justificarea acestui lucru ni se declare ca
lupta ideologica este un proces, pe cind formele nu sint decit
forme. In acelasi mod tov. Kricevski ne tira cindva inapoi de
la tactica-plan la tactica-proces.

Examinati in noua Iskra" pretentioasele fraze pe tema
autoeducarii proletariatului", fraze indreptate impotriva ace-
lora pe care forma ar putea, chipurile, sa-i impiedice sa vada
continutul (nr. 58, articolul de fond). Nu este oare acesta un
akimovism numarul doi ? Akimovismul numarul unu justifica
raminerea in urma a unei anumite parti a intelectualitatii so-
cial-democrate in modul ei de a pune problemele tactice, in-
vocind in acest stop continutul mai profund" al luptei pro-
letare", autoeducarea proletariatului. Akimovismul numarul
doi justified raminerea in urma a unei anumite parti a intelec-
tualitatii social-democrate in problemele teoriei practicii or-
ganizarii, invocind argumentul nu mai putin arhiprofund c5
organizarea nu e decit o forma si ca esentialul este autoedu-
carea. proletariatului. Proletariatul nu se teme de organizare
sau de discipline, domnilor care va ingrijiti atit de mult de
fratele mai mic Proletariatul nu se va ingriji ca domnii pro-
fesori si liceeni care nu vor sa intre intr-o organizatie sa fie
considerati membri de partid pentru faptul ea activeaza sub
controlul unei organizatii. Prin intreaga sa viata, proletariatul
este mult mai radical educat in spiritul organizarii deoit multi
dintre intelectuali. Proletariatul care si-a insusit cit
de cit programul nostru tactica noastra nu se va apuca sa
justifice starea de inapoiere organizatorica, spunind ca forma
este mai putin importanta decit continutul. Nu proletariatu-
lui, ci unora dintre intelectualii din partidul nostru le lipseste
autoeducarea in spiritul organizarii $i disciplinei, in spiritul
ostilitatii dispretului fats de frazeologia anarhista. Spunind
ca proletariatul nu e pregatit pentru organizare, Akimovii nu-
marul doi it defaimeaza la fel cum it defaimau Akimovii nu-
marul unu spunind ca nu e pregatit pentru lupta politica. Pro-
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letarul care a devenit un social-democrat con§tient care se
simte membru al partidului va respinge codismul in proble-
male organizatorice cu acela§i dispret cu care a respins co-
dismul in problemele tactice.

Examinati, in sfiqit, urmatoarea arhiprofunda cugetare a
practicianului" de la noua Iskra". Just inteleasa spune
el , ideea unei organizatii centraliste <<combative> care sa
coordoneze centralizeze activitatea" (caracterele cursive
sint menite sa sublinieze profunzimea ideii) revolutionarilor
se infaptuiqte in chip firesc numai data aceasta activitate
exists" (originate §i intelepte cuvinte !) ; organizatia insa§i,
ca forma" (auziti, auziti 1), se poate dezvolta numai con-
comitent" (subliniat de autor, ca peste tot in acest citat) cu
cre§terea amplorii muncii revolutionare care ii constituie con-
tinutul" (nr. 57). Nu ne amintqte oare aceasta Inca o data de
acel erou de poveste populara care, intilnind un cortegiu fu-
nebru, striga. : azi unul, miine doi ? In partidul nostru nu se
va gasi, desigur, nici un practician (Lira ghilimele) care sa nu
inteleaga ca de multa vreme tocmai forma activitatii noastre
(adica organizatia) famine mult, foarte mult in urma conti-
nutului, ca in rindurile partidului numai n4te neghiobi ar
putea sa strige unor oameni care ramin in urma : Tineti
pasul N-o luati inainte I Incercati sa comparati, bundoard,
partidul nostru cu Bundul. E in afara de once indoiala ca
continutul* activitatii partidului nostru este infinit mai bogat,
mai variat, mai larg §i mai adinc decit acela al activitatii Bun-
dului. E mai mare amploarea gindirii teoretice, mai dezvol-
tat programul, mai larga §i mai profunda Inriurirea exercitata
asupra maselor muncitorqti (§i nu numai asupra meseria§ilor
organizati), mai variata propaganda §i agitatia, pulseaza mai
viu activitatea politica a fruntaWor a activi§tilor de rind,
sint mai marete miKarile populare in tiinpul demonstratiilot
§i al grevelor generale, iar activitatea desfaprata in rindurile
paturilor neproletare este mai energica. Dar forma" ?

* Nu mai vorbesc de faptul ca, la congres, continutul actiN itiitii partidului
nostru a fost fixat (in program etc.) in spiritul social-demoeratiei rovolutionare
numai in urma unei lupt. duse impotriva acelorasi antiiskristi 4i Impotriva
aceleiasi mlastini ai cilrei reprezentanti au in minori taloa" noastra o precurn-
panire numerics. In problema continutului", ar fi interesant de asemenea
sa comparam de pillfi, ultimelo sare numero ale N ech i Iskre" (nr. 46-51)
cu cele douiisprezece numero ale noii , Iskre" (nr. 52-69). Dar despre aceasta
vnin vorbi alts data.
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Forma" activitatii noastre a Camas inadmisibil de mult in
urma celei a activitatii Bundului, a ramas atit de mult in
urma, Incit inapoierea ei a devenit izbitoare 5i face sa ro5easca
de ru5ine pc toti aceia care nu privesc treburile partidului for
scobindu-se in nas". Faptul ca organizarea muncii a Camas
in urma continutului ei constituie punctul nostru slab, $i el a
fost punctul nostru slab Inca cu mult inainte de congres, cu
mult inainte de crearea Comitetului de organizare. Caracterul
rudimentar al formei lipsa ei de trainicie nu permit reali-
zarea unor progrese serioase in dezvoltarea continutului, pro-
voaca o stagnare scandaloasa, duc la o irosire a fortelor, la o
neconcordanta Intre vorba fapta. Toti au suferit sufera
destul de pe urma acestei neconcordante, 5i aici yin Aksel-
rozii 5i Practicienii" de la noua Iskra" cu arhiprofunda for
predica : forma trebuie sa se dezvolte in mod firesc numai
concomitent cu continutul I

MCA' unde duce o mica gre5eala in problema organizatorica
(§ t), daca to apuci sa adincesti o idee absurda $i sa dai o
fundamentare filozofica frazeologiei oportunistc. Cu pas do-
mol, prin mici zigzaguri I 124 am mai auzit acest refren in
legatura cu problemele tactice ; acum it auzim in legatura cu
problemele organizatorice. Codismul in problemele organiza-
torice este un produs firesc 5i inevitabil al mentalitatii indivi-
dualistului anarhic atunci cind acesta din urma vrea sa ridice
In rangul de sistem de conceptii, la rangul unor divergente
principiale devierile sale anarhiste (la inceput, poate, intim-
platoare). La congresul Ligii am vazut inceputurile acestui
anarhism ; in noua Iskra" vedem incercari de a-1 ridica la
rangul de sistem de conceptii. Aceste incercari confirms de
minune ideea cu privire in deosebirea dintre punctul de ye-
dere al intelectualului burghez care se alatura social-demo-
cratiei 5i cel al proletarului care a devenit con5tient de inte-
resele sale de class, idee care a fost enuntata Inca la congre-
sul partidului. Astfel, acela5i Practician" de la noua Iskra",
a carui profunzime de spirit am avut deja prilejul s-o cu-
noa5tem, ma acuza ca in conceptia mea partidul apare ca o
fabrics imensa", avind in frunte un director, adica Comitetul
Central (nr. 57, supliment). Practicianul" nici nu banuie5te
ca vorba teribila rostita de el tradeaza dintr-o data mentalita-
tea de intclectual burghez care nu cunoa5te nici practica, nici
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teoria organizarii proletare. Fabrica, care unora li se pare a
fi doar o sperietoare, este tocmai area forma superioara de
cooperatie capitalists care a unit si a disciplinat proletariatul,
1-a invatat sa se organizeze, 1-a pus in fruntea tuturor celor-
lake paturi ale populatiei muncitoare si exploatate. $i tocmai
marxismul, ca ideologic a proletariatului format la scoala
capitalismului, i-a invatat si-i invata pe intelectualii nestator-
nici sa face deosebire intre latura exploatatoare a fabricii
(disciplina bazata pe teama de a nu muri de foame) si latura
ei organizatoare (disciplina bazata pe munca in comun, units
prin conditii de productie foarte dezvoltate din punct de ye-
dere tehnic). Disciplina si organizarea, pe care intelectualul
burghez si le insuse.5te atit de greu, proletariatul si le insuse...5te
foarte usor datorita tocmai acestei scoli" care este fabrics.
Frica cumplita pe care o inspire unora aceasta scoala, neinte-
legerea totals a rolului ei organizator sint caracteristice mo-
dului de a gindi care reflects conditiile de existents mic-bur-
gheze si care genereaza acel soi de anarhism pe care social-
democratii germani ii numesc Edelanarchismus, adica anar-
hism aristocratic", anarhism boieresc, cum i-as spune eu.
Acest anarhism boieresc este deosebit de caracteristic nihilistu-
lui rus. Organizatia de partid i se pare a fi o monstruoasa
fabrics" ; supunerea partii fats de intreg, supunerea minori-
tatii fats de majoritate ii apare ca o inrobire" (vezi foile-
toanele lui Akselrod) ; diviziunea muncii sub conducerea unei
institutii centrale stirneste din partea lui tragicomice proteste
impotriva transformarii oamenilor in rotite si surubase" (cu
adaugirea ca transformarea redactorilor in colaboratori este
considerate de el ca o forma deosebit de odioasa a acestei
transformari), iar simpla pomenire a statutului de organizare
a partidului ii provoaca o grimasa batjocoritoare si-1 face sa
remarce cu dispret (la adresa formalistilor") ca la nevoie to
poti dispensa de statut.

E de necrezut, dar asa este ; tocmai o astfel de remarca
imi face pe un ton moralizator tov. Martov in nr. 58 al
Iskrei", citind, pentru a fi mai convingator, propriile mele
cuvinte din Scrisoare catre un tovaras". Nu inseamna oare sa
dai dovacia de anarhism boieresc", de codism atunci cind
cu exemple din perioada de destramare, din perioada cercu-
rilor, vrei sa justifici mentinerea si proslavirea spiritului de
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cerc $i a anarhiei intr-o perioada in care exists deja un
partid ?

De ce inainte nu aveam nevoie de statute ? Pentru ca parti-
dul se compunea din cercuri razlete, fara nici o legatura orga-
nizatorica intre ele. Trecerea de la un cerc la altul depindea
exclusiv de adeziunea liber consimtita" a cutarui sau cutarui
individ, care nu avea in fats nici o expresie formals a vointei
intregului. Problemele controversate in cadrul cercurilor nu
se rezolvau pe baza unui statut, ci prin lupta ,si prin amenin-
tarea cu plecarea" aka m-am exprimat eu in Scrisoare catre
un tovaras"*, bazindu-ma pe experienta unei serii de cercuri,
in general, si a propriului nostru grup de case redactori, in
special. In perioada cercurilor acest fenomen era firesc si ine-
vitabil, dar nimanui nu-i trecea prin minte sa-i aduca elogii $i
sa faca din el un ideal ; toti se plingeau de aceasta stare de
destramare, toti sufereau din cauza ei si doreau din tot su-
fletul ca cercurile razlete sa fuzioneze si sa formeze o organi-
zatie de partid formal constituita. $i acum, cind aceasta f u-
zionare a fost infaptuita, minoritatea vrea sa ne tirasca inapoi
si, sub pretextul ca propovaduieste conceptii organizatorice
superioare, ne ofera o frazeologie anarhista ! Celor care s-au
obisnuit cu halatul comod $i cu papucii oblomovismului pro-
priu cadrului intim al cercurilor, un statut formal le pare in-
gust, strimb, impovarator, meschin, birocratic, inrobitor si
stinjenitor pentru procesul" liber al luptei de idei. Anarhismul
boieresc nu intelege 6 un statut formal este necesar tocmai
pentru a se putea inlocui ingustele legaturi de cerc printr-o
larga legatura de partid. Legaturile existente in cadrul cercu-
rilor sau intre cercuri nu trebuiau si nu puteau sa fie reglemen-
tate, pentru ca aceste legaturi se bazau pe prietenie sau pe o
incredere" nesusceptibila de control, nemotivata. Legaturile
de partid nu pot si nu trebuie sa se bazeze nici pe una, nici
pe cealalta ; ele trebuie sa se bazeze tocmai pe un statut
formal, redactat in spirit birocratic" (din punctul de vedere
al intelectualului nedisciplinat), statut a carui stricta respec-
tare este singura in mAsura sa ne asigure impotriva arbitraru-
lui si capriciilor inerente spiritului de cerc, impotriva cioro-

* Vezi V. I. Lenin, Opere complete, vol. 7, Editura politick 1962, editia
a doua, pag. 24. Now red.
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vaielii de cerc, pompos intitulata proces" liber al luptei de
idei.

Redactia noii Iskre" formuleaza impotriva lui Aleksan-
drov argumentul sententios ca increderea este un lucru gin-
gas, care nu poate fi virit cu forta in inimile si in mintile oa-
menilor" (nr. 56, supliment). Redactia nu intelege ca, punind
pe primul plan categoria incredere, increderea goalli, ea isi
tradeaza o data in plus anarhismul boiercsc si codismul in
problemele organizatorice. Cind nu cram decit membru al unui
cerc, al grupului de vase redactori sau al organizatiei Iskrer,
aveam dreptul ca, in justificarea ref uzului meu, sa zicem, de
a lucra cu X, sa ma limitez exclusiv la invocarea neinerederii
mete, care nu e susceptibila de control si pe care nu sint obli-
gat s-o motivez. De cind am devenit insa membru de partid,
nu am dreptul sa ma limitez la invocarea unei neincrederi
nemotivate, pentru ca asta ar insemna sa deschidem larg por-
tile tuturor capriciilor si toanelor vechiului spirit de cerc ; eu
sint obligat sa-mi motivez increderea" sau neincrederea"
printr-un argument formal, adica sa invoc cutare sau cutare
prevedere formals a programului nostru, a tacticii noastre, a
statutului nostru ; sint obligat sä nu ma limitez la invocarea
unei incredere" sau neincrederi" nemotivate, ci sa recunosc
c5 hot5ririle mele, ca si in genere toate hotaririle oricareia
dintre partile partidului, sint supuse controlului intregului
partid ; data vreau sa-mi exprim neincrederea", data vreau
sa fac sa fie acceptate vederile si dezideratele care decurg din
aceasta neincredere, sint obligat sa urmez calea formal
prescrisci in acest scop. De la punctul de vedere al increderir
nemotivatc, proprie spiritului de cerc, noi ne-am ridicat la
punctul de vedere partinic, care cere respectarea metodclor
controlabile si formal prescrise de exprimare si de veri-
ficare a increderii, in timp ce redactia ne tira.5te inapoi
prezinta codismul in ambalajul unor noi conceptii organiza-
torice 1

Priviti cum vede asa-zisa noastra redactie de partid pro-
blema grupurilor de publicisti care ar putea sa ceara sa fie
reprezentate in redactie. Noi nu vom fi indignati, nu vom
face zarva pe tema discipliner ne dascalesc aristocraticii
anarhisti, care si-au manifestat intotdeauna si pretutindeni
clisprctul suveran fats de once fel de discinlina. Noi, spun
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din§ii, on ne Niorn intelege" (sic !) cu grupul, data va fi un
grup serios, on ii vom lua in ris pretentiile.

Ce distins spirit aristocratic se afirma aici impotriva vulga-
rului formalism de fabrica" 1 In realitate insa, avem de-a
face cu o frazco ogie de cerc renovata, pe care o ofera patti-
dului o redactic care i§i clA seama ca nu este o institutie de
partid, ci frintura unuia dintre vechile cercuri. Falsitatea laun-
trica a acestei pozitii duce inevitabil la arhiprofunda icice
anarhist a care ridica la rangul de principiu de organizare so-
cial democrats area stave de destramare care, in vorbe, este
in mod fariseic declarata ca fiind de domeniul trecutului. Nu
e nevoie de nici un fel de ierarhie a organelor instantelor
inferioare §i superioare de partid ; anarhismului boieresc o
astfel de ierarhie i se pare o elucubratie birocratica a dife-
ritelor departamente, directii etc. (vezi foiletonul lui Aksel-
rod) ; nu e nevoie de nici o supunere a partii fats de intreg,
nu e nevoie de nici o definire formal-birocratica" a metode-
lor partinice de intelegere" sau delimitare reciproca : sa con-
tinue netulburata vechea ciorovaiala de cerc, consfintita de
vorbaria goals pe tema mctodelor de organizare cu adevarat
social-democratc".

Iata unde proletarul format la coala fabricii" poate
trebuie sa dea o lectie individualismului anarhic. Muncitorul
comtient a ie0.t de mult din scutecele in care se afla pe vre-
mea cind se ferca de intelectual ca atare. Muncitorul con§tient
gtie sa pretuiasca bagajul de cunotinte mai bogat orizontul
politic mai larg pe care le gase§te la intelectualii social-de-
mocrati. Pe masura insa ce se formeaza la not un partid real,
muncitorul con5tient trebuie sa invete sa deJscbcasca men-
talitatea unui luptator al armatei proletare de mentalitatca
inteleccualului burghez, care face parada de fr 'tze anarhistc ;
trebuie sa se deprinda sa team ca nu numai membrii de rind,
ci §i virfurile" incieplineasca indatoririle de mcmbri ai
partidului, trebuie sa invete sa trateze codismul in problemele
organizatorice cu dispret cu care a tratat a1tAdata co-
dismul in problemele tactice

In strinsa legatura cu girondismul §i cu anarhismul boieresc
se afla ultima trasatura caracteristica a pozitici pe care noua
IskrA" a adoptat-o in problemele organizatorice : apararea
autonomismului impotriva centralismului. Acosta este scnsul

$i

sal

acelasi
I

1614

1i

ti



384 V. T. LLINIlts1

principial pe care-1 au (data au vreunul *) vaicarelile pe tema
birocratismului si a autocratismului, regretele in legatura cu
nemeritata lipsa de atentie fats de neiskristi" (care la con-
gres aparasera autonomismul), zarva comics pe tema ca li se
cere sa se supuna fara cirtire", plingerile amare impotriva
bunului plat" etc. etc. Aripa oportunista a oricarui partid
apara si justifica intotdeauna once stare de inapoiere, indif e-
rent data e vorba de probleme prograrnatice, tactice sau or-
ganizatorice. Apararea starii de inapoiere organizatorica (co-
dismul) de care cid dovada noua Iskr5." este strins legata de
apararea antonomzsmului. Ce-i drept, autonomismul este, in
general vorbind, atit de compromis dupa cei trei ani de pro-
paganda desfa§urata de vechea Iskra", incit noua Iskra" se
mai jeneaza 'Inca sa se pronunte deschis in favoarea lui ; ea
ne mai asigura, deocamdata, ca nutreste simpatii pentru cen-
tralism, dar ne-o dovedeste numai prin faptul ca scrie centra-
lism cu litere cursive. In realitate, chiar si cea mai sumara
examinare critics a principiilor" cvasicentralismului cu ade-
varat social-democrat" (si nu anarhist ?) al noii Iskre" dez-
valuie la fiecare pas punctul de vedere al autonomismului. Nu
este azi oare pentitu toata lumea cit se poate de clar ca in
problemele organizatorice Akselrod si Martov au facut o co-
titura spre Akimov ? Nu au recunoscut-o ei insisi in mod so-
lemn, prin cuvintele for semnificative despre nemeritata lipsa
de atentie fata de neiskristi" ? Si oare nu este autonomism
ceea ce au aparat la congresul partidului nostru Akimov si
prietenii sai ?

Nimic altceva decit autonomism (data nu anarhism) este
ceea ce au aparat Martov si Akselrod la congresul Ligii,
atunci cind cu o rivna comics au incercat sa demonstreze ca
partea nu trebuie sa se supuna intregului, ca partea este auto-
noma in stabilirea relatiilor ei cu intregul, ca statutul Ligii din
strainatate, care formuleaza aceste relatii, isi pastreaza vala-
bilitatea in pofida vointei majoritatii partidului, in pofida vo-
intei conducerii centrale a partidului. Nimic altceva decit
autonomism este ceea ce apara fatis acum tov. Martov si in
coloanele noii Iskre" (nr. 6o), punind in discutie dreptul
Comitetului Central de a introduce membri in comitetele lo-

* Las la o parte aici, ca poste tot in acest paragraf, tilcul cooptationisr
al acestor
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tale 125. Nu mai vorbesc de sofismele puerile pe care tov.
Martov le-a invocat in apararea autonomismului la congresul
Ligii $i le invoca acum in noua Iskra" ; ceea ce ma inte-
reseaza aici e constatarea tendintei incontestabile de a apara
autonomismul impotriva centralismului, tendinta care consti-
tuie o trasatura principiala a oportunismului in problemele
organizatorice.

Aproape unica incercare de a analiza notiunea de birocra-
tism este aceea in care noua Iskra" (nr. 53) opune principiul
formal-democratic" (subliniat de autor) principiului formal-
birocratic". Aceasta opozitie (din pacate tot atit de putin
aprofundata $i clarificata ca si referirea la neiskristi) tontine
un graunte de adevar. Birocratism versus democratism nu este
altceva decit centralism versus autonomism, nu este altceva
decit principiul organizatoric al social-democratiei revolu-
tionare in opozitie cu principiul organizatoric at oportunistilor
social-democratiei. Acesta din urma tinde sa mearga de la
baza spre virf si de aceea apara pretutindeni, acolo unde
acest lucru e posibil si in masura in care e posibil, autono-
mismul, democratismul", care (la cei care fac exces de zel)
degenereaza in anarhism. Cel dintii tinde sa porneasca de la
virf, preconizind largirea drepturilor $i imputernicirilor insti-
tutiilor centrale in raport cu diferitele parti ale partidului. In
perioada de destramare, in perioada cercurilor, un asemenea
virf de la care tindea sä porneasca in domeniul organizatoric
social-democratia revolutionary era in mod necesar unul din-
tre cercuri, $i anume acela care in virtutea activitkii sale si a
consecventei sale revolutionare era cel mai influent (in cazul
nostru, organizatia Iskrei"). In perioada de restabilire a uni-
tatii reale a partidului si de dizolvare in aceasta unitate a
perimatelor cercuri, un asemenea virf este in mod necesar
congresul partidului, in calitatea sa de organ suprem at parti-
dului ; congresul reuneste, in masura posibilitatii, pe toti re-
prezentantii organizatillor active si, desernnind institutiile cen-
trale (adesea intr-o components care satisface mai mutt ele-
mentele inaintate decit pe cele inapoiate ale partidului, care

* Examinind diferitele paragrafe din statut, tov. Martov a sc5pat din ve-
dere tocmai paragraful care vorbWe de relaiiile dintre intreg si parte :
Comitetul Central ,,reparti7erta fel-tele partidului" (§ O. Cum se pot repar-
tail forte Lira transferSri de activisti de la un comitet la altul ? Asupra
ttnui lucru atit de elementar e pur si simplu penibil si to opresti.
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place mai mutt aripii lui revolutionare decit celci oportuniste),
le instaleaza in fruntea partidului pins la congresul urmator.
Asa se intimpla cel putin la social-democratii europeni, deli,
incetul cu incetul, nu Para greutate, nu fara lupta si Fara cioro-
vaiala, acest uz, pe care anarhistii it detests din principiu, in-
cepe sa se incetateneasca si la asiaticii social-democratiei.

Este demn de relevat ca trasaturile principiale ale oportu-
nismului in problemele organizatorice (autonomismul, anar-
hismul boieresc sau de intelectual, codismul girondismul),
trasaturi pe care le-am aratat mai sus, se observe mutatis mu-
tandis (cu schimbarile corespunzatoare) la toate partidele so-
cial-democrate in care exists impartirea in aripa revolutionary
si aripa oportunista ($i unde nu exists ea ?). In ultimul timp,
acest lucru a iesit In iveala cit se poate de clar in partidul so-
cial-democrat german, cind infangerea suferita in alegeri in
cea de-a 20 -a circumscriptie electorala din Saxonia (asa-zisul
incident Giihre*) a pus la ordinea zilei principiile organiza
torice ale partidului. Funerea in discutie a problemei de prin-
cipiu in legatura cu acest incident se datoreste in mare masura
zelului oportunistilor germani. Gohre (fost pastor, autor al
bine cunoscutei carti : Drei Monate Fabrikarbeiter" **
unul dintre eroii" Congresului de la Dresda) este el insusi
un oportunist fervent ; de aceea revista Sozialistische Mo-
natshefte" 127, organul oportunistilor consecventi germani, n-a
intirziat sa sara in apararea" lui.

Oportunismul in problemele programatice este in mod fi-
resc legat de oportunismul in problemele tactice si organiza-
torice. Sarcina de a expune noul" punct de vedere si-a asu-
mat-o toy. Wolfgang Heine. Pentru ca cititorul sa-si poata
face o idee despre fizionomia acestui intelectual tipic, care,
aderind la social democratic, a adus cu sine modul oportunist
de a gindi, este de ajuns sa spuncm ea Wolfgang Heine este

* GOhre fusese ales in Reichstag la 16 iunie 1903 in cea de-a 15-a circum-
scriptie electoralil din Saxonia, dar dupti Congresul de la Dresda lu 5i-a depus
mandatul. Alegatorii din circurnscriptia a 20-a, in care, dupi moartea lui
Rosenov, urmau sA se fad alcgeri partiale, au vrut sA punll d'n nou candi-
dstura lui GThre. Conduceiea cnrtral: a p rtidului si comitetul central do
agitatie din Saxonia s-au opus 5i, ricaN'nd deptul do a interzice formal can-
didature lui Cohre, au obtinut totusi ca Ctihre sA renunte la candiantur4.
In aceste alegeri soci l-clemocratii -u fast infrinti.

** Troi luni muncit r de fabeca", Nota tr I
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cna mai putin decit un Akimov german §i ceva mai mult
deck un Egorov german.

Tov. Wolfgang Heine a pornit la lupta, in Sozialistische
Monatshefte", cu aceea§i zarva cu care tov. Akselrod a pornit
la lupta in noua Iskra". Cit de graitor e insu§i titlul artico-
lului : Tnsemnari democratise pe marginea incidentului
Giihre" (Sozialistische Monatshefte" nr. 4, aprilie). Nici con-
tinutul nu e mai putin declamator. Tov. Wolfgang Heine se
ridica impotriva incalcarii autonomiei circumscriptiei electo-
rale", apara principiul democratic", protesteaza impotriva
amestecului autoritatilor numite" (adica al conducerii cen-
trale a partidului) in libera alegere a deputatilor de catre
popor. Aici nu este vorba de un incident intimplator, declara
pe un ton sententios toy. W. Heine, ci de tendinta" generals
spre birocratizarea fi centralizarea partidului% tendinta care
a existat spune el §i mai inainte, dar care acum devine
deosebit de periculoasa. Trebuie sa se recunoasca in princi-
piu ca organizatiile locale ale partidului sint purtatorii vie0
lui" (plagiat dupa bro§ura tov. Martov : Inca o data in mi-
noritate"). Nu trebuie sa ne obi§nuim ca toate hotaririle
politice importante sa emane numai de la centru" ; partidul
trebuie sa fie pus in garda impotriva politicii doctrinare care
pierde contactul cu viata" (imprumutat din cuvintarea pe care
tov. Martov a rostit-o la congresul partidului §i in care a de-
clarat ca viata i§i va impune cerintele"). ,,...Data privim
esenta lucrurilor i§i adince§te argumentarea tov. W. Heine

data facem abstractie de diferendele de ordin personal, care
au avut §i aici, ca intotdeauna, un rol destul de important,
aceasta indirjire impotriva revizioniftilor (subliniat de autor,
care face aluzie, probabil, la deosebirea dintre notiunile : lupta
impotriva revizionismului §i lupta impotriva revizioni§tilor)
derma mai cu seams neincrederea exponentilor of iciali ai
partidului fats de elemental strain" (pe cit se vede,
W. Heine nu citise Inca bro§ura consacrata luptei impotriva
starii de asediu, §i de aceea recurge la un anglicism : Outsi-
dertum), neincrederea traditiei fats de tot ce e neobi§nuit, a
institutiei impersonale fats de tot ce e individual" (vezi rezo-
lutia cu privire la inabu§irea initiativei individuale, prezen-
tata de Akselrod la congresul Ligii), intr-un cuvint, aceea§i
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tendinte pe care am caracteiizat -o mai sus ca tendinte spre
birocratizarea centralizarea partidului".

La auzul cuvintului disciplina", tov. Heine se simte cu-
prins de o indignare nu mai putin nobila decit aceea a tov.
Akselrod. scrie el au fost invinu4i de
lipsa de disciplina, pentru ca scriau la <Sozialistische Mo-
natshefte >, organ caruia, deoarece nu se afla sub controlul
partidului, i s-a refuzat pins recunoasterea caracterului de
publicatie social - democrats. Dar insasi aceasta incercare de a
ingusta notiunea de < social- democrat >, insasi aceasta dorinta
de a impune disciplina in domeniul creatiei ideologise, unde
trebuie sa domneasca o libertate absolute" (amintiti-va : lupta
ideologica este un proses, pe cind formcle organizatorice nu
sint decit forme), denote existenta tendintei de a birocra-
tiza partidul, de a inabusi individualitatea". Si mult timp Inca
tuna $i fulgera W. Heine impotriva acestei odioase tendinte
de a crea o mare organizatie unica", atotcuprinzatoare $i cit
mai centralizata, o tactics unica, o teorie unica", impotriva
celor care cer o subordonare absolute ", o supunere oarba",
impotriva centralismului simplist" etc. etc., cuvint cu cuvint
dupe Akselrod".

Polemica initiate de W. Heine a luat o mare amploare,
deoarece in partidul german ea nu a fost tulburata de nici o
ciorovaiala pe tema cooptarii, deoarece Akimovii germani iii
arata fizionomia nu numai la congrese, ci $i in articolele pe
care le publics mereu intr-un organ aparte, aceasta polemics
s-a redus curind in o analiza a tendintelor principiale ale orto-
doxismului revizionismului in problemele organizatorice. Ca
exponent al orientarii revolutionare (acuzat, bineinteles, ca si
la noi, de tendinte dictatoriale", inchizitoriale" si de alte
grozavii) a luat atitudine K. Kautsky (Neue Zeit", 1904,
nr. 28, articolul Wahlkreis and Partei" Circumscriptie
electorala partid"). Articolul lui W. Heine declare el
oglindeste felul de a gindi al Intregului curent revizionist".
Nu numai in Germania, ci $i in Franta, in Italia, oportunitii
apara din rasputeri autonomismul, slabirea disciplinei de
partid, reducerea ei la zero ; pretutindeni tendintele for duc
la dezorganizare §i fac ca principiul democratic" sa degene-
reze in anarhism. Democratia nu inseamna absenta oricarei
puteri spune Kautsky oportunistilor in problema organiza-
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torica , nu inseamna anarhie, ci dominatia masei asupra man-
datarilor ei, spre deosebire de alte forme de putere, in care
pretinsii slujitori ai poporului sint in realitate stapinii lui".
K. Kautsky examineaza amanuntit rolul dezorganizator pe
care-1 are in diferite autonomismul oportunist, aratind ca
tocmai aderarea la social-democratie a unui mare numeir de
elemente burgheze"* duce la intarirea oportunismului, a auto-
nomismului $i a tendintelor de incalcare a disciplinei ; el
reaminteste Inca o data ca tocmai organizarea este arma cu
ajutorul careia se va elibera proletariatul", ca organizarea
este arena specifics a proletariatului in lupta sa de class ".

In Germania, unde oportunismul este mai slab decit In
Franta si in Italia, tendintele autonomiste se manifests
deocamdata doar prin declamatii mai mult sau mai putin pa-
tetice, indreptate Impotriva dictatorilor si a marilor inchizi-
tori, impotriva excomunicarilor ** si a vinatorii de erezii, se
manifests doar in nesfirsite cautari de nod in papura si-
ciitoare ciorovaieli, a caror examinare n-ar duce cleat in
disculii interminabile".

Nu-i de mirare ca in Rusia, unde oportunismul in partid
este si mai slab decit in Germania, tendintele autonomiste au
geOerat mai putine idei $i mai multe declamatii patetice"
ciorovaieli.

Nu-i de mirare ca Kautsky ajunge in urmatoarea conclu-
zie : Poate ca in nici o alts problema revizionismul din toate
tarile, cu toata diversitatea lui si cu toata varietatea nuantelot
lui, nu este atit de omogen ca in problema organizatorica".
Formulind tendintele funciamentale ale ortodoxismului si re-
vizionismului in acest domeniu, Kautsky foloseste si el cu-
vintul teribil" birocratism versus democratism. Ni se spune,
scrie K. Kautsky, ca a da conducerii partidului dreptul de a
influenta desemnarea candidatilor (in alegerile parlamentare)
de catre cricumscriptiile electorale locale insemneaza o rusi-
noasa tincalcare a principiului democratic, care cere ca in-
treaga activitate politica sa se desfasoare de jos in sus, din

* Pentru a-si ilustra ideea, K. Kautsky citeaza exemplul lui /auras. Pe
masura ce oamenii ace;tia deviaza spre

inevitabil ca
oportunism, disciplina de partid

trebuie sa le apara in mod o inadmisibila Ingradire a libcrei
for personalitati".

** Bannstraht anatema. Acesta este echivalentul german al cuvintelelor
Acesta estestare de asediu", leg' exceptionale", care ciroula acum la noi.

cuvintul teribil" al oportuni;tilor germani,
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initiativa maselor, si nu de sus in jos, pe tale birocratica...
Dar data exists vreun principiu intr-adevar democratic, acesta
este CA majoritatea trebuie sa aibd precumpanire asupra mi-
noritatii, si nu invers..." Alegerea unui deputat in parlament
din partea unei circumscriptii electorale este o chestiune care
intereseazd intregul partid, care, in consecintA, trebuie sa in-
fluenteze ccl putin prin intermediul oamenilor de incredere
(Vertrauensmanner) ai partidului desemnarea candidaturilor.
Cine gaseste ca acest procedcu este prea birocratic sau cen-
tralist n-are decit sä propuna ca desemnarea candidatilor sa
se faca prin votul direct al tuturor membrilor de partid in ge-
neral (samtliche Parteigenossen). Din moment ce acest lucru
este irealizabil, nimeni nu trebuie sa se plingd de lipsa de de-
mocratism dacd functia amintita, ca si multe altele care pri-
vesc intreg partidul, este indeplinita de una sau mai multe
instante de partid". Potrivit uzului" existent in partidul ger-
man, si ping acum diferitele circumscriptii electorale cAutau
sa se inteleaga tovaraseste" cu conducerea centrals a parti-
dului asupra desemnarii cutarei sau cutarei candidaturi. Dar
partidul a devenit prea mare pentru ca acest uz, recunoscut
in mod tacit, sa fie suficient. Dreptul uzual inceteaza de a fi
norma de drept cind nu mai este recunoscut ca ceva de la
sine inteles, cind continutul sau si insasi existenta sa incep sa
fie contestate. Atunci devine fard doar poate necesard o
formulare precisa a acestui drept, codificarea lui"..., devine
necesar sa se treaca la o consfintire precisa prin statut * (sta-
tutarlsche Festlegung) si, implicit, la accentuarea rigurozitatii
organizarii (grossere Straffheit der Organisation)".

Vedem deci, in alte conditii, aceeasi lupta dintre aripa
oportunista si aripa revolutionary a partidului in problema or-
ganizatorica, acelasi conflict dintre autonomism si centralism,
dintre democratism si birocratism", dintre tendintele de sla.'-
bire a rigurozitatii si tendintele de accentuare a rigurozitatii
organizarii si a disciplinei, dintre mentalitatea intelectualului
nestatornic si cea a proletarului consecvent, dintre indivi-

* Este extern de instructiv se examinam in lumina acestor observatii,
facute de K. Kautsky pe marginea inlocuirii dreptului uzual, recunoscut in
mod tacit, printr-un drept statutar consfinti in mod formal, inlo-
cuirea" care are lot in partidul nostril, in general, si in cadrul redactiei,
in special, In perioada de dupil congresul partidului. Vezi cuvintarea roqtita
de V. I. Zasulici (la congresul Ligii, pag. 66 3i urm.), care nu itiu data
131 di seams de Intreaga seinnificatie a acestei Inlocuiri.
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dualismul de intelectual ¢i coeziunea proletara. Se pune intre
barea : ce atitudine a luat fats de acest conflict democrafia
burgheza, nu aceea pe care capricioasa istorie abia a promis
s-o arate cindva in mod confidential tov. Akselrod, ci demo-
cratia burgheza reala, adevarata, care are in Germania repre-
zentanti tot atit de inteligenti $i inzestrati cu tot atita spirit
de observatie ca si domnii de la Osvobojdenie" ? Democra-
tia burgheza germana a luat imediat atitudine fats de aceasta
noua divergenta ca $i in Rusia, ca intotdeauna, ca pretu-
tindeni s-a ridicat in apararea aripii oportuniste a partidu-
lui social-democrat. Ziarul Frankfurter Zeitung" 12S, un in-
fluent organ de press al capitalului de bursa german, a publi-
cat un fulminant articol de fond (Frankf. Ztg.", 1904, 7 apr.,
nr. 97, Abendblatt *), din care se vede ca plagierea lipsita de
scrupulc a cuvintelor lui Akselrod devine pur $i simplu un fel
de boala a presei germane. Teribilii democrati de la bursa din
Frankfurt biciuiesc autecratia" din partidul social-democrat,
dictatura din partid", domnia autocrats a virfurilor partidu-
lui", excomunicarile" prin care se urmareste parca pedepsirea
intregului revizionism" (amintiti-va de falsa acuzatie de opor-
tunism"), cerinta unei supuneri oarbe" $i a unei discipline
care ucide", cerinta unei subordonari servile", transform-m-a
membrilor de partid in cadavre politice" (asta e mult mai
tare decit surubasele si rotitele I). Orice originalitate perso-
nals exclama cavalerii dc bursa, indignati de rinduielile
antidemocratice din sinul sodal- democratiei orice indivi-
dualitate trebuie sa fie prigonita pentru ca ameninta saduca
la rinduieli asemanatoare cu cele din Franta, la jauresism
millerAndism, dupa cum a declarat deschis Sindermann, care
a prezentat raportul asupra acestei chestiuni" la congresul so-
cial-democratilor din Saxonia.

Asadar, in masura in care noile cuvintele ale noii Iskre"
in problema organizatorica au vreo semnificatie principiala,
este in afara dc once indoiala ca aceasta semnificatie are un
caracter oportunist. Aceasta concluzic este confirmata atit de
intreaga analiza a lucrarilor congresului partidului nostru,

* "Frankfigtor W.', 7 aprilie, nr. CT, editia de sears. -
Wok; trad.
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care s-a impartit in aripa revolutionary aripa oportunista,
cit si de exemplul tuturor partidelor social-democrate din
Europa, in care oportunismul in problema organizatorica
gaseste expresia in aceleasi tendinte, in aceleasi acuzatii si,
mai intotdeauna, in aceleasi cuvinte. Desigur, particularitatile
nationale ale diferitelor partide deosebirea dintre conditiile
politice existente in diferite tad iii imprima pecetea lor, f a-
cind ca oportunismul german sa nu semene de loc cu cel fran-
cez, cel francez cu cel italian, cel italian cu cel rus. Dar iden-
titatea impartirii fundamentale a tuturor acestor partide in
aripa revolutionary aripa oportunista, identitatea modului
de a gindi si a tendintelor oportuniste in problema organiza-
torica apar limpede, in pafida deosebirilor de conditii pe care
le-am aratat mai sus*. Faptul ca in rindurile marxistilor nostri
$i ale social-democratilor nostri exists numerosi reprezentanti
ai intelectualitatii radic,ale a facut $i face inevitabila prezenta
oportunismului generat de mentalitatea acestei intelectuali-
tati in cele mai variate domenii si sub cele mai variate
forme. Noi am combatut oportunismul in problemele funda-
mentale ale conceptiei noastre despre lume, in problemele pro-
gramatice, $i totala divergenta de pareri asupra telurilor a dus
inevitabil la o irevocabila delimitare intre liberali, care au
pervertit marxismul nostru legal, $i social-democrati. Noi am
combatut oportunismul in problemele de tactics, si divergenta
pe care am avut-o cu tovarasii Kricevski $i Akimov in aceste
probleme mai putin importante a fost, fireste, doar vremel-
nica si n-a fost insotita de formarea unor partide separate.
Acum trebuie sa infringem oportunismul lui Martov $i Aksel-
rod in problemele organizatorice, care sInt, bineinteles, si mai
putin esentiale decit cele programatice si tactice, dar care in
momentul de fats au aparut pe primul plan al vietii noastre
de partid.

* Nimeni nu se mai indoiegte astazi c:i vechea imp;irtire in problemele
tactice", a social-democratilor rugi, impiirtirea in economigti gi adepti ai
luptei politice, era similara cu impartirea intregii social-democratii Inter-
nationale in oportunigti gi revolutionari, deli exists o mare deosebire intro
tovarlisii Martinov gi Akimov, pe de o parte, gi tovarigii von Vollmar gi
von Elm sau Jaures Si Millerand. pe de altil parte. Tot alit de neindoielnicA
este gi similitudinea impartirilor fundamentale in problema organizatorica, cu
Mate enormele

cele politicegte
deosebiri de conditii dintre tarile politicegte lipsite de drepturi

gi libere. Este extrem de earacteristic faptul ci principiala
redactie a non lskre", mentionind in treacat controversa dintre Kautsky gi
Heine (nr. 64). a ocollt cu grijil problema tendintelor yr/nein/ate ale wicarut
oportunism gi ale miertrui ortodoxism in problema organizatorica.
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and se vorbeste de lupta impotriva oportunismului, nu
trebuie sa uitam nidodata trasaturile caracteristice ale intre-
gului oportunism contemporan, indiferent de domeniul in
care se manifests el. Aceste trasaturi sint : lipsa de precizie,
ambiguitatea, isesizabilitatea. Prin insasi natura sa, oportu-
nistul se eschiveaza intotdeauna sa puns problema in termeni
precisi categorici ; el called' o linie de mijloc, oscileaza intre
puncte de vedere care se exclud reciproc, cautind sa fie de
acord" si cu unul cu celalalt, reducindu-si divergentele la
indreptari de amanunt, la indoieli, la deziderate pioase, ino-
cente etc. etc. Oportunist in problemele programatice, tov.
Ed. Bernstein se declare de acord" cu programul revolu-
tionar al partidului, desi ar dori, desigur, o reforms radi-
cals" a acestuia, considers totusi ca acest lucru este inoportun,
idea rost, mai putin important decit clarificarea principiilor
generale" ale criticii" (care constau mai ales in necritice im-
prumuturi de principii $i formule de la democratia burgheza).
Oportunist in problemele tactice, tov. von Vollmar este de
asemenea de acord cu vechea tactics a social-democratiei re-
volutionare si se limiteaza de asemenea anai mult la deda-
matii, la indreptari de amanunt, la mici iconii, fara sa preco-
nizeze vreo tactics ministerialista" precis formulate 129. Opor-
tunisti in problemele organizatorice, nici tovarasii Akselrod $i
Martov, desi somas i in mod expres, n-au formulat pita acum
nici un fel de teze principiale precise care sa poata fi con-
sfintite prin statut" ; ei ar dori, fara doar poate, o re-
forma radicals" a statutului nostru de organizare (Iskra"
nr. 58, pag. z, coloana a 3-a), dar an prefera sa se ocupe mai
intii de problemele organizatorice generale" (pentru ca o re-
forma cu adevarat radicals a statutului nostru, care, in pofida
paragrafului I, are totusi un caracter centralist, ar duce inevi-
tabil la autonomism, Baca ar fi facuta in spiritul noii Iskre" ;
dar tov. Martov nu prea vrea, desigur, sa -$i marturiseasca nici
lui insusi tendinta sa principiala spre autonomism). De aceea,
pozitia for principiala" in problema organizatorica prezinta
Coate culorile curcubeului ; predomind inocentele declamatii
patetice pe tema autocratismului si a birocratismului, a supu-
nerii oarbe, a surubaselor rotitelor declamatii atit de ino-
cente, incit este Inca foarte greu sa deosebesti in ele semnifi-
catia cu adevarat principiala de cea cu adevarat cooptatio-
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nista. Dar cu cit to afunzi in padure, cu atit mai multe lemne
gasesti : incercarile de a analiza si de a defini precis odiosul
birocratism" duc inevitabil la autonomism, incercarile de
aprofundare" si de fundamentare duc inevitabil la justificarea
starii de inapoiere, la codism, la f raze girondiste. cele din
urma, ca unit principiu realmente definit si care, de aceea, in
practica iese deosebit de puternic in relief (practica merge in-
totdeauna inaintea teoriei), apare principiul anarhismului. Iro-
nizarea disciplinei autonomism anarhism, iata scaricica
pe care ba coboara, ba urca oportunismul nostru organizatoric,
sarind din treapta in treapta si eschivindu-se cu abilitate de
la once formulare precise a principiilor sale*. Exact aceeasi
gradatie se observa $i la oportunismul in problemele progra-
matice tactice : ironizarea ortodoxismului", a dreptei cre-
dime, a ingustimii imobilitavii critics" revizionista $i mi-
nisterialism democratic burgheza.

In strinsa legatura psihologica cu ura impotriva disciplinei
se afla si staruitoarea, monotona tinguiala de oameni jignifi,
care se face auzita in scrierile tuturor oportunistilor contem-
porani, in general, si in cele ale minoritatii noastre, in special.
Ei se pling ca sint prigoniti, oprimati, asediati, bar-
tuiti. Aceste cuvintele contin o doze mult mai mare de ade-
var psihologic §1 politic decit banuia, probabil, insu§i autorul
dragalasei spiritualei glume pe tema hartuitilor si a har-

Cititorul care-si va arninu de dezbaterile in jinni § 1 va vedea acum
clar Ca, dezvoltata si adincita, greseala toy. Akschod si a tov. Martov in
legaturc cu § 1 duce inevitabil la oportunism organizatoric. Ideea fundamen-
tals a tovarasului Martov ca oricine se poate declara membru de partid
este tocmai un fals dernocratism", cste ideea ca partidul se construieste de
Ms in sus. Ideea mea este, dimpotriva, birocratica" in sensul ce partidul
se construieste de sus in jos, de la congresul partidului la diferitele organizaiii
de partid. Mentalitatea intelectualului burghez, frazele anarhiste, arhiprofunda
cugctare oportunista, codista, toato acestea s-au conturat inca in dezbaterile
c re au avut lot p marginea § 1. In brosura sa Starea de asediu" (pag. 20),
tov. Martov vorbeste despre munca de gindire care a inceput" is noua
Acest lucru este adevarat in sensul ca de pe vremea dezbaterilor in jurul
§ 1, el Si Akselrod jnprim5 intr-adevir gindirii o orientare noun. Din pacate
insa, acestea orientare cste oportunista. Cu tit munca" for va continua sa se
dezvolte pe linia acestel orientari, cu cit va fi mai libera de ciorovat di pe
tema coopt. rii, cu atit mai mutt se vor cufunda ei in mlastina. Tov. Plehanov
a a azut clar acest lucru Inca la coogre ul partidului, iar in articolul sau
,.Co nu trebuie facut ?" prevenit pcntru a ddua oars declarind : eu
sint g.ita chiar sa va coopt z, numai nu urm..li aceasta tale, care duce
exclus'v In oportunism si la anarhism. Martov si Akselrod n-au dat ascultare
acestni slat judi-ios : cum ? sa nu urtnam sa Fim de acord cu Lenin ca
cooptarea nu-i decit o ciorov:ialii Niciodata I Noi ii voila arata e1 sintem
oameni principiali I Si au ariltat-o. Ei au aratat tuturora in chip graitor
ca, in mkura in care au principii noi, acestea smt principii oportuniste.
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tuitorilor 130. Intr-adevar, cititi procesele-verbale ale congre-
sului partidului nostru si yeti vedea ca din rindurile minori-
tatii fac parte toti jignitii, toti aceia pe care social-democratia
revolutionary i-a jignit cindva pentru un motiv sau altul. Vcti
gasi aici si pe bundisti, si pe reprezentantii grupului Rabocce
Delo", pe care i-am jignit" in asa masura incit au parasit
congresul ; yeti gasi aici pe reprezentantii grupului Iujnii ra-
bocii", care se simt profund jigniti din cauza dizolvarii unor
organizatii, in general, si a propriei for organizatii, in special ;
yeti gasi aici pe tov. Mahov, care a fost jignit on de cite on
lua cuvintul (fiindca de fiecare data se facea pur si simplu
de ris) ; yeti gasi, in sfirsit, pe toy. Martov si pe toy. Aksel-
rod, pe care i-a jignit ,.falsa acuzatie de oportunism" in lega-
tura cu § I din statut si Anfringerea suferita in alegeri. toate
aceste amare jigniri n-au fost rezultatul intimplator al unor
glume inadmisibile, al unor iesiri violente, al unei polemici
aprige, al trintirii uOlor si al amenintarii cu pumnul, cum mai
cred si astazi foarte multi filistini, ci rezultatul politic inevi-
tabil al intregii actiNdtati ideologice desfasurate de Iskra" in
decurs de trei ani. Dace in acesti trei ani n-am indrugat verzi
si uscate, ci am exprimat convingeri care trebuie sa fie ur-
mate de fapte, nu puteam sa nu luptam la congres impotriva
antiiskristilor si impotriva $i dupa ce noi, im-
preuna cu toy. Martov, care cu viziera ridicata a luptat in
primele rinduri, am jignit atita amar de lume, a fost de ajuns
sa-i jignim putin, putin de tot pe toy. Akselrod si pe toy.
Martov, pentru ca paharul sa se umple. Cantitatea s-a trans-
format in calitate. S-a produs negarea. negatiei. Toti jignitii
si-au uitat rafuielile dintre ci, s-au aruncat plingind cu hohote
unii in bratele altora si au ridicat steagul rascoalei impotriva
leninismului" *.

Rascoala e un lucru admirabil atunci cind elementele inain-
tate se rascoala impotriva celor reactionare. Cind aripa revo-
lutionary se rascoala impotriva celei oportuniste, asta e o
treaba bung. Cind insa aripa oportuniste se rascoala impo-
triva celei revolutionare, asta e o treaba urita.

* Acelsta expresie surprinzatoare apartine toy. Martov (Starea de asediu",
pag. GS). Tov. Martov a asteptat moment111 cind va fi mare si tare, ea sal
porneasea fliscoala" Impotriva mea cind voi fi singur. Nu prea polemizeaza
cu indemfnare tov. Martov : el urea sa-s,i distrugg adversarul ad,restacht-i
eel() mat 1326.galitoare oolotAlm"".
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Tov. Plehanov este nevoit sa participe la aceasta treaba
urita in calitate de prizonier de razboi, ca sa zicem asa. El
cauta sa-si verse necazul" pescuind izolate fraze stingace la
autorii uneia sau alteia dintre rezolutiile adoptate in favoa-
rea. majoritatii", iar dupa aceea. exclarna : Bietul tovaras
Lenin I Buni adepti ortodoc ,ci mai are I" (Iskra" nr. 63, su-
pliment).

Ei bine, tovarase Plehanov, dad eu sint sarac, apoi redac-
tia noii Iskre" a ajuns de-a dreptul la saps de lemn. Oricit
de sarac fi, n-am ajuns inca intr-un asemenea hal de sara-
cie neag,ra incit sa fiu nevoit sa inchid ochii asupra congresu-
lui partidului si sa taut in rezolutiile unor comitete material
asupra caruia sa-nai exersez istetimea. Oricit de sarac as fi,
sint de o mie de on Snai bogat decit aceia ai caror adepti nu
ca lass intimplator sa le mai scope cite o fraza stingace, ci in
toate problemele organizatorice, tactice si programatice
se calauzesc in permanenta, in mod constant, dupa principii
opuse principiilor social-democratiei revolutionare. Oricit de
sarac as fi, n-am ajuns Inca pins acolo incit sa fiu nevoit sa
ascund publicului laudele pe care mi le aduc asemenea adepti.
Redactia noii Iskre" este insa nevoita sa fad acest lucru.

Stii d-ta, cititorule, ce este Comitetul din Voronej al Parti-
dului muncitoresc social-democrat din Rusia ? Dad nu stii,
citeste procesele-verbale ale congresului partidului si vei ve-
dea ca orientarea acestui comitet este pe de-a-ntregul expri-
mata de tov. Akimov si de tov. Bruker, care la congres au
luptat pe toata linia impotriva aripii revolutionare si pe care
toti, incepind cu toy. Plehanov si terminind cu tov. Popov,
i-au calificat de zeci de on drept oportunisti. Ei bine, iata ce
declare acest cosnitet din Voronej in foaia sa din ianuarie
(nr. 12, 1904, ianuaric) :

In partidul nostru, care creste neincetat, a avut loc anul trecut
un mare eveniment, deosebit de important pentru partid : a avut
lot Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., congresul reprezentantilor or-
ganizatulor lui. Convocarea unui congres al partidului este o
foarte complicate si, in condiciile regimului monarhic,
foarte anevoioasa ; de aceea nu-i de mirare ca aceasta sarcin5 a fost
indeplinita intr-o masura care e departe de a fi perfecta §i c5. Insusi
congresul, deli a decurs Intr-un mod cu totul normal, n-a satisfalcut
toate cerincele pe care i le pusese partidul. Tovarisii care fuseserI
insircinati de conferinta (consfatuirea) din 1902 sa convoace con-
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gresul au fost arestati, iar congresul a fost organizat de persoane
desemnate numai de unul dintre curentele existente in social-demo-
cratia rusk' de cel iskrist. Multe organizatii social-democrate, dar
neiskriste, n-au fost invitate a participe la lucrarile congresului :
aceasta este una din cauzele pentru care sarcina de a elabora pro-
gramul ti statutul partidului a fost indeplinita de congres intr-un
mod extrem de defectuos ; chiar participantii la congres recunosc ca
statutul are marl lacune, «care pot duce la confuzii primejdioase*.
La congres, s-au scindat, multi militanti de seama
ai P.M.S.D.R. care inainte pareau sa accepte in intregime programul
de actiune al «Iskrei* si-au dat seama ca multe conceptii de-ale ei,
promovate mai ales de Lenin ti de Plehanov, nu sint viabile. Desi
la congres victoria a fost de partea acestora din urma, nevoile im-
perioase ale vietii practice, cenntele muncii reale, la care iau parte

toti Indreapta repede erorile teoreticienilor si au si adus
dupa congres corective serioase. dskra, s-a schimbat mult ti

promite sa-si piece atent urechea la cerintele tuturor militantilor so-
cial-democratiei. In felul acesta, deli lucrarile congresului urmeaza
sa fie revizuite de congresul urmator desi, dupa cum vad cit se
poate de clar chiar participantii al congres, ele nu sint satisfacatoare
$i de aceea nu pot fi considerate de partid ca hotariri irevocabile,
nu-i mai putin adevarat insa ca congresul a clarificat starea de lu-
cruri din partid, a furnizat un vast material pentru continuarea

teoretice organizatorice a partidului Si constituie o expe-
rienta plink' de pretioase Invataminte pentru munca generala de
partid. Hotaririle congresului statutul elaborat de el vor fi luate
in considerate de toate organizatiile, dar multe se vor abtine de a se
calauzi exclusiv dupa ele, date fund deficientele for vadite.

Comitetul din Voronej, care Intelege toata insemnatatea muncii
generale de partid, a manifestat un viu interes pentru toate proble-
mele legate de organizarea congresului. Comitetul seama de
toata Insemnatatea celor petrecute la congres ; el saluta cotitura efec-
tuata de .Iskra, astazi Organul Central (organul principal) al parti-
dului. Deli starea de lucruri din partid si din Comitetul
Central este Inca nesatisfacatoare, credem totusi ca prin
eforturi comune anevoioasa munca de organizare a parti-
dului va fi imbunatatita. Ca raspuns la zvonurile false
care circula, Comitetul din Voronej declara tovarasilor cá
nici nu poate fi vorba ca. Comitetul din Voronej sä se
retraga din partid. Comitetul din Voronej intelege foarte bine
`c 1.cedent (exemplu) periculos ar fi iesirea din P.M.S.D.R.
a unei organizatii muncitoresti cum este Comitetul din Voro-
nej, ce reprof la adresa partidului ar insemna acest lucru §i
cit de dezavantajos ar fi el pentru organizatiile muncitoresti
care ar putea sa urmeze un asemenea exemplu. SA nu provo-

27 V. I. Lenin, vol. 8
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cam not sciziuni, ci sa cautam staruitor sa unim intr-un sin-
gur partid pe toti socialistii si pe toti muncitorii constienti. SA
nu uitam totodata ca Congresul al II-lea a fost un congres or-
dinar, si nu unul de constituire. Excluderea din partid nu
poate fi pronuntata decit de o comisie de judec.ata instituita
de partid, si nici o organizatie, nici chiar Comitetul Central,
nu are dreptul sa excluda din partid vreo organizatie social-
democrata. Mai mult, Congresul al II-lea a adoptat § 8 din
statut, potrivit caruia once organizatie este autonomy (de
sine statatoare) in ceea ce priveste treburile ei locale, si de
aceea Comitetul din Voronej are tot dreptul sa -si aplice in
practicri conceptiile organizatorice sei le promoveze in
partid".

Redactia noii Iskre", referindu-se in nr. 61 la aceasta
foaie, a reprodus din tirada citata numai partea a doua, tipa-
rita aici cu litere obisnuite ; cit priveste partea intii, tiparita
cu petit, redactia a preferat s-o

I-a fost rusine.

s) CITEVA CUVINTE DESPRE DIALECTICA.
DOUA REVOLUTII

Aruncind o privire de ansamblu asupra dezvoltarii crizei
din particlul nostru, ne convingem lesne ca, Cu mici exceptii,
elementele componente fundamerrtale ale celor doua tabere
in lupta au ramas tot timpul aceleasi. Aceasta a fost o lupta
intre aripa revolutionary si aripa oportunista a partidului
nostru. Dar aceasta lupta a trecut prin cele mai felurite stadii,
si o cunoastere precisa a particularitatilor fiecaruia dintre ele
este indispensabila pentru oricipe vrea sa se orienteze do vasta
literature deja acumulata, in noianul de referiri fragmentare,
de citate smulse din context, de acuzatii etc. etc.

Sa enumeram stadiile principale, care se deosebesc in chip
vadit unele de altele : Controversa do jurul § i din statut.
0 lupta pur ideologica in jurul principiilor fundamentale de
organizare. Plehanov si cu mine sintem Lin minoritate. Martov
si Aksclrod propun o formulare oportunista si se trezesc in
bratele oportunistilor. 2) Scindarea organizatiei Iskrei" in
problema listelor de candidati pentm C.C. : Fomin sau Va-
siliev in grupul de cinci, Trotki sau Travinski in grupul de trei.
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Plehanov cu mine cistigam de partea noastra majoritatea
(noua contra sapte), in parte, datorita tocmai faptului ca
in problema § z am fost in minoritate. Coalitia lui Martov cu
oportunistii a confirmat in fapt toate temerile pe care mi le
inspirase incidentul cu Comitetul de organizare. 3) Continua-
rea dezbaterilor asupra unor prevederi de arnanunt ale statu-
tului. Martov este din nou salvat de oportunisti. Noi sintem
din nou in minoritate aparam drepturile minoritatii in insti-
tutiile centrale. 4) Cei sapte ultraoportunisti parasesc congre-
sul. Noi ajungem sa fim in majoritate invingem in alegeri
coalitia (minoritatii iskriste cu mlastina" cu antiiskristii).
Martov $i Popov refuza sä faca parte din grupurile noastre
de trei. 5) Ciorovaiala de dupa congres in jurul cooptarii.
Dezmatul conduitei anarhiste si al frazeologiei anarhiste. Ele-
mentele cele mai inconsecvente $i mai nestatornice din rindu-
rile minoritatii" capata preponderenta. 6) Pentru a evita o
sciziune, Plehanov trece la politica kill with kindness".
Minoritatea" se instaleaza in redactia Organului Central $i
in Consiliu ataca din rasputeri Comitetul Central. Cioro-
vaiala continua sa domine totul. 7) Primul atac impotriva
Comitetului Central este respins. Ciorovaiala pare a incepe
sa se potoleasca intrucitva. Devine posibila discutarea relativ
calms a cloua probleme pur ideologice care framinta adinc
partidul : a) ce semnificatie politica' are si cum se explica din
punct de vedere politic acea impartire a partidului in majo-
ritate" minoritate" care s-a produs la Congresul al II-lea si
care a inlocuit toate impartirile vechi ? b) ce semnificatie prin-
cipiala are noua pozitie a noii Iskre" in problema organiza-
torica ?

Fiecare din aceste stadii se caracterizeaza prin conjunctura
esentialmente diferita a luptei prin scopul nemijlocit al
atacului ; fiecare stadiu reprezinta, ca sa zicem asa, o batalie
izolata in cadrul unei campanii militare. Fara o studiere a
conditiilor concrete ale fiecarei batalii nu se poate tintelege
nimic din lupta noastra. Studiindu-le, vedem clar ca dezvol-
tarea urmeaza intr-adevar calea dialectics, calea contradic-
tiilor minoritatea devine majoritate, majoritatea minoritate ;
fiecare tabara trece de la aparare la atac si de la atac la apa-
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rare ; punctul de plecare al luptei ideologice (§ i) este negat"
cedeaza locul unei ciorovaieli care &mina totul * ; dupa

aceea insa incepe negarea negatiei" invoindu-ne", de bine
de rau, in institutiile centrale, cu nevasta pe care ne-a hara-
zit-o soarta, revenim la punctul de plecare, la lupta pur ideo-

cu deosebirea ca intre timp aceasta teza" a fost
imbogatita Cu toate rezultatele antitezei" si s-a transformat
intr-o sinteza mai inalta, cind greseala izolata, intimplatoare,
comisa in legatura cu § 1 devine un cvasisistem de conceptii
oportuniste in problema organizatorica, iar legatura acestui
fenomen cu impartirea fundamentals a partidului nostru in
aripa revolutionara aripa oportunista devine din ce in ce
mai evidenta pentru toata lumea. intr-un cuvint, nu numai
orzul creste potrivit dialecticii lui Hegel, dar $i social-demo-
cratii rusi se lupta intre ei tot potrivit dialecticii lui Hegel.

Dar marea dialectics hegeliana, pe care marxismul a pre-
luat-o dupa ce a pus-o in picioare, nu trebuie confundata
niciodata cu metoda vulgara a justificarii zigz,igurilor acelor
oameni politioi care dezerteaza din aripa revolutionary a
partidului tree in aripa lui oportunista, cu maniera vulgara
de a pune in aceeasi oala declaratii izolate, momente izolate
ale dezvoltarii diferitelor stadii ale unui proces unic. Adeva-
rata dialectics 11U justified greselile personale ; ea studiaza
cotiturile inevitabile, demonstrind, pe baza unei analize cit
mai amanuntite a dezvoltarii in toate formele ei concrete,
caracterul inevitabil at acestor cotituri. Teza fundamentals a
dialecticii este : nu exists adevar abstract, adevarul este intot-
deauna concret... Adaugam, de asemenea, ca aceasta mare
dialectics hegeliana nu trebuie confundata cu vulgara ince-
lepciune practica care si-a gasit expresia in proverbul italian :
mettere la coda dove non va it capo (sa-ti bagi coada undo
nu intra capul).

Bilantul dezvoltarii dialectice a luptei din partidul nostru
se reduce la doua revolutii. Congresul partidului a Most o ade-
varata revolutie, cum remarca pe buns dreptate tov. Martov

* Dificila problemi a stabilirii unei linii de demarcatie intro ciorovAialA.
de o parte, $i divergenta principiali, de altA parte, se rezolvit acum de la
sine :
luptei

tot ce se refers la cooptare este cioroviliala, tot ce se referii la analiza
duse la congres, la controverscle In jurul § 1 vi al cotiturii spre oportu-

nism 6i anarhism este divergentii principialS.
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in brosura sa Inca o data in minoritate". Au dreptate si
amatorii de spirite din rindurile minoritatii care spun : lumea
progreseaza prin revolutii, ei bine, am facut si not o revolutie
Ei au facut intr-adevar o revolutie in perioada de dupa con-
gres ; e adevarat de asemenea 6, in general vorbind, lumea
progreseaza prin revolutii. Dar aceasta maxima generala nu
defineste Inca semnificatia concreta a fiecarei revolutii con-
crete : exists si revolutii care seamana a reactiune, ca sa para-
frazam expresia dc ncuitat a neuitatului tov. Mahov. Pentru
a stabili daca cutare sau cutare revolutie concreta a impins
,.lumea" (partidul nostru) inainte sau inapoi trebuie sa stim
daca aripa revolutionary a partidului sau cea oportunista a
fost forta reala care a savirsit revolutia, trebuie sä stim daca
luptatorii au fost insufletiti de principii revolutionare sau de
principii oportuniste.

Congresul partidului nostru a fost in felul sau un fenomen
unit, fara precedent in intreaga istorie a miscarii revolutio-
nare ruse. Pentru prima oara un partid revolutionar conspi-
rativ a reusit sa iasa din bezna ilegalitatii la lumina zilci,
aratincl tuturor intreaga 'desfasurare si deznodaimintul luptei
interne din partidul nostru, intreaga fizionomie a partidului
nostru precum si a fiecareia dintre partile lui cit de cit
vizibile in problemele programului, ale tacticii si ale orga-
nizarii. Pentru prima oara am reusit sa ne eliberam de tradi-
tiile indisciplinei proprii spiritului de cerc, de traditiile filisti-
nismului revolutionar, si sa adunim laolalta zeci de grupuri
dintre cele mai diferite, adesea crincen invrajbite intre ele,
legate exclusiv prin forta ideii si hotarite (in principiu hota-
rite) sa sacrifice once fel de particularism si de autonomic de
grup in folosul marelui intreg partidul, pe care pentru prima
oara it cream in fapt. Dar in politica sacrificiile nu se fac
usor ; ele se obtin prin lupta. Lupta pentru dizolvarea orga-
nizatiilor nu putea sa nu fie extrem de indirjita. Vintul proaspat
al luptei libere, deschise, s-a transformat intr-o vijelie. Aceasta
vijclie a maturat si e foarte bine ca a maturat ! ramasi-
tele de once fel ale tuturor intereselor, sentimentelor si tra-
ditiilor de cerc, fara nici o exceptie, creind pentru intiia oara
adevaratc organe conducatoare de partid.

I
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Dar una-i sa to numesti, alta-i sa fii. Una e sa sacrifici in
principiu spiritul de cerc in folosul partidului si alta e sa
renunti la propriul tau cerc. Vintul proaspat s-a dovedit a
fi prea proaspat pentru aceia care se obisnuisera cu aerul
inchis el filistinismului. Partidul n-a Lost in stare sa-si su-
porte primul congres", cum a spus pe buns dreptate (dar fare
sa vrea) tov. Martov in brosura sa inca o data in minoritate".
Resentimentul pe care 1-a provocat dizolvarea organizatiilor a
fost prea puternic. Vijelia naprasnica a stirnit din adincuri tot
milul adunat pe fundul albiei in care curge torentul partidului
nostru, si acest mil si-a luat revansa. Vechiul si ruginitul spi-
rit de cerc a biruit spiritul de partid, Inca tinar. Infrinta pe
toata linia, aripa oportunista a partidului, intarindu-si fortele
cu intimplatoarea capture akimovista, a reusit vremelnic,
desigur sa puns in minoritate aripa revolutionara.

Rezultatul a Lost noua Iskra", nevoita sa dezvolte si sa
adinceasca greseala pe care redactorii ei au comis-o la con-
gresul partidului. Vechea Iskra" propaga adevarurile luptei
revolutionare. Noua Iskra" propovaduieste banala maxima
a intelepciunii practice cotidiene : fii conciliant si invoieste-te
cu toata lumea. Vechea Iskra" a Lost organul ortodoxismu-
lui militant. Noua Iskra" ne ofera o recrudescenta a oportu-
nismului, mai ales in problemele organizatorice. Vechea
Iskra" a binemeritat onoarea de a fi detestata atit de opor-
tunistii rusi, cit si de cei din Europa occidentals. Noua
Iskra" s-a cumintit" si in curind nu-i va mai fi rusine de
laudele cu care o coplesesc ultraoportunistii. Vechea Iskra"
mergea neabatut spre tel ; la ea vorba nu se despartea de
fapta. La noua Iskra" falsitatea launtrica a propriei sale po-
zitii duce in mod inevitabil la ipocrizie politica, independent
chiar de vointa si de constiinta cuiva, oricare ar fi el. Ea
tuna si fulgera impotriva spiritului de cerc, pentru a camufla
victoria spiritului de cerc asupra spiritului de partid. Ea con-
damna in mod fariseic sciziunea, ca si cum intr-un partid cit
de cit organizat, care-si merits cit de cit numele, s-ar putea
imagina impotriva sciziunii un alt mijloc in afara de supune-
rea minoritatii fats de majoritate. Ea proclama necesitatea
de a se tine senma de opinia publics revolutionara si, ascun-
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zind laudele Akimovilor, se indeletniceste cu meschine birfeli
impotriva comitetelor aripii revolutionare a partidului*. Ce
rusine I Cum au dezonorat ei vechea noastra Iskra" I

Un pas inainte, doi pasi inapoi... Asta se intimpla $i in
viata indivizilor, $i in istoria natiunilor, $i in dezvoltarea
partidelor. Ace la care s-ar indoi o singura clips macar de
triumful inevitabil deplin al principiilor social-democratiei
revolutionare, al organizarii proletare si al disciplinei de partid
ar da dovada de o lasitate de neiertat. Avem deja foarte mari
cuceriri ; trebuie sa luptam mai departe, Para a ne lasa descu-
rajati de insuccese ; trebuie sa luptam in mod consecvent,
respingind cu dispret metodele filistine ale ciorovaielii de
cerc, facind tot ce ne sea in putinta pentru a pastra unitara
legatura de partid a tuturor social-democratilor din Rusia, le-
gatura create cu pretul atitor eforturi, $i stracluindu-ne ca
printr-o munca perseverenta sistematica sa facem ca toti
membrii partidului, $i in special muncitorii, sa cunoasca pe
de-a-ntregul sa inteleaga temeinic indatoririle membrilor de
partid, lupta care a avut loc la Congresul al II-lea al parti-
dului, toate cauzele peripetiile divergentelor noastre, rolul
funest al oportunismului, care si in domeniul problemelor or-
ganizatorice cedeaza tot atit de neputincios in fata mentali-
tatii burgheze, iii insuseste intr-un mod tot atit de necritic
punctul de vedere al dernocratiei burgheze toceste tot atit
de perseverent ascutisul armei luptei de class a proletariatu-
lui ca si in domeniul programului nostru al tacticii noastre.

In lupta pentru cucerirea puterii, proletariatul nu are alts
arma in afara de organizare. Dezbinat de concurenta anarhica
care domneste in societatea burgheza, strivit de povara mun-
cii silite pe care o presteaza in folosul capitalului, impins me-
reu la fund", in prapastia rnizeriei negre, a abrutizarii
degenerarii, proletariatul poate deveni va deveni in mod
inevitabil o forts de neinvins numai datorita faptului ca
unirea lui ideologica pe baza principiilor marxismului este
consolidate de unitatea materials a organizarii, care, unind

A Pentru aceastii onorabila indeletnicire a si fost elaborate o formi
St cotipii : corespondentul nostru cutare comunita despre cutare comitet al
majeritatii ca I-a nedrepLitit pe cutare tot arls din minoritate.
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strins milioane de oameni ai muncii, faurqte armata clasei
muncitoare. In fata acestei armate nu va rezista nici puterea
§ubrezita a absolutismului rus, nici puterea din ce in ce mai
ubreda a capitalului international. Aceasta armata cl§i va
stringe tot mai mult rindurile, in pofida oricaror zigzaguri
§i oricaror pa§i inapoi, in pofida frazeologiei oportuniste a
girondinilor social-democratiei contemporane, in pofida lau-
delor pline de multumire de sine aduse inapoiatului spirit de
cerc, in pofida poleielii de parada §i a zarvei anarhismului de
intelectual.
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INCIDENTUL TOV. GUSEV CU TOV. DEUTSCH

Fondul acestui incident strins legat de asa-zisa lista falsa"
(cum s-a exprimat tov. Martov), pomenita in scrisoarea tova-
rasilor Martov Starover pe care am reprodus-o in textul § j,
se reduce la urmatoarele : tov. Gusev comunicase tov. Pav-
lovici ca aceasta lista, pe care figurau tovarasii $tein, Egorov,
Popov, Trotki Fomin, i-a Post transmisa lui, aclica lui Gusev,
de tov. Deutsch (pag. 12 din Scrisoarea" toy. Pavlovici).
Pentru aceasta comunicare facuta de tov. Gusev, tov. Deutsch
1-a acuzat de calomnie intentionate, iar o comisie de arbi-
traj tovarasesc a stabilit ca spusele" tov. Gusev nu cores-
pund realitatii" (vezi rezolutia comisiei de arbitraj, publicata
in Iskra" nr. 62). Dupa ce redactia Iskrei" a publicat rezo-
lutia acestei comisii, toy. Martov (si nu redactia) a scos o
foaie volanta, intitulata Rezolutia comisiei de arbitraj", in care
a reprodus in intregime nu numai rezolutia comisiei, ci o
dare de seams completa asupra dezbaterilor care au avut loc
la judecarea acestui caz, adaugind totodata $i o postfatei sem-
natei de el. In aceasta postfata, tov. Martov, intre altele, cali-
fica drept rusinos" faptul plasmuirii unei liste in interesul
luptei fractioniste". La aceasta foaie volanta, tovarasii Leadov
si Gorin, delegati la Congresul al II-lea, au raspuns printr-o
foaie intitulata Al patrulea personaj in comisia de arbi-
traj", in care protesteaza cu energie impotriva faptului ca
tov. Martov i i ingaduie sa adauge de la el lucruri neconsta-
tate in hotarirea comisiei de arbitraj, atribuind tovarasului
Gusev intentii condamnabile", in timp ce comisia n-a stabilit
ca el ar fi vinovat de calomnie intentionata, limitindu-se la
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constatarea ca comunicarea facuta de tov. Gusev nu cores-
punde realitatii. Tovarasii Gorin Leadov explica amanuntit
ea aceasta comunicare pe care a facut-o tov. Gusev putea sa
proving dintr-o eroare cu total fireasca, califica drept
nedemna" comportarea tov. Martov, care a facut (si face
in foaia lui) o serie de declaratii eronate, atribuind tov. Gusev
in mod arbitrar intentii condamnabile. In cazul de fats, spun
ei, nici nu puteau sa existe in genere intentii condamnabile.
Aceasta este, daca nu ma inset, toata literatura" referitoare
la aceasta chestiune, la a carei limpezire ma consider dator
sa contribui.

Inainte de toate este necesar ca cititorul sä tie cu precizie
cind si in ce conditii a aparut aceasta lista (de candidati pen-
tru C.C.). Dupa cum am aratat in text, organizatia Iskrei"
a tinut la congres o consfatuire in vederea akatuirii unei
liste de candidati pentru C.C., pe care ea s-o poata propune
in comun congresului. Consfatuirea s-a incheiat printr-un
dezacord : majoritatea organizatiei Iskrei" a adoptat o lista
akatuita din Travinski, Glebov, Vasiliev, Popov si Trotki ;
dar minoritatea n-a vrut sa cedeze, a insistat asupra unei
liste akatuite din Travinski, Glebov, Fomin, Popov si Trotki.
Dupa aceasta consfatuire, la care au fost prezentate puse
la vot aceste liste, cele doua parti ale organizatiei Iskrei"
nu s-au mai intrunit laolalta. Ambele parti $i -au luat liber-
tatea de agitatie la congres, dorind sa decida printr-un vot al
intregului congres al partidului problema litigioasa care le
despartea si cautind fiecare sa atraga de partea ei cit mai
multi delegati. Aceasta libertate de agitatie la congres a scos
indata la iveala faptul politic pe care 1-am analizat atit de
amanuntit in text, si anume : necesitatea pentru minoritatea
iskristilor (in frunte cu Martov) de a se sprijini pe centru"
(mlastina) pe antiiskricti pentru a ne putea invinge. Acest
lucru era necesar deoarece imensa majoritate a delegatilor
care aparau in mod consecvent programul, tactica planu-
rile organizatorice ale Iskrei" impotriva asaltului antiiskristi-
lor si al centrului" a trecut foarte repede foarte hotarit
de partea noastra. Din 33 de delegati (mai exact : voturi) care
nu apartineau nici antiiskristilor, nici centrului", am cistigat
foarte repede de partea noastra 24, am incheiat cu ei
un acord expres" 1i am format o majoritate compacti".
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Tov. Martov insa a lamas numai Cu noua voturi ; pentru a-si
asigura victoria, el avea nevoie de toate voturile antiiskristilor
Si ale centrului", grupuri cu care putea sa mearga impreuna
(ca $i in problema paragrafului 1 din statut), putea sa se
coalizeze", adica sa aiba sprijinul lor, dar cu care nu putea
sä incheie un acord expres, pentru ca nn tot cursul congresului
el a luptat impotriva acestor grupuri cu aceeasi inversunare
ca si noi. Tocmai in aceasta consta tragicomicul situatiei
toy. Martov 1 In brosura sa Starea de asediu", tov. Martov
vrea sa ma distruga cu intrebarea ucigator de veninoasa :
Respectuos it rugam pe tov. Lenin sa raspuncla fara ocol
la urmatoarea intrebare : fata de tine a Most strain la congres
grupul dujnii rabocii* ?" (pag. 23, nota). Raspund Tespectuos
si fara ocol : a fost strain fats de toy. Martov. Dovada : eu
am incheiat foarte repede un acord expres cu iskristii, in
timp ce tov. Martov n-a incheiat si nu putea incheia un acord
expres nici cu grupul Iujnii rabocii", nici cu tov. Mahov si
nici cu tov. Bruker.

Numai dad intelegem clar aceasta situatie politica, ne pu-
tern da seama care este miezul" delicatei chestiuni a faimoa-
sei liste false". Imaginati-va in mod concret cum se prezen-
tau lucrurile : organizatia Iskrel" se scindase, si noi faceam
la congres agitatie libera in apararea listelor noastre. In cursul
acestei aparari, in nenumarate convorbiri neoficiale, listele se
combing in fel si chip, in loc de un grup de cinci se propune
un grup de trei, se propun tot felul de variante pentru inlo-
cuirea unui candidat cu altul. Eu, de pilda, imi amintesc foarte
bine ca in cursul unor convorbiri neoficiale in cadrul majo-
ritatii au fost propuse, iar apoi, dupa discutii si controverse,
au fost respinse candidaturile tovarasilor Rusov, Osipov, Pav-
lovici si Dedov. Se prea poate sa se fi propus si alte candi-
daturi, pe care nu le cunosc. In cursul acestor convorbiri, fie-
care delegat la congres 'Si spunea parerea, propunea
modificari, facea obiectii etc. Este foarte greu de presupus ca
asta se intimpla numai in rindurile majoritatii. Se poate afirma
chiar cu certitudine ca acelasi lucru se intimpla $i in rindurile
minoritatii, caci grupul for initial de cinci (Popov, Trotki,
Fomin, Glebov, Travinski) a Most inlocuit apoi, dupa cum
am vazut din scrisoarea tov.arasilor Martov $i Popov, cu grupul
de trei ; clebov, Trotki, Popov, si deoarece Glebov nu be
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placea, ei erau oricind dispusi sa -1 inlocuiasca cu Fomin (vezi
foaia tovarasilor Leadov si Gorin). Nu trebuie &A uitam ca,
asa cum sint infatisate in textul brosurii, grupurile de delegati
la congres au Lost delimitate de mine pe baza unei analize
facute post factum : in realitate, in cursul agitatiei dinainte
de alegeri aceste grupuri abia incepusera sä se contureze, iar
schimbul de pared intre delegati se desasura cu totul nestin-
gherit ; intre not nu exista nici un zid", $i fiecare discuta
cu once delegat cu care dorea sa stea de vorba in mod neofi-
cial. Nu-i de mirare Ca, in asemenea conditii, printre diver-
sele combinatii si liste, paralel cu lista minoritatii organiza-
tiei Iskrei" (Popov, Trotki, Fomin, Glebov, Travinski) a apA-
rut una care nu se deosebea prea mult de aceasta din urma,
si anume lista : Popov, Trotki, Fomin, Stein $i Egorov. Apa-
ritia unei asemenea combinatii de candidati era cit se poate
de fireasca, deoarece candidatii nostri, Glebov $i Travinski,
nu erau citusi de putin pe placul minoritatii organizatiei
Iskrei" (vezi in textul § j scrisoarea reprezentantilor minori-
tatii, scrisoare in care ei it inlatura pe Travinski din grupul
de trei, iar in ceea ce-1 priveste pe Glebov spun de-a dreptul
ca acceptarea candidaturii lui este un compromis). Inlocuirea
lui Glebov si Travinski cu Stein si Egorov, snembri ai Comi-
tetului de organizare, era ceva cit se poate de firesc, $i ar fi
fost ciudat ca printre delegatii apartimind minoritatii partidu-
lui sa nu se fi gasit vreunul caruia sa -i villa in minte ideea
unei asemenea inlocuiri.

SA examinam acum urmatoarele doua intrebAri : s) de la
tine emana lista : Egorov, Stein, Popov, Trotki, Fomin ? si
2) de ce 1-a revoltat pe tov. Martov faptul ca i-a Lost atri-
buita paternitatea acestei liste ? Pentru a raspunde precis la
prima intrebare ar trebui sa cerem lamuriri de la toti delegatii
care au participat la congres. Acest lucru nu mai e posibil
acum. Ar trebui' indeosebi sa aflam care delegati din rindu-
rile minoritatii partidului (pe care nu trebuie s-o comfundAm
cu minoritatea organizatiei Iskrei") au auzit vorbindu-se la
congres despre listele care au provocat scindarea organizatiei
Iskrei" ? Care a Lost atitudinea for fata de cele doua liste
ale majoritatii si minoritatii organizatiei Iskrei" ? N-au emis
ei oare si n-au auzit pe altii emitincl pareri sau sugestii in
legAtura cu o eventuala modificare a listei propuse de minori-
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tatea organizatiei Iskrei" ? Din pacate, aceste intrebari n-au
fost puse, dupa cit se vede, nici la comisia de arbitraj, care
(judecind dupa textul hotaririi) nici n-a stiut care sint grupu-
rile de cinci" din cauza carora s-a scindat organizatia Iskrei".
Tov. Be lov, de pilda (pe care eu it dasific printre delegatii
centrului"), a declarat ca era In bune raporturi tovarasesti
cu Deutsch, care ii impart4ea impresiile sale despre lucrarile
congresului, si ca, data Deutsch ar fi facut agitatie in favoarea
uneia sau alteia dintre liste, i-ar fi spus-o lui". Nu putem
sa nu regretam ca a ramas nelamurita intrebarea Baca
tov. Deutsch i-a impartasit la congres tovarasului Be lov im-
presiile sale despre listele organizatiei Iskrei" in caz afir-
mativ, care a fost atitudinea tov. Be lov fats de lista de cinci
propusa de minoritatea organizatiei Iskrei". N-a propus el
oare sau n-a auzit pe altii propunind eventuale modificari in
aceasta lista ? Neclarificarea acestei imprejurari a generat in
declaratiile tovarasilor Belov si Deutsch o contraclictie, pe
care au mai semnalat-o si tovarasii Gorin Leadov, anume
ca tov. Deutsch, contrar afirmatiilor sale, a facut agitatie
in favoarea unora sau altora dintre candidatii pentru C.C."
desemnati de organizatia Iskrei". Toy. Belov a mai declarat
ca despre lista care a circulat la congres el a aflat pe tale
particulars, cu cloud zile inainte de sfirsitul congresului, dnd
s-a intilnit cu tovarasii Egorov, Popov si cu delegatii Comi-
tetului din Harkov. Cu aceasta ocazie, Egorov si-a exprimat
mirarea Ca numele sau figureaza pe lista de candidati pentru
C.C., deoarece considers ca candidatura sa nu putea sa fie
primita Cu simpatie nici de delegatii la congres din rindurile
majoritatii, nici de cei din rindurile minoritatii". Extrem de
caracteristic este faptul Ca aici este vorba, evident, de mino-
ritatea organizatiei Iskrei", caci printre ceilalti delegati din
rindurile minoritatii congresului partidului candidatura
tov. Egorov membru al Comitetului de organizare si ora-
tor de frunte al centrului" nu numai ca putea, dar, dupa
toate probabiliatile, trebuia sä se bucure de simpatie. Din
pacate, nu aflam nimic de la tov. Belov despre simpatiile sau
antipatiile acelor membri ai minoritatii partidului care nu fa-
ceau parte din organizatia Iskrei", deli tocmai aceasta este
chestiunea care intereseaza aici, cad pe tov. Deutsch 1-a
revoltat faptul ca paternitatea acestei liste a fost atribuita
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minoritatii organizatiei Iskrei", in timp ce se prea poate ca
ea sa fi emanat de la minoritatea care nu apartinea acestei
organizatii

Astazi e, fireste, foarte greu sa ne aducem aminte cine a
fost primul care a sugerat aceasta combinatie de candidati
de la cine a auzit-o fiecare dintre noi. Eu, de exemplu, nu
mi-as mai putea aminti nu numai de acest lucru, dar nici cine
anume din majoritate a fost primul care a propus candida-
turile lui Rusov, Dedov alte candidaturi pomenite de mine :
din nenumaratele convorbiri, supozitii si zvonuri despre tot
felul de combinatii de candidati n-am Tetinut decit listele"
care au fost puse la vot in organizatia Iskrei" sau in adu-
narile separate ale majoritatii. De cele mai multe on aceste
liste" se comunicau verbal (in a mea. Scrisoare catre redactia
oIskreie, pag. 4, rindul 5 de jos, eu numesc lista" combinatia
de cinci candidati pe care am propus-o verbal intr-o adunare),
dar in foarte multe cazuri se treceau si pe biletele, pe care
delegatii si le trimiteau in timpul sedintelor congresului si care
de obicei se distrugeau dupa fiecare sedinta.

Din moment ce nu exists date precise cu privire la pro-
venienta faimoasei liste, famine de presupus on ea un delegat
din rindurile minoritatii partidului, necunoscut de minoritatea
organizatiei Iskrei", s-a pronuntat pentru combinatia de can-
didati care figureaza pe aceasta lists, $i ca aceasta combinatie
a inceput sä circule la congres, verbal ci in scris, on ca cineva
din rindurile minoritatii organizatiei Iskrei" s-a pronuntat
la congres pentru aceasta combinatie dupa aceea a uitat ca
el a propus-o. A doua ipoteza mi se pare mai verosimila,
i iata de ce : candidatura toy. Stein era, /dui iindoiula, privita

cu simpatie de minoritatea organizatiei Iskrei" inca in timpul
congresului (vezi textul brosurii mele), pe cind la ideea can-
didaturii toy. Egorov aceasta minoritate a ajuns, fara in-
doiala, abia dupa congres (cad atit la congresul Ligii cit
in brocura Starea de asediu" se exprima regrete in legatura
cu faptul ca Comitetul de organizare n-a fost confirmat ca
Comitet Central ; or, tov. Egorov a fost membru al Comite-
tului de organizare). Nu este oare firesc sa presupunem ca
aceasta idee a transformarii membrilor Comitetului de organi-
zare in membri ai C.C., idee care plutea, evident, in aer, a
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fost formulate si la congresul partidului de catre cineva din
rindurile minoritatii, in cadrul unei convorbiri particulare ?

Dar In loc sa caute o explicatie fireasca, tov. Martov si
toy. Deutsch vor cu once pret sä vada aici o fapta murdarei,
o uneltire, ceva necinstit, raspindirea unor zvonuri vadit false
cu scopul de a defaima", pleismuirea unei liste in interesul
luptei fracrioniste" etc. Aceasta tendinta bolnavicioasa poate
fi explicate numai prin nesanatoasek conditii ale vietii de emi-
grant sau printr-un dezechilibru nervos, si nici nu m-as fi gin-
dit sä ma opresc asupra acestei chestiuni data nu s-ar fi ajuns
la nedemne Incercari de a atenta la onoarea unui tovaras.
Ginditi-va numai : ce i-a putut indreptati pe tovarasii Deutsch
si Martov sa caute intentii condamnabile, murdare, intr-o co-
municare necorespunzatoare realitatii, intr-un zvon neadeva-
rat? In imaginatia for bolnavicioasa ei si-au inchipuit, probabil,
ca majoritatea i-a defaimat" nu prin semnalarea greselii poli-
tice a minoritatii (§ I si coalitia cu oportunistii), ci atribuind
acesteia din mina liste vadit false", plasmuite". Minoritatea
a preferat sa explice totul nu prin greseala ei, ci prin aceea
ca majoritatea ar folosi procedee murdare, necinstite, infame.
Descriind imprejurarile cauzei, am aratat si mai Inainte cit
de absurd este sa se caute intentii condamnabile intr-o comu-
nicare necorespunzatoare realitatii" ; de aceea.si parere a fost
si comisia de arbitraj tovarasesc, care n-a constatat aici nici
o calomnie, nici o intentie condamnabila, nimic rusinos. In
sfirsit, dovada cea mai concludenta in acest sens este faptul
ca, Inca la congresul partidului, Inca inainte de alegeri, mino-
ritatea organizatiei Iskrei" a avut cu majoritatea o explicatie
in legatura cu acest zvon neadevarat, iar tov. Martov a dat
in aceasta privinta o serie de larnuriri si intr-o scrisoare care
a fost citita la adunarea celor 24 de delegati ai majoritatii 1
Majoritatea nici nu s-a gindit sa ascunda minoritatii organi-
zatiei Iskrei" a la congres circula o astfel de lista :
toy. Lenski vorbise despre asta cu tov. Deutsch (vezi hotarirea
comisiei de arbitraj), tov. Plehanov vorbise despre acelasi
lucru cu toy. Zasulici (cu ea nu se poate vorbi, mi se pare
ca ma is drept Trepov" mi-a spus tov. Plehanov ; si aceasta
gluma, care a fost de multe on repetata, arata o data in plus
anormala stare de iritare a minoritatii), eu declarasem toy.
Martov ca afirmatiile lui (ca lista nu-i apartine) imi sint su-
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ficiente (procesele-verbale ale congresului Ligii, pag. 64).
Atunci toy. Martov (dupa cite imi amintesc, timpreuna cu
tov. Starover) ne-a trimis ,noua, biroului, un biletel care avea
aproximativ urmatorul continut : Majoritatea redactiei
oIskrei» roaga sa fie admisa la adunarea separata a majori-
tatii, pentru a dezminti acolo zvonurile infamante care se
raspindesc pe seama ei". Plehanov cu mine am dspuns pe
acelasi biletel : N-am auzit nici un fel de zvonuri infamante.
Dad e nevoie de o sedinta a redactiei, trebuie sa ne intele-
gem in prealabil asupra acestui lucru. Lenin. Plehanov." Ve-
nind seara la adunarea majoritatii, am informat despre aceasta
pe cei 24 de delegati. Pentru a inlatura orice posibilitate de
neintelegere, s-a hotarit sa alegem laolalta un numar de de-
legati din partea noastra, a tuturor celor 24 de delegati,
sa-i trimitem sa alba o explicatie cu tovarasii Martov Sta-
rover. Delegatii tovarasii Sorokin si Sablina, s-au dus
$i au dat explicatil in sensul ca nimeni nu atribuie aceasta
lista in mod special lui Martov sau lui Starover, mai ales
dupa cele declarate de ei, $i ca este cu totul indiferent data
ea emana, intr-un fel sau altul, de la minoritatea organizatiei
Iskrei" sau de la acea parte a minoritatii congresului care
nu apartine acestei organizatii. Doar nu era sa facem o an-
cheta la congres, cerind fiecarui delegat sä spuna tot ce tie
in legatura cu aceasta lista ? In plus, tovarasii Martov ci
Starover ne-au trimis o scrisoare care continea o dezmintire
formals (vezi § j). Delegatii noctri, tovarasii Sorokin ci
Sablina, au dat citire acestei scrisori in adunarea celor 24. Se
parea ca incidentul putea fi considerat Inchis, nu in sensul ca
s-ar fi stabilit cu precizie de la tine emana aceasta lista (dad
asta prezenta vreun interes), ci In sensul ca a Lost complet
inlaturata ideea ca cineva ar fi avut intentia de a lovi in
minoritate", sau de a defaima" pe cineva, sau de a face uz
de o lista plasmuita in interesul luptei fractioniste". Cu toate
acestea, la congresul Ligii (pag. 63-64), tov. Martov dezgroapa
din nou aceasta afacere murdara, aceasta elucubratie a unei
imaginatii bolnavicioase, facind totodata o serie intreaga de
afirmatii inexacte (datorita, probabil, starii de iritare in care se
afla). El declara ca pe aceasta lista figura si un bundist.
Inexact. Toti martorii audiati la comisia de arbitraj, inclusiv
tovarasii Stein si Belov, confirms ca lista cuprindea candi-
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datura tov. Egorov. Tov. Martov spunea ca aceasta lista in-
semna o coalitie in sensul unui acord expres. Este o afirmatie
inexacta, dupe cum am aratat mai inainte. Toy. Martov de-
clara ca alte liste care sa fi emanat de la minoritatea organi-
zatiei Iskrei" (si care sa fi fost de nature sä indeparteze de
.aceasta minoritate majoritatea congresului) nu au existat,
nici macar liste plasmuite". Afirmatie inexacta, caci toata ma-
joritatea congresului partidului cunostea nu mai putin de trei
liste care emanau de la tov. Martov & Co. $i care nu se
bucurau de aprobarea majoritatii (vezi foaia volanta scoasa
de Leadov si de Gorin).

De ce a stirnit in genere aceasta lista indignarea toy. Mar-
tov ? Pentru 6 ea insemna o cotitura spre aripa dreapta a
partidului. Pe atunci tov. Martov protesta zgomotos impotriva
falsei acuzatii de oportunism", se arata indignat de carac-
terizarea gresita a pozitiei sale politice" ; astazi insa vede
toata lumea ca problema data o anumita lista apartinea sau
nu tovarasilor Martov si Deutsch nu putea sä aiba nici o sem-
nificatie politica, ca, in fond, independent de aceasta sau de
mice altel lista, acuzatia n-a fost falsa, ci perfect intemeiata,
iar caracterizarea pozitiei politice a Lost intru totul juste.

Bilantul acestui penibil si artificial incident in legatura cu
faimoasa lista plasmuita este urmatorul :

I) Incercarea tov. Martov de a atenta la onoarea tov. Gu-
sev, acuzindu-1 zgomotos de a fi culpabil de infamia plasmui-
rii unei liste in interesul luptei fractioniste", nu poate fi cali-
ficata decit ca nedemna, cum au $i calificat-o, de altf el,
tovarlsii Gorin si Leadov.

2) Pentru a insanatosi atmosf era si pentru a scuti pe mem-
brii partidului de obligatia de a lua in serios once iesiri bol-
navicioase, ar trebui, poate, sa adoptam la Congresul al III-lea
o norma analogs cu aceea care figureaza in statutul de orga-
nizare a Partidului muncitoresc social-democrat german. Para-
graful 2 din acest statut glasuieste : Nu poate face parte din
partid acela care se face vinovat de grave abateri de la
principiile programului partidului sau de fapte infamante.
Problema raminerii mai departe in partid este hotanita de o
comisie de arbitraj, pe care o convoaca conducerea partidului.
Jumatate din arbitri sint desemnati de persoana care propune
excluderea, iar cealalta jumatate de acela a carui excluders

28
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se cere ; presedintele este numit de conducerea partidului.
Impotriva hotaririi comisiei de arbitraj se poate face apel la
comisia de control sau la congresul partidului". 0 asemenea
norma ar putea sa constituie un excelent mijloc de lupta im-
potriva tuturor acelora care in mod usuratic arunca acuzalii
(sau raspindesc zvonuri) infamante de once natura. Daca ar
exista o asemenea norma, toate acuzatiile de acest soi ar fi
considerate, o data pentru totdeauna, drept birfeli nedemne,
atita timp cit cei care acuza nu au curajul moral sa apara in
rolul de acuzatori in lata partidului §i sa ceara ca institutiile
de partid competente saii dea verdictul.
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SCRISOARE CATRE MEMBRII C.C.

Dragi prieteni ! Boris mi-a transmis ca cinci membri ai
C.C. (el, Calul, Valentin, Mitrofan si Travinski) mi-au dat
un vot de blam pentru ca am votat in Consiliu in favoarea
congresului si pentru agitatia pe care am desfasurat-o in ye-
derea convocarii congresului. Rog pe fiecare din cei cinci
sa -mi confirme sau sa-mi explice acest fapt, caci nu pot con-
cepe cum se poate da vot de blam unui membru al unui cole-
giu care a actionat in conformitate cu drepturile si indatoririle
sale. Poi sa nufii de acord cu el, poi sa -1 rechemi din Con-
siliu, dar sa-i dai vot de blam" este straniu, deoarece, atita
timp cit am facut parte din Consiliu nu puteam sit nu votez
potrivit convingerii mele. Tot astfel si a face agitatie in fa-
voarea convocarii congresului este un drept al oricarui membru
al partidului si al oricarui membru al C.C., asa incit imputer-
nicirile acordate de un colegiu unui membru al sau nu pot
limita (nici formal, nici, moral) acest drept nici unuia dintre
noi. Sint dator doar sa comunic ca jumatate sau chiar mai
mult de jumatate din C.C. este impotriva convocarii con-
gresului.

In ceea ce priveste Consiliul, lucrurile s-au aranjat in mo-
mentul de fats in felul urmator : Boris a fost numit (cu cinci
voturi, dupa spusele lui) in locul lui Kol. Demisia mea (dupa
cum spune el) nu a fost primita. Imi retrag demisia si ramin
in Consiliu. Sub acest aspect, conflictul este aplanat si cer
numai sa mi se dea explicatii cu privire la votul de blam".

Mutt mai important este insa urmatorul conflict : Boris mi-a
declarat ca el considers imposibila raminerea sa in C.C. data

28*



416 V. I. LENIN

eu (i) nu voi inceta agitatia in favoarea congresului si (z) nu
voi actiona impotriva convocarii congresului. Intrucit, fireste,
eu nu pot face nici una, nici alta, i-am raspuns lui Boris ca
voi avea o explicatie cu toti colegii din C.C., iar apoi ii voi da
un raspzins din care sal rezulte data ma retrag sau nu din
C.C. In legatura cu acest conflict, care ameninta sal ducal la
demisia unuia dintre noi (sau chiar la demisia uneia dintrc
cele doua parti ale C.C.), consider ca este extrem de impor-
tant sal aiba loc intro noi o explicatie temeinica, fara patima
si in cunostinta de cauza. Lui Boris am a-i reprosa faptul
ca si-a prezentat ultimatumul" fara sal fi citit nici procesele-
verbale ale Consiliului (extrem de importante I), nici brosura
mea * in care imi explic pozitia principialei. E oare rational
sal agravezi conflictul fara sal fi patruns temeinic o problema
atit de complicata ? ? E oare rational sal -1 agravezi cind in
esentei sintem solidari (cel putin declaratia in numele C.C.
scrisa de Valentin, care ne-a fost trimisa, dar nu ne-a parvenit
§i despre care mi-a relatat Boris, subliniaza pozitia noastra
principiala comuna in problema organizatorica, spre deosebire
de pozitia oportunista a minoritatii) ? Chiar si in legatura cu
congresul, nu sintem de acord numai in privinta termenului,
deoarece Boris nu e citusi de putin impotrivd convocarii con-
gresului peste o jumatate de an sau peste un an. Iata ce re-
zulta : conform statutului, congresul trebuie sal aiba loc vara
viitoare : eu socot ca in cel nzai bun caz, in cazul unui succes
deplin al agitatiei noastre, convocarea nu este posibila decit
peste o jumatate de an, si e probabil ca va intirzia si mai
mult. Rezulta ca divergentele" noastre se reduc la fixarea
momentului ! Este oare rational sal ajungem din cauza aceasta
la un dezacord ? Judecati lucrurile sub aspectul for pur poli-
tic : Boris afirma ca agitatia pentru congres este incompatibila
cu intarirea muncii pozitive si ca prima ar dauna celei de-a
doua. Desi eu nu-i impareasesc parcrea in privinta acestei
incompatibilitati, sal admitem chiar ca Boris are dreptate. Sa
admitem ca el va obtine retragerea. din C.C. a celor care nu
gindesc la fel cu el in aceasta chestiune. Care va fi rezultatul ?
Fara indoiala, o intensificare fara seaman a agitatiei, o inrau-
tatire a raporturilor dintre majoritate si C.C., o intensificare

* Vezi volumul de fatal, pug. 187-414. Note red.
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pentru Boris a actiunii impotriva convocarii congresului,
actiune care nu-i este placuta. Ce rost are sa agravezi situatia ?
Boris afirma ca el este impotriva congresului, deoarece con-
gresul inseamna sciziune. Cred ca aici Boris nu apreciaza in
mod just nici situatia de azi, nici pe cea de mine, dar chiar
data ar avea dreptate, reusinci sa obtina retragerea noastra
din C.C. el ar spori implicit in foarte mare masura probabi-
litatea unei sciziuni tocmai pentru ca ar agrava in mod sigur
situatia. 0 agravare a conflictului in cadrul C.C. este nera-
tionala din toate punctele de vedere.

In fond, dezacordul dintre mine $i Boris consta numai in
aceea ca el considers ca la Congresul al III-lea sciziunea este
inevitabila, in timp ce eu consider ca ea nu este pasibila.
Arnindoi sintem de parere ca la Congresul al III-lea majo-
ritatea va fi de partea noastra. Boris erode ca minoritatea se
va retrage din partid : el sustine ca nici noi, nici Martov nu
vom putea refine pe extremisti. Eu cred ca Boris nu tine
seama de evolutia rapids a situatiei care astazi este alta deck
cea de ieri, iar miine va fi alta deck cea de astazi. Boris se
situeaza pe punctul de vedere al situatiei de ieri (cind cioro-
vaielile impingeau pe planul al doilea principiile, cind se putea
spera tintr-o aplanare, intr-o atenuare, in eficacitatea unor con-
cesii de ordin personal). Aceasta situatie nu mai exists, dupa
cum o dovedesc pe larg in brosura mea dupa cum o arata
nemultumirea generals fats de noua Iskra" (manifestata
chiar $i de oameni atit de nestatornici cum sint cei din grupul
de publicisti de pe linga C.C. din Rusia). Situatia de astazi
este alta : principiile Inlatura ciorovaielile. Problema coop-
tarii nu mai este nici pe departe pe primul plan. Acum se
pune problema dad orientarea noii Iskre" este in principiu
juste. Tocmai nemultumirea fats de pozitia principiala a noii
Iskre", nemultumire care va creste inevitabil din ce in ce
mai mult, determine intr-o masura tot mai mare agitatia in
favoarea congresului : Boris nu tine seama de aceasta impre-
jurare. Situatia de miine va inlatura intr-o $i mai mare masura
ciorovaielile. Pe de o parte, nici minoritatea, din punct de
vedere moral si politic, nu se va putea retrage (a pierdut
momentul potrivit pentru retragere care a existat dupa con-
gresul Ligii): Pe de. alta parte, a§a cum am declarat in
Consiliu va rog Inca o data pe toti 55. cititi neaparat pro-
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cesele-verbale ale sedintelor Consiliului inainte de a rezolva
aceasta problems dificila), noi nu sintem citusi de putin
impotriva unei tranzactii. Eu declar tuturor 6 personal sint
Bata in mod neconditionat ca (1) sa se garanteze tuturor
vechilor redactori editarea pe cheltuiala partidului a tot ceea
ce vor scrie ei, fara modificari si observatii ; (2) sa se sus-
pende pina la Congresul al IV-lea dreptul C.C. de a exclude
si de a introduce noi membri in comitetele locale ; (3) sa se
garanteze printr-o rezolutie specials drepturile in privinta
cirora minoritatea este deosebit de sensibila $i chiar (4) in
mod conditionat, in cazul ex t r e m, Iskra" CA devina o
publicatie neutra, din care sa fie inlaturata polemica reciproca
(cu ajutorul unei comisii de practicieni care sä reprezinte
ambele parti etc.). Data fiind aceasta situatie, cred 6' mino-
ritatea de la Congresul al III-lea, nefiind o minoritate nume-
roasa, nu va putea parasi congresul. Cred ca la Congresul al
III-lea vom risipi definitiv, prin hotariri formate, mirajul
starii de asediu" $i vom obtine ca discutiile sa se desfasoare
lard sa stinjeneascei munca pozitivel. Aceasta este cloar latura
esentiala a crizei I acest lucru m-am strAduit sa-1 obtin in Con-
siliu, si pentru el se vor pronunta probabil 8/10 din congres I
$tiu foarte bine ca si Boris urmareste acelasi lucru, iar fara
congres el nu poate fi obtinut. Gresit crede Boris ca not am
fost cei care am pornit ofensiva (prin agitatia in favoarea
congresului), provocind in felul acesta minoritatea. Dimpo-
triva : not nu ne-am pronuntat pentru congres decit dupa o
serie de scrisori si de apeluri aparute inainte de sesiunea Con-
siliului $i in timpul sesiunii $i numai prin agitatie ne-am aratat
intrucitva forta. Cine nu vrea sa ajunga in situatia ridicola
(si bine ar fi sa fie numai ridicola I) a lui Plehanov (cititi
foiletonul din nr. 65) trebuie sa adopte in mod fatis $i fara
echivoc o pozitie in aceasta lupta. Nimic nu mai poate opri
acumagitatia in favoarea congresului. Trebuie sä avem fats
de ea o atitudine toleranta, dad vreti neutra, $i atunci ea nu
va stinjeni munca pozitiva. SA combat' cu patimA aceasta agi-
tatie este intuit.
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Rog staruitor pe fiecare membru al C.C. sa-mi raspunda.
Trebuie neaparat sa ajungem la o incelegere sa lamurim
lucrurile, pentru a lucra impreuna nu fara unele divergence,
dar fara conflicte fara a cauta sa ne alungam unul pe altul.

Seri.? la 13 (26) mai 1904
Publicat, cu unele modIficciri,

in 1904, in brosura : N. Saltov.
Lupta pentru congres". Geneva

Se tipiire0e &qui manuscris
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DECLARATIA A TREI MEMBRI AI C.C.

Trei nzembri ai C.C., Glebov, Zverev ,si Lenin, discutind
divergentele din cadrul C.C., au ajuns la urmatoarele con-
cluzii, care trebuie sa fie aduse la cunostinta tuturor mem-
brilor C.C. :

I) Divergenta a pornit de la problema convodrii congre-
sului. Dupa ce Lenin §i Vasiliev s-au pronuntat in Consiliul
partidului * pentru congres, majoritatea C.C. s-a pronuntat
impotriva congresului (cu cinci voturi pentru §i patru contra,
votul lui Travinski fiind transmis tov. Glebov). Atunci Lenin
§i Vasiliev au declarat cä se retrag temporar din Consiliu**.
In momentul de fats conflictul a fost aplanat in sensul d***
membri ai Consiliului din partea C.C. sent considerati Glebov
ci Lenin.

2) Tov. Glebov a declarat tovaraplui Lenin ca el, Glebov,
se va retrage din C.C. dad Lenin nu va renunta la agitatia
in favoarea congresului (in afara C.C.) §i nu va actiona impo-
triva convodrii congresului. Lenin, considerind ca acest fel
de a pune problema este nejust §i inadmisibil din punct de
vedere principial, declara ca, dupa ce se va fi consultat cu
fiecare dintre membrii C.C., va da un raspuns referitor exclu-
siv la problema data el, Lenin, se va retrage sau nu din C.C.
(Ceea ce e valabil pentru Lenin e valabil, din punctul de

* Vezi volumul de fall, pag. 147-148, 152-155. Note red.
** Vezi V. 1. Lenin, Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 229-230.

Nota red.
*** In leatura cu aceasta, vezi scrisoarca lui Lenin, aprobatii de toy.

Clebov gi anexatti la prczenta deelaratie (vezi volumul de fall, peg. 415-419.
Nota red.).
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vedere al tov. Glebov, §i pentru toti membrii C.C. care se
declara de acord cu Lenin).

3) Pentru a caracteriza cu precizie divergentele existente
in momentul de fata in cadrul C.C., este necesar sa aratam
ca tov. Valentin si tov. Nikitici, intr-o declaratie scrisa de
ei in luna martie si aprobata de tov. Glebov, au declarat :

ei sint hotarit impotriva cooptarii la cererea rninoritatii ;
2) ca impartasesc conceptiile organizatorice expuse in brosura
C,e-i de facut ?"* si 3) ca ei, sau in orice caz doi dintre ei,
nu aproba pozitia oportunista a unor publicisti din partid. In
ceea ce priveste congresul, tov. Glebov este convins ca 1) dez-
acordul in aceasta chestiune introduce in C.C. o politica de
duplicitate si 2) congresul poate duce la sciziune. Intrucit nu
vrea sa-si asume nici o raspundere in aceasta privinta, el
declara ca retragerea sa din C.C. este inevitabila. Lenin con-
siders insa ca C.C., in calitate de organ de partid obligat si
dea socoteala de activitatea sa, trebuie sa pastreze o pozitie
neutra in chestiunea congresului, lasind tuturor membrilor sai
libertatea de a face agitatie. In ceea ce prive§te sciziunea, ea
nu este probabila, deoarece rnajoritatea admite in principiu
posibilitatea unei tranzactii la congres, mergind ping la neutra-
lizarea Iskrei".

4) Pina la rezolvarea conflictului mentionat, tov. Glebov
si tov. Lenin vor actiona oficial in numele C.C. numai punin-
du-se de acord si semnind impreuna.

Geneva, 26 mai 1904.

Publicat, cu uncle modificdri, in
1904, in broptra : N. Selma.

Impta pentru emigres". Geneva

Glebov
Zverev
Lenin,

membri ai C.C.

Se ttpthefte dupa manuscris

* Vezi V. I. Lenin,
190.

Opera complete, vol. 6, Editura politico, 1961, edIlia
a doua, pag. 1 Nota red.

1) of
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CATRE PARTID

I. Raspuns la birfelile despre bonapartism. 0 aberatie. Ar
fi nedemn de noi sa raspundem. Libertate de agitatie in fa-
voarea congresului. Comitetul Central, qua talis *, spre deose-
bire de 0.C., nu se pronunta.

Cele care trebuie sa hotarasca sint comitetele, iar C.C. le
invita sa cintareasca calm, cu prudenta toate argumentele
care pledeaza pro §i contra, sa asculte ambele parti, sa stu-
dieze documentele fora a se pripi, comtiente de indatoririle
for de partid.

II. Chemare la munca pozitiva. Semnificatia momentului :
razboi. Apelul adresat de delegatii C.C. in Consiliu**. Re-
petitio ***. Lupta ideologica nu trebuie sa stinjeneasca munca
pozitiva. Forme de lupta inadmisibile. Sa nu se exagereze
dezacordul si divergentele.

III. Incercarea de a statornici treptat relatii acceptabile.
(Apelul lui Karl Kautsky 131).

Comitetul Central propune urmatoarele conditii pentru un
modus vivendi **** :

(I) sa se acordc tuturor celor 6 dreptul de a publica pe
cheltuiala partidului once material scris de ei.

(2) idem se acorda grupului de publici§ti cu dreptul
de a fi reprezentat la congres.

(3) sistarea pe o perioada mai indelungata a excluderilor
tti introducerii de noi membri in organele de partid.

luat ea atare. Nota trod.
** Ve71 volumul de fata, pag. 116-118. Nota red.

*** Repetare. Note trod.
**4* calc de intelegLre. Nota trad.

si
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CATRE PART'D 4L5

(4) garantarea pe o perioada mai indelungata a unor
drepturi ale minoritatii.

(5) garantarea distribuirii si difuzarii tuturor publicatillor
de partid potrivit dorintei fiecarui comitet.

(6) armistitiu pe termen de cel putin o jumatate de an ;
finalul o brosura de i6 pagini scrisa pe din doua. Ultimul
cuvint sa apartina

Serfs dupd 15 (28) mai 1904
niblicat pentru prima ()aril in 1930.
In Culegeri din Lenin", tot. XV Se apareyte dup3 manuscris

minoritatii.
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CONSILIUL P.M.S.D.R.

31 MAI-5 IUNIE (13-18 IUNIE) 1904 132

Pub Iicat peniru prima omd
in intregime in 1930, in Culegeil

din Lenin", vol. XV

Se timireste dupd festal
proceselor-verbale
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1

OBSERVATIE LA ORDINEA DE ZI
31 MAI (13 IUNIE)

Lenin propune ca in lists de probleme care figureaza
pe ordinea de zi sa se includa problema ridicata de Parti-
dul socialist polonez (P.P.S.) cu privire la oportunitatea con-
vocarii unei conferinte a reprezentantilor P.M.S.D.R.
P.P.S., in vederea discutarii bazelor §i conditiilor luptei co-
mune a acestor doua partide.

29 V. I. Lenin, vol. 8

si

si
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2

CUVINTARI CU PRIVIRE LA CONFERINTA
INTERPARTINICA 133

31 MAI (13 IUNIE)

1

Dorcstc Consiliul sa dau citire propunerii P.P.S. ? (P 1 e-
h a n o v : Da, este de dorit".) Partidul socialist polonez
a considerat dintotdeauna necesara o strinsa apropiere intre
lagarul socialist polonez eel rus pentru a duce cu mai mult
succes lupta impotriva dusmanului comun tarismul. Din
pacate, o astfel de apropiere nu a putut fi realizata pine
acum, ceea ce a treat o serie de inconveniente in activitatea
practice a ambelor parti. Noi salutam cu bucurie refacerea
P.M.S.D.R. ca un tot inchegat, avind institutii centrale ras-
punzatoare pentru intreaga activitate a sa, intrucit acest lu-
cru ne permite sa facem primul pas pe drumul realizarii unui
stop ce ni 1 -am propus de mult. Pentru noi este limpede ca
inexistenta in decursul unei perioade indelungate a unor re-
latii normale intre noi dv. a generat o serie de neintelegeri
$i de momente de incordare, care trebuie atenuate si lichidate
inainte dc a trece la reglementarea definitive a acordului
dorit. De accea Comitetul nostru Central a hotArit se Va pro-
puna convocarea in viitorul apropiat a unei conferinte in
strainatate, la care delcgatii din partea partidului dv. sa
discute imprcuna cu trei delegati dc-ai no5tri bazele $i con-
ditiile luptci comune a ambelor partide. Rezultatele acestci
conferinte ar putea servi drept baza a unui viitor acord intro
instantele respective ale P.M.S.D.R. $i ale P.P.S. In astcp-
tarea unui raspuns cit mai grabnic etc.".

Drept raspuns la aceasta scrisoare, C.C. a cerut P.P.S. sa -i
comunice date mai amanuntite cu privire la caracterul pe

si

si
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care urmeaza sa-1 aiba conferinta proiectata de P.P.S., insti-
tutiile care isi vor trimite reprezentantii, precum si data si
locul unde urmeaza sa se ling. In afara de accasta, el a cerut
sa fie informat asupra felului in care ar privi P.P.S. partici-
parea la conferinta a social-democratilor polonezi134.

P.P.S. ne-a raspuns prin urmatoarea scrisoare :
Stimati tovarasi I Scrisoarea dv. ne-a surprins oarecum,

intrucit raspunsurile la intrebarile pe care le confine sint cu-
prinse, credem, in prima noastra scrisoare. Conferinta pro-
pusa de .noi ar avea un caracter preliminnr in vederea

bazelor unei apropieri intre partidele noastre ; ea ar
putea elabora, de pilda, proiectul unui acord permanent.

Cei trei delegati din partea noastra in vederea tratative-
lor cu dv. au fost numiti de C.C., care este instanta suprema
a partidului nostru in intervalul dintre congrese. Credem ca
reprezentantii dv. la aceste tratative vor fi numiti de instanta
corespunzatoare a partidului dv. sau de institutia care are
dreptul si imputernicirile respective de a duce asemenea. tra-
tative.

Propunem ca conferinta sä se ling in strainatate. Locul
conferintei este o problema secundara, deli not am prefera
Viena. Comitetul nostru Central a numit delegati pentru a
duce tratative cu partidul dv., si nu cu partidul social-de-
mocrat din Polonia Lituania ; de aceea nici vorba nu
poate fi de participarea delegatilor Partidului social-democrat
din Polonia si Lituania".

Acestea sint toate documentele legate de adresa P.P.S.
catre partidul nostru. Personal cred ca, intrucit P.P.S. refuza
sa invite pe delegatii social-democratiei poloneze la confe-
rinta proiectata de el, nu putem accepta propunerea sa. In
ceea ce priveste propunerea finlandezilor, be putem raspunde
ca sintem in principiu de acord cu o conferinta preliminara.
De aceea cred ca rezolutia noastra ar putea fi formulata in
felul urmator :

P.M.S.D.R. este in principiu de acord cu o conferinta
preliminara cu reprezentantii diferitelor partide revolutionare

29*

gi



932 V. I. LENIN

si opozitioniste, in vederea stabilirii unui acord in anumite
probleme speciale".

In ceea ce priveste propunerea tov. Martov de a organiza
o conferinta preliminary numai a grupurilor social-democrate,
ea nu este cea mai potrivita, deoarece, in afara de Bund,
de social-democratia poloneza si de partidul Proletariat" 135,
mai exists in regiunile periferice si alte organizatii social-
democrate, a caror atragere n-ar fi oportuna, iar neinvitarea
for la conferinta le-ar putea ofensa.

2

Tovarasii Akselrod si Martov afirma ca la letoni exists
doua fractiuni 136. (M a r t o v : Doua curente".) Rezulta
deci ca la conferinta trebuie sa ajungem la o intelegere cu
fractiunea care trage spre socialistii-revolutionari, spre Osvo-
bojdenie" si inclina spre teroare (dupa spusele tov. Akselrod),
cealalta fiind foarte slabs. Trebuie sa aflam cit se poate de
precis cum stau lucrurile. Daca este vorba numai de doua
curente, asta nu ne priveste, kiwi ne unim cu partidul leton
existent. Dar daca acolo exists fractiuni, s-ar putea sa facem
o alcgere nereusita si sa ne punem intr-o situatie de loc pia-
cuta. Trebuie sa ne edificam in prealabil atit in ceea ce pri-
veste fora pc care o reprezinta aceste fractiuni cit $i in ceea
ce priveste orientarea lor. Cit despre Caucaz, el trebuie, dupa
parerea mea, sa fie atras la conferinta. Pentru aceasta tre-
buie sa aflam dad exists acolo organizatii social democrats
care ar putea merge mina in mina cu noi.

3

Ma raliez la propunerea de a invita ambele organizatii
letone. In ceea ce priveste organizatia federalists armeana 137,
intrucit, dupa toate indicatiile date de tov. Martov, aceasta
organizatie este apropiata de socialistii-revolutionari, nici
vorba nu poate fi de invitarea ci la conferinta. Apoi, nu-mi
este clar sensul propunerii tov. Plehanov, care insists asupra
necesitatii de a se da un raspuns imediat finlandezilor.
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4

Cerinta de a aplica principiul unanimitatii la rczolvarea
problemelor cu caracter principial este, cred, de prisos 138.
Nu-mi inchipui a ar putea exista vreun social-democrat care
sa nu paraseasca conferinta dad. ea ar adopta o hotarire
monstruoasa.
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3

CUVINTARI CU PRIVIRE LA REPREZENTAREA
P.M.S.D.R. LA CONGRESUL SOCIALIST

INTERNATIONAL
31 MAI (13 IUNIE)

1

Rog sa ni se
din

explice in ce masura este indicat sa se trimita
delegati si partea Consiliului, §i din partea a diverse
organizatii. Daca exists exemple analoge in practica altor
tari la congresele anterioare ? Cred ca un asemenca mod de
reprezentare prezinta uncle inconveniente atit sub raport prin-
cipial cit practic (din punct de vedere financiar, tehnic etc.).
Nu ar fi mai bine ca Consiliul sa reprezinte partidul in cor-
pore ? Nu cred ca am putea fi pusi in minoritate. Doar nu
se poate ca partidul nostru sa fie lipsit de vot

2

Din moment ce tov. Plehanov afirma ca nu vom putea ob-
tine ca sa fim reprezentati la congres printr-o dclegatie units,
iar trimiterea unui numar mare de delegati ar fi foarte costi-
sitoare oricum nu vom reusi sa tinem pasul cu bundistii in
aceasta privinta, va fi mai demn ca partidul sa fie repre-
zentat la congres numai de Consiliu.

3

In afara de aceasta, a putin probabil ca vom reusi sa luam
legatura cu toate organizatiile pentru a obtine mandatele 139.
Tinind seama de acest fapt, propun ca Consiliul, Fara a lua
legatura cu organizatiile, sa le poata reprezenta, la nevoie, pe
ficcare in parte...

si

si

I
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4

OBSERVATIE CU PRIVIRE LA NECESITATEA
EXERCITARII UNUI CONTROL ASUPRA ZIARULUI

GNCEAKISTILOR" 140
31 MAI (13 IUNIE)

Lenin se raliaza la propunerea tov. Martov observa
ca trebuie sa se exercite un control asupra ziarului gncea-
kistilor", care nu in toate imprejurarile s-a dovedit a fi tin
ziar social-democrat.

§i
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5

AMENDAMENT LA REZOLUTIA LUI MARTOV
CU PRIVIRE LA DREPTUL O.C. SI C.C.

DE A-$1 RECHEMA REPREZENTANTII
DIN CONSILIUL PARTIDULUI

5 (18) IUNIE

Tov. Martov a mentionat ca nu face propunerea sa in le-
gatura cu vreun caz concret, ci doar pentru a se evita ivirea
unor conflicte pe viitor. De aceea nu ma voi referi nici eu
la un caz concret, iar data aceasta rezolutie c menita exclu-
shy sä stabileasca o anumita regula pentru viitor, nu am ni-
mic de obiectat impotriva ei. Poate ar fi mai .util ca rezolu-
tia sä fie scurtata qi sa se rezume la dreptul O.C. gi C.C. de
a-§i rechema reprezentantii, iar fraza in care se specified ca
membrii Consiliului nu sint raspunzatori fats de congres sa
fie scoasa.
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0

CUVINTARI CU PRIVIRE LA COOPTAREA
IN COMITETE SI LA DREPTUL C.C.

DE A INTRODUCE IN ACESTEA NOI MEMBRI
5 (18) IUNIE

1

In aceasta rezolutie 141, indiferent de concluzia ei practice,
a§ propune sa se modifice inceputul. Intrucit, neavind date
suficiente, nu putem adopta nici un fel de hotariri precise
in legatura cu conflictul de la Moscova, rezolutia n-ar trebui
sä fie legate nici ea de conflictele precedente. As propune in
general ca, in cazul cind o parte a organizatiei face un de-
mers prin care-si exprima nemultumirea fats de cealalta
parte, acest demers sa fie adus la cimo§tinta celeilalte parti
interesate, spre a i se da posibilitatea de a se exotica. De
pilda : in ceea ce prive§te conflictul de la Moscova, lucru-
rile nu s-au petrecut asa cum afirma tovarasul Martov. Dupe
informatiile pe care le detin, trei membri din cinci au vrut
sa completeze comitetul cu doi not membri, lucru cu care
ceilalti s-au declarat de acord numai cu conditia sal fie in-
trodus Inca un membru din partea lor, ceea ce insemna men-
tinerea si chiar consolidarea orientarii precumpanitoare. Nu-
mai refuzul categoric al majoritatii de a consimti la aceasta
combinatie a trezit la tovarasii din Moscova dorinta de a
se sprijini pe statut. Dad un membru al C.C. s-a pronuntat
in favoarea interpretarii date statutului de majoritatea comi-
tetului, celalalt reprezentant al C.C. s-a pronuntat impotriva
acestei interpretari.

Expun toate acestea numai cu titlul de informare $i pentru
a fi consemnate in procesul-verbal. Asadar, propun sä se mo-
difice inceputul rezolutiei propuse de tov. Martov in sensul
ca ea sa urmareasca stabilirea unor anumite reguli numai
pentru viitor. In fond insa as fi de parere ca fiecare fractie
sä fie considerate numar intreg.
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2

Faptul citat de Martov este cu totul nou pentru mine 142.
Avem indicatii cit se poate de precise ca minoritatea din
Comitetul din Moscova a propus cooptarea unui candidat al
sau fard a lega, de altfel, aceasta problema de deoscbirile
de fractiune. Referindu-mä la fondul problemei, socot Ca ar
fi mai just si mai in spiritul statutului ca once fractie sa fie
considerate numar intreg ; deoarece problema este cu totul
lipsita de importanta, voi vota pentru rezolutia tov. Martov.

3

Acest incident 143 ne duce Inca o data la ideea necesitatii
ca, in cazul cind o parte face o plingere, sa fie anuntata ime-
diat si cealalta parte, pentru ca ea sa fie in masura sa dea
cuvenitele explicatii. Numai in acest caz vom avea posibili-
tatea sa loam hotariri in legatura cu conflictele care se ivesc.
Dupa informatille pe care le detinem, lucrurile s-au petrecut
altfel. Comitetul din Nikolaev era alcatuit din reprezentanti
ai majoritatii. Survine o cadere a Intregului comitet, dupd
care C.C., sau, poate, un reprezentant al sau, numeste in Co-
mitetul din Nikolaev trei membri, dintre care doi care nu
erau din Nikolaev, iar unul care lucrase acolo si avea o serie
intreaga de legaturi. Se prea, poate ca nici acesta sa nu se fi
aflat in Nikolaev in momentul caderii. Chid candidatii C.C.
au sosit la Nikolaev, ei au gasit acolo pe doi membri ai mi-
noritatii, care si-au exprimat dorinta de a lucra, $i au cazut
de acord sa-i accepte. Prin urmare, trei membri au cooptat
doi. Asa stau lucrurile. Spre verificare, se pot lua informatii
de la membrii comitetului, dad ei n-au cazut incl.. (Ma r-
t o v : Au cazut...")

Dupa informatiile noastre, aceste fapte se prezinta in
cu totul alts lumina, si cred ca cei doi membri ai majoritatii
au procedat just. Locul de domiciliere a candidatilor numiti
de C.C. nu poate constitui un motiv de neacceptare a lor.
Propun din nou sa se adopte o rezolutie ca in cazul unei plin-
geri sa fie ascultate ambele parti. In ceea ce priveste fondul
problemei, in principiu nu sint de acord cu rezolutia tov.
Martov. C.C. nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce in
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comitete candidati ai sai. Fireste ca se poate face abut de
putere, dar pentru a combate acest rau exists controlul de
pada' prin press, prin activitatea Consiliului etc. Ma raliez la
parerea ca problema apartenentei la cutare sau cutare frac-
tiune nu trebuie sä se puna la cooptarea de noi membri.
Pins acum nu cunosc nici un caz de introducere cu form a
unor membri de catre Comitetul Central. Toate aceste- dis-
cutii despre introducerea cu forta determine C.C. sa fie cit
se poate de prudent, si bunul simt ii dicteaza sa nu abuzeze
de dreptul sau.

4

Vreau sa fac citeva observatii. In primul rind, a$ vrea sa
arat ca afirmatia potrivit careia in Comitetul din Niko laev
au fost trimisi doi candidati din Odesa sau au fost
char de Comitetul din Odesa porneste dintr-o neintelegere.
Dupa toate probabilitatile, la Odesa se afla agentul C.C. care
a luat masuri pentru refacerea Comitetului din Niko laev dupe
cadere. In once caz, noi stim in mod absolut precis ca cele
trei persoane au Most numite de Comitetul Central, si nu de
altcineva. Spun asta in treacat pentru a inlatura eventualele
neintelegeri in aceasta priviinta. In al doilea rind, declaratia
facuta de tov. Martov ca nici el nu cunoaste vreun caz in
care C.C. sa-si fi introdus cu fora candidata in comitetele
locale este foarte importanta ; ea este cu atit mai importanta,
cu cit redactia, prin intermediul agentilor ci, este precis in-
formata asupra starii de lucruri din partid. In ceea ce pri-
veste pe tinara care, dupe spusele tov. Martov, a cerut sa
fie introdusa in Comitetul din Moscova fare ca acest lucru sä
fie votat, nu cred ca acest exemplu poate avea vreo impor-
tanta, intrucit nu ne sint cunoscute nici amanuntele acestui
caz, nici imputernicirile detinute de aceasta tinara. $i, in sfir-
sit, ea a fost totusi cooptata in comitet prin punere la vot.
In al treilea rind, consider de a9emenea foarte important sa
subliniez fraza tov. Martov ca in conditii normale nu este
posibil a limita influenta C.C. in ceea ce priveste compo-
nenta comitetelor locale. Aici se arata ca s-au adus C.C. acu-
zatii de a fi fabricat" in mod artificial comitete, dar ase-

trimisi
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menea imputari se aduc adesea Organului Central. Dc
vreme insa ce asemenea fapte nu se petrec in realitate, daps
cum afirma insusi tov. Martov, iar intreaga problema se re-
duce doar la posibilitatea existentei lor, cred ca acest din
urma motiv nu este Inca suficient pentru a limita puterea
C.C., cu atit mai mult cu cit practic insusi felul de a pune
problema va provoca o anumita iritare. Sint gata sä ma ra-
liez parerii tov. Martov ca cei doi membri mentionati ai Comi-
tetului din Nikolaev sint revolutionari de pret, dar ei au fost
doar cooptati in comitet.

In general se poate spune ca C.C., tocmai din cauza impu-
tarilor de tot felul ce i s-au facut in ultima vreme, a proce-
dat cu cea mai mare prudenta si nu s-a grabit sa uzeze de
dreptul sau de a introduce noi membri in organizatiile lo-
cale. Nu am nimic impotriva ca tactics precautiei sa fie con-
sfintita formal, pentru un timp, spre a se evita aparitia de
zvonuri false in legatura cu Comitetul Central si spre a se
pune capat odor care circula.

In ceea ce priveste problema riclicata de noi in legatura
cu informarea celei de-a doua parti interesate in cazul unei
plingeri, propun urmatoarea rezolutie : Consiliul partidului
cere organizatiilor de partid ca, in toate cazurile cind o parte
a organizatiei se adreseaza Consiliului partidului cu o plin-
gere sau cu o anumita problema, continutul plingerii sau al
problemei respective sal fie adus imediat in intregime la cu-
nostinta celeilalte parti a organizatiei, deoarece pentru a so-
lutiona controversa Consiliul partidului trebuie se.' primeasca
neaparat informatii de la cele doua parti. Acest lucru este
valabil $i in cazul cind o organizatie face o plingere impo-
triva unei alte organizatii" 144.

si
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7

CUVINTARI CU PRIVIRE LA MODUL DE VOTARE
IN PROBLEMA CONVOCARII CONGRESULUI

AL III-LEA AL P.M.S.D.R.
5 (18) IUNIE

1

Lenin se raliaza la parerea lui Glebov cu privire la
faptul ca voturile Comitetelor din Riga si Tver 145 nu sint
valabile si propune ca aceste organizatii sa fie considerate
existente nu din momentul in care au inceput sa publice pro-
clamatii, ci din momentul confirmarii for de catre C.C. In
afara de aceasta, el arata ca din rezolutia lui Martov trebuie
scoasa refcrirea la momentul convocarii congresului. Numarul
de voturi cu care vor fi reprezentate uniunile la congres se
stabileste prin statutele lor. Atita timp insa cit aceste statute
nu au fost confirmate, trebuie mentinuta situatia de la Con-
gresul al II-lea. De pilda, Uniunii din Caucaz 146 trebuie &á
i se acorde sage voturi.

2

In fond, sint de aoeeasi parere cu tov. Martov in problema
drepturilor celor 9 comitete in ceea ce priveste votul in le-
gatura cu congresul. Dupa parerea mea, nu e cazul sa se
acorde Comitetului din Baku un vot separat, intrucit el face
parte din Uniunea din Caucaz. Trebuie mai intii sa obtinem
informatii in legatura cu toate cele cinci uniuni si apoi sa
adoptam hotaririle corespunzatoare.

3

In ceea ce priveste fondul problemei, nu a$ avea nimic
impotriva propunerii tov. Martov, dar din punt de vedere
formal acest lucru va fi gresit "7. Congresul nu a confirmat
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aceste comitete, deci trebuie sa li se aplice regula dupa care
ele isi dau votul .pentru sau impotriva congresului abia dupa
un an. Despre aceasta face insa cu atit mai putin sa vorbim,
cu cit acest an aproape s-a scurs. Fats de Uniunea din
Caucaz trebuie insa sa fim cit se poate de circumspecti : i-am
aduce o grea ofensi data in locul celor case voturi pe care
le-a avut pins acum i-am acorda numai doua. In afara de
aceasta, tov. Martov, pare-mi-se, propunind ca uniunilor sa
li se acorde drepturi de comitete, a confundat doua puncte
(e f) ale § 3 al statutului. Asadar, propun ca discutarea
problemei Uniunii din Caucaz O. fie aminata $i sa se ceara
informatii prin C.C.

4

Ma raliez la parerea toy. Martov relativ la Uniunea din
Caucaz 148. Mai exists apoi si o problems de ordin juridic :
cum trebuie socotite voturile Consiliului la numaratoarea ge-
nerals a voturilor necesare pentru convocarea congresului.
Dupa parerea mea, exists doua interpretari juste : sau,
atunoi cind se stabileste numarul necesar de organizatii, sa
nu se includa in numarul total de voturi ale tuturor organi-
zatiilor cele cinci voturi ale Consiliului sä se numere apoi
voturile Consiliului, fiecare in parte, sau sa se ia, pur $i
simplu, jumatate din numarul organizatiilor existente, Para
Consiliu, sa se considere aceasta jumatate a organizatiilor
drept norma necesara in cazul de fats. Cred ca cel mai just
ar fi ca voturile Consiliului sa fie numarate fiecare in parte.

1i

1i

1i
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8

CUVINTARE CU PRIVIRE LA GAZETA RASSVET" 149
5 (18) IUNIE

Din pacate, nu pot spune prea multe in apararea gazetei
Rassvet". Trebuie sa recupoastem Ca experienta de pins
acum intr-adevar nu e prea reusita. Bonci-Bruevici, care nu
este un publicist experimentat, a contat, poate, pe ajutorul
altor publicisti din partid. El n-a primit acest ajutor $i in ase-
menea conditii nu este drept sä se arunce asupra lui intreaga
raspundere pentru nereusita. Deocamdata n-au trecut decit
cinci luni de la aparitia gazetei. S-ar putea ca ea sä mai fie
puss pe picioare, mai ales dad ii vor veni in ajutor $i alti
publicisti. Cite ceva s-a facut totusi : se extind legaturile
cu sectantii atit in America cit si in Rusia. In afara de aceasta
trebuie sa avem in vedere faptul ca din punct de vedere fi-
nancier publicatia Rassvet" nu cade in sarcina partidului,
deoarece ea se editeaza din alte fonduri. Consider premature
suspendarea gazetei Rassvet" $i propun sä se continue ex-
perienta.
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9

INTERVENTII IN LEGATURA CU PROBLEMA
PUBLICARII PROCESELOR-VERBALE

ALE SEDINTELOR CONSILIULUI PARTIDULUI
5 (18) IUNIE

1

Nu sint citusi de puffin de acord cu tov. Martov. Ar fi de
dorit ca regula adoptata in privinta proceselor-verbale ale
sedintei precedente 1'0 sa He extinsa asupra tuturor sedinte-
lor Consiliului. E putin probabil ca conditiile de conspiratie
sa poata impiedica publicarea acestor procese-verbale, iar
pentru membrii de partid ar fi extrem de important sä tie
ce se petrece in forul superior de partid, ce pkeri sustin acolo
ambele 'Atli.

2

Ma surprinde faptul ca tov. Glebov a ridicat problema
unei hotkiri adoptate in cadrul sedintei precedente si pro-
pune sa revenim asupra acestei hotkiri. Dupa parerea mea,
o asemenea revenire e inadmisibila atit din punct de vedere
formal cit si din punct de vedere moral.

3

C.C. nu a adoptat pins in momentul de fats nici o hota-
rire cu privire la publicarea lor, si eu nu fac decit sa sustin
dreptul C.C. de a adopta o asemenea hotarire atunci clad va
socoti de cuviinta 151.
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DECLARATIE CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA
IMPUTERNICIRILOR REPREZENTANTILOR

DIN STRAINATATE AI C.C. AL P.M.S.D.R.

Brunnen, den 28 Juli 1904.

Intrucit plec din Geneva, iar tov. Glebov plead §i el, pe
ne.teptate, consider de la sine inteles ca toate insarcinarile,
fad exceptie, ale celor doi reprezentanti din strainatate ai
C.C. sa fie preluate de comisia de agenti ai C.C., adica de
tovara§ii Olin, Bonci-Bruevici §i Leadov.

N. Lenin, reprezentant al C.C. din strainatate

Se tipiireete pent, tr prima stud,
dupd manuscris

30

MEI
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MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL 11 -LEA
AL LIGII DIN STRAINATATE

A SOCIAL-DEMOCRATIEI REVOLUTIONARE RUSE"

1

PLANUL-CONSPECT AL RAPORTULUI ASUPRA
CONGRESULUI AL II-LEA AL P.M.S.D.R.,
PREZENTAT LA CONGRESUL LIGH152

1. Obiectul raportului: a) expunerea faptelor
(3) aprecierea rezultatelor.

2. Pregatirea unui congres cu orientare i s k r i s t a
(activitatea membrilor iskrifti ai C.O. Lupta dusa
In cadrul C.O. impotriva Bundului §i a grupului
Iujnii rabocii"). Inriurirea exercitata de C.O. asupra
comitetelor, propunerile de candidati, trimiterea
din timp a delegalilor.

3. Desfiintarea mandatelor imperative. Minoritatea §i
majoritatea in cadrul redactiei: declaracia cu privire
la libertatea de actiune nu se referea la alegerea unui
grup de trei. Alegerea unui al 7-lea (Ignat).

Programul congresului si g r u p u l de trei
(ideea Innoirii redactiei era Imparta§ita de toti, dar
conceputa in mod diferit)153.

4. Vorversammlungen* cu caracter neoficial. Problemele
discutate: Bundul, ziarul popular, 2 centre,
statutul partidului (numai proiectul meu).

Confuzioni§ti a la Levitki: apararea P.P.S.;
(semnificatia politica a planului crearii unui ziar
popular §i a ideii alegerii unui singur centru).

5. Deschiderea congresului. Mandatul meu.
Alegerea biroului. Planul gre§it al lui Martov.
Regulamentul congresului (foarte amanuntit).
Bundistii in comisia de validare a mandatelor.

* Adunari preliminare. Nota grad.
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6. Incidental cu C.O. (inceputul) (sedinta
a 3-a a congresului)

a) declaratia neasteptata a C.O. edinta tinuta
intr-un colt al salii

3) invitarea lui Reazanov. Semnificatia acestui pas.
Cvasiiskristii Na t a l i a (Ivanovna)
(victoria bundistilor)

y) Ignat face dezvaluiri
a) Martov ni se alatur'a.
E) Rezolutia impotriva C.O. Nimeni nu s-a

pronuntat personal pentru Reazanov.
Concluzia: cvasiiskristi.

6. bis. Explicatia cu Iuriev si cu Martin.
Iesirea Nataliei Ivanovna din organizatia Iskrei".

7. Lupta impotriva Bundu-
lui (primul punct de pe
Tagesordnung*) (sedinta
a 4-a). Respingerea ideii
de federatie. De n-ar
sovai rindurile.

8.

N. B.
ovaiclile lui Weisman.

Observatia lui N.N. cu
privire la lipsa de tact

a lui Trolki N.B.

Punctul al 2-lea de pe Tagesordnung. Programul. Pre-
lungirea la infinit a dezbatcrilor. Bundistii ; Mitov
rnembru al grupului Borba" si Konfusionsrath* *,
mlaftina (Sump') de cea mai purii spetcl.
Necontenitele oscilari ale membrilor grupului lujrai
rabocii" (zarva for in legatura cu cele spuse de Plehanov
despre yowl universal si despre caracterul &au relativ164).

Se precizeaza contururile mlastinei = grupul
Iujnii rabocii" + Sumpf in sensul strict
al cuvintului.

Rabocedeltii: IlIartinov, Akimov, Bruker.

*edinta a 20-a programul agrar !!
I !ediata a 21-a am terminat
cu programul.
I In total au fost (circa) 35 36

de sedintel

Prelungirea
dezbaterilor asupra
prograniului.

* oreinza de zi. Note trail.
** confuzlonist. Nota trod.

Sic!

7_
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9. Incidentul in legaturil cu egalitatca limbilor. (*edinta
a 16-a a congresului!)

De partea noastra: iskr4tii cu linie con-
secventa (24

martovi§tii
2 + 1. Trotki + 1. Zagorski + 1 Deutsch +

+ 1 Diu/0055=6

+ 2 Anton
Impotriva noastra:

Bundul 5 Mitov 2 + 1 Bazilenkov

1 8

26

+
Rabocee
Delo"

+ 1 Konstantinov = 4
3 + 2 Levitki + 1

lujnii Veisman = 3
rabocii" 4 ? Caucaz 6

12
+ 13

13Deutsch
a §ovait?

25

Semnifical is inc identului : o uneltire Intpotriva Iskrei".

intreaga mlaftina este impotriva Iskrei".
10. Caracterizarea gcncrala a mlaOinii: Preadulcele

I is us si borbistul ca reprezentanti tipici pentru
grupul Iujnii rabocii"
vociferarile impotriva lui Plehanov (votul
universal).

Vezi foaia volant5.156.

11. Punctul al 3-lea de pe Tagesordnung.
Confirmarea Iskrei". Leinturirile pe care
Marto() i le-a dat lui Akimov
in privinra alegerilor prevazute
la punctul 24.

N.B.

12. Punctul al 4-lea de pe Tagesordnung. Rapoartele.

6=)
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13. Punctul al 5-lea de pe Tagesordnung.
Statutul partidului.

Istoricul intocmirii proiec- Lupta in legatura cu
tului de statut (proiectul lui N.N. in cadrul org a-
Martov §i proiectul meu).

n i z a i e i Iskrei".Apararea proiectului meu (si
de dare Martov) in faia dele-
gatilor Inca la Geneva.
14. §1 din statut (§edirgele a 22-a §i a 23-a ale congresului).

Jauresism
1) largirea limitelor partidului
2) confuzie (organizatii filr6 partid formate din membri

de partid)
3) toli se refereau la Lenin
4) un partid al maselor In afara maselor".

15. Bundul se situeaza de (Oarecare confuzie:
partea lui Martov. unii dintr-ai nostri se situ-
Zvonuri infamante "'57 eaza de partea lui Martov).
(de partea mea se situ- Ruben si Leonov sint im-
eaza Bruker si chiar potriva mea.
Preadulcele Iisus11(?)). Bruker si Preadulcele lisus se

situeaza de partea mea etc.

Vr 5

16. Coalifia: Bundul ±
3

rabocedeltii + grupul
4

Iujnii rabocii" +
7 8

mla§tina + martovi§-
tii. E ** = 27.

Contra 24.
N.B.
116 bis: Listele pen-

t r u C.C. ,Yedinta
celor 16 din orga-
nizafia Iskrei.

Es tut mir in der Seele
weh, dass ich dish in der
Gesellschaft sehl*

N.N. 9, 4 §i 3
+ 0

Lista 10(11) + 1. (2)

* Vezi volumul de fatii, pig. 272. Nota red.
** Suma, totalul. Nota trod.

\
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17. Coopiarea reciproca
In O. C. si In . .

al cincilea membru" (.5'edinja a 27-a a congresului).
al Consiliului

18. Alegerile. Aducerea In fata congresului a problemei
alegerii unui grup de trei sau a unui grup de vase.
Infringerea martovistilor si fara voturile redactiei.

delegatii cunosteau dinainte (Inca Inainte de
congres) planul alegerii unui grup de trei.

19. Cuvintarea lui Martov despre starea de a s e-
d i u din p a r t i d ", despre lupta pentru in
fluenta asupra C.C."

20. Abtinerea martovistilor, refuzul for de a participa
la vot si protestele lor.

21. Rezolutiile nr. 18 si 19
(prezentate de Starover si de Plehanov).

22. Aprecierea rezultatelor con-
gresului.
Constituirea formals a parti- Problemele practice ale
da/ai a luat sfirfit. muncii interne s e h r

s c h cv a c h* . De ce ?

Lupta impotriva uneltirilor:
a uneltit Bundul

Rabocee Delo"
11

Iujnli rabocii"
13

1) mlastina/7

1) N. N.I/

Pentru a putea duce ontune a r o d n i c a,
trebuie sa stirpim cu hotarire uneltirile".

Caracterul deplasat al expresiei lui Martov: stare
de asediu".

* foarta slab. Nota trad.

1Toti

11

I
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Martov n-a iuieles momentul politic, situatia
politica = grefeala lui Martov

(zigzagul) Ori s-o indrepte,
on sal persevereze

s aa dizolva C.O. 0 demonstreze din
interiora-I reinvia in C.C. p) sa boicoteze d i n
afarei

Refuzul de a scrie
brocuri

Prima jumatate a congresului
f incidentul cu C.O.
1 egalitatea limb ilor f

1A doua jumatate a congresului statutul
centrele

Scris intre 27 septembrie et 14
octornbrie (10 si 27 octombrie) 1903

Publicat
1928, in

pentru prima oars
Lenin',In Culegeri din

vol. VII

Se ttpdrote dupd manuscris

c()

t

f
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2

INSEMNARI FACUTE IN PRIMA 8EDINTA
A CONGRESULUI LIGIP58

Prima chestiune pus
Ia vot : 14 pentru Bonci,
16 contra.

17 pentru propunerea lui
Trotki (s5. fie alese 3
persoane) 159.

II Presedinte a lost ales Koltoy (17 voturi).

V ice: Zasulici 17 reined Aks e l-
D an 16 rod 15

Litvinov 14

Koi(ov. Elaborarea regulamentului.
*edinta a 3-a 8 ore.

1 ora" pentru raportor si
de Incheiere.
Pentru vorbitori 1) 10 m si 2) 5 m.

1/2 de

Dan §i Ak-
selrod L. I.
Vice 160.

ora cuvintul

In legatura cu modul desfasurarii sedin-
tei: 1 pentru si I contra.

1) Vot deschis
2) Votarea se face in baza

mandatelor de membru.
3) Alegeri prin vot secret.

I3iroul alege in una-
nimitate 2 secre-
tari .

Biroul, in unani-
mita te, confirm.
procesele-verbale.
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I Vot nominal la cererea a 5 persoane.

Hotaririle se adopts cu majoritate simpla. Balotaje.
In caz de paritate de voturi, propunerea se con-
siders respinsa.

Se dei citire scrisorii C.C.161 (Exclamatii izo-
late: bravo".) Nimeni nu is cuvintul.

Vcrificarea mandatelor.

17 din Rusia

Liza
Dolivo
Kantel
Gurvici
Goldenberg

Mescereakov
Vasili Ivanovici

Toate mandatele din strainatate au Post validate.

Controversa cu privire
la membrii aflati in
Rusion. Respins

individual:
15 pentru recunoasterea

dreptului de vot al
membrilor aflati in
Rusia

17 contra

14 pentru recunoasterea
dreptului de vot al
membrilor plecati In
Rusia cu cel mult trei
luni in urma

17 contra 163

De aici Inainte se voteaza pe baza de mandate.

1. Raportul administratiei.
2. delegatului.
3. Statutul.
4. Alegerile "4.

I
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Ai nostri "5:
13 + E t tinger+ Ida Isaakovna + A lekseev+
Golden + Korenevski (Emmanuilov) = 18.

+18
+ 18
+ 6

Martovistii:
1. Akselrod 11. Starover

Gurevici Usakova
Deutsch Blum Palin-
Zasulici Dan kovski

5. Martov 15. ,,Solier Reiches-
6. Trotki 16. 'ergop berg

Zagorski 17. Demen- f Tar
Lesenko tiev 1 Tar
Ostrovski 18. Koltov ( Braun

10. Gurski I Leitei-
Zen

42 de voturi

Publicat pentru prima oath*
in 1928, in Culegeri din Lenin",

vol. VII

Se tiparefte dupii numuscris

[
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MATERIALE PENTRU ARTICOLUL
BURGHEZM NARODNICIZANTA

$1 NARODNICISMUL DEZORIENTAT"

1

CONSPECTUL ARTICOLULUI LUI L.
IN LEGATURA CU PROBLEMA AGRARA"

L. In nr. 9 (33) al revistei Osvobojdenie".
a. Liberalismul si socialis-

mul shit identice si de II (bernsteinism)
nedesptirtit"

p. (153) democratism social-economic" (passim') si libe-
ralism pur

{-= antidemocratic"
sau burghez

L. (154) Gospodariile mosieresti sint prezentate ca o
anexa a gospodariilor tgranesti (!)

y. Doug conceptii opuse: 1) (cea marxista) aceeasi ca si
In industrie: concentrare, deposedare de pamint

nu corespunde datelor experientei
nu e dovedita stiintificeste
este In genere gresitg
ceea ce se recunoaste tot mai mult

si In literatura socialistd europeang 4, (bernsteinism)
(subliniat de autor)

2) ?? dar care este a doua?
s. Gospodaria targneascg e viabild, diferitele feluri de

cooperatie etc.

* In diferite locuri. Nota trod.

IS
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(proletarizarea inst. nu este nicidccurn un tip de dez-
voltare")

S. In agriculiurit nu exista progresul automat" care In
industrie este intr-o anumita mtsurrk posibil dat oritt
dezvolteirii objective a tehnicii
(sic 11 !).
Tartnimea francezt: anii de foamete au disprout
dupa revolutie, progresul etc. (despre muneitorii

agricoli nil*).

Scris intre 29 ocrombrie
di 5 noiembrie (II si 18 noiembrie)

1903

Poblicat pentru prima oath
in 1928, in Culegeri din Lenin",

vol. VII

*nihtl ntraic. Nota trod.

Se amireste cluith manuscris

C.

o

tri
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2

VARIANTE DE PLAN PENTRU ARTICOLUL
BURGHEZIA NARODNICIZANTA. SI

NARODNICISMUL DEZORIENTAT"

1

1. A. Narodnicismul liberal si bernsteinismul. Conto-
pirea lor: nunta sau abia logodna?

IN B Productia populara", ideca de opozitie Intre tara-
nime si capitalism

(chintesenta narodnicismului)

1 care va cadea Intli ?

3. C. Doua programe agrare:

4. x) 1 lichidarea revolu(ionara a ramasitelor iobagiei,
cu sublinierea caracterului burghez al noii orinduiri
si pregairea luptei de clash'.

5.1) p) I lichidarea reformists a ramasitelor iobagiei, cu
estonzparea (ignorarea) caracterului burghez al noii

i
orinduiri si tocirca (estomparea) luptei de clash'.

Dar socialiftii-revolafionari??
6. Negura. Exista oare ramasit,e ale iobagiei ?? Si da,

si nu. Este oare burgheza noua orinduire? Si da, si
nu. Lupta de clash'? Si da, si nu.

7. Lipsei de principii:
Nu dispun de dogme.
Nu pot garanta pentru istorie 167.
De ce este socialismul legat de proletariat?

1

'
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8. Critics" for (a socialivilor-revolutionari) 168:
atitudine plind de solicitudine fats de dominatia
burgheza
aminarea revolutiei sociale
pentru o §i mai deplina dominatie a capitalismului
sprijinirea activa a principalului duvnan al socialis-
mului
traiasca proprietatea individuals asupra pamIntului
este oare suficienta revendicarea restituirii parnIn-
turilor ra§luite?
ruralism fara propaganda socialists
stimularea instinctelor burgheze.

9. Socialivii-revolutionari i liberal-narodnicii:
revolutia socials nu este decit un mijloc (notiune
conventionala")
nici critici, nici ortodoc§i
Intre parinti §i copii nu exists o opozitie principiala 169
libertatea politica un stop In sine
transformarea dependentei feudale in dependents
burgheza = socialismul Iskrei"
la noi, burghezia nici nu se ginde§te la libertate

13 Democratism social-eco-
nomic*

1.0. Programul17°:
1) libertatea de deplasare

2) ie§irea din olOe
3) ob§tea = asociatie libera

4) o politica agrara taraneasca-democratica

II 5) votul universal II

6) o reforms fiscala-democratica

* Vezi volumul de fa la, pag. 453, 463. Nota rod.

3 V. I. Loma, vol. 8

politica.
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7) democratizarea proprietatii tunciare
8) statul trebuie sal sprijine treeerea peimintului In

mlinile celor ce muncesc
(a) banca Varaneasa
((3) pAmInturile statului ei cele ale coroanei
(y) crearea de mici gospoatirii bazate pe muncei
( 6) exproprierea aproape neconditionate a

pdminturilor rci$luitr
(6) democratizarea regimului juridic al arenzii

Scris intre
brie (11

29 octombrie fi 5 noiem-
;i 18 noiembrie) 1903

Publicat pentru prima oard
in 1928, in Culegeri din Lenin",

vol. VII

Se tiparege dupd manuscris

2 171

A. Narodnicismul liberal §i bernsteinismul al3y6
B. Logodirea lor: .caracterizarea separata a narodnicis-

mului si a bernsteinismului.
C. Programul agrar al grupului Osvobojdenie". 10.
D. Caracterizarea lui In comparatie cu programul social -

democrat. 2 programe agrare (3). 5P : e

+ 71 -I-
Dezorient 172

E. Socialitii-revolutionari? Manilovism. Novobrantev §i

lozincile lui narodniciste 12 B
F. Atitudinea sociali§tilor-revolutionari fatal de 3 mo-

mente ale programului. 6.
G. Nu au program. Lips de principii. 7.
H. Critica lor. 8.
I. Parini §i copii. 9.

Scris intre 29
(11

octombrie
I 5 noiembrie si 18 noiembrie)

1903

Publicat
1928, in

pentru prima °aril
in Culegeri din Lenin",

vol. VII

Se tipareste dup8 manuscris

+ + ±
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3

Burghezia narodnicizanta
fi narodnicismul dezorientati"

1. Curentul liberal-narodnic din Rusia.
El iii are originea In narodnicismul clasic, revolu-
ionar.

Trasaturile lui caracteristice.
Declinul lui.

2. Bernsteinismul = o noua faza a liberalismului vest-eu-
ropean up to the date*. (Nimeni nu-i profet in
Cara sa".)

3. Apropierea dintre liberal-narodnicism bernsteinism.
L. In nr. 9 (33) al revistei Osvobojdenie" = crista-
lizarea fundamentarea liberalismului din Rusia
(idealism, reformism economic, liberalism politic).

Taranul

obstea

(a) Liberalismul si socialis-
mul sint identice si de
nedespartit.

((3) Democratism social-eco-
nomic

= liberalism
(bunatatea" ministri-
lor cind nu sint la
putere.

(problema agrara)
Caracterul nestiintific
al marxismului, recu-
noscut in literatura
socialista174.
Agricultura industria
(dezvoltarea automa-
te si obiectiva a tell-
nicii").

4. Programul agrar at grupului Osyobojdenie". Redactia
e solidard cu L. Un program complet. Trasa-
turile lui (obstea; renuntarea la iluzii; problema
agrara crearea de mici gospodarii. (Comp. David.)

* contemporan. Note trad.

31*

§i

§i

§i

fi

(y)

(a)
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5. 0 comparatie Entre programul agrar social-democrat fi
eel liberal

((loud programe) I social-democratii I I liberalii

(a) Lichidarea ramasite- revolutionard §i reformista
for iobagiei:

((3) Caracterul burghez
al noii orinduiri: denzascare ignorare

(y) Lupta de clas6: schuren * estompare

programul lui L.: revolutia franceza si progresul"
proletarizarea nu este un fenomen tip ic
gospodaria taraneasc6 e viabild.

6. Narodnicism dezorientat.

I. Novobrantev nu e dintre echilibristii abili.
Lozincile narodniciste In conceptia sa

productia populara"
ideea de opozitie intre tardnime
capitalism
care va cadea frith ?

Ce rost au aceste lozinci?
II. Dar socialistii-revolutionari? Au o poziOe nepre-

cizata (comp. 5. a, (3, y): si da, si nu ; In fond
Insa spun acelasi lucru ca si liberalii (coopera-
tie ±socializare).

7. Socialipii-revoluOonari nu au program. Lipsii de prin-
cipii.

Nu dispun de dogme.
Nu pot garanta pentru
istorie.
De ce este socialismul
legat de proletariat?

..i 1

I

* Ooze. Nota trod.

alicbeelra:i programogrdanicica la

(cooperatie si socia-
lism olandez), dar voa-
lat .

.

JJ

liberal-narodnici
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8. Critica rogramului nostru la socialiftii-revolutionari.
Nu lute leg lucruri elementare.

(a) 0 atitudine plina de solicitudine fata de bur-
ghezie pentru o §i mai deplina dominatie
a capitalismului
sprij inirea activa a du§manului socialismului
traiasca proprietatea individuals asupra
pamIntului
stimularea instinctelor burgheze

este oare suficienta revendicarea restituirii
paminturilor ra§luite?
aminarea revolutiei sociale
ruralism fara propaganda socialista.

(P)

(Y)
(8)

9. P ci r in t i f i cop i i. Nu existei o opozitic prin-
cipiala Entre parinti p cop ii o data au spus §i ei
un adevar I

a. revolutia sociala nu e cleat un mijloc, o
not Tune conventionala"

p. nici critici, nici ortodoc§i
y. libertatea politica = un stop in sine
S. la noi, burghezi a nici nu se ginde§te la liber-

tate politica
e. transformarea dependentei feudale in depen-

dents burgheza = socialismul Iskrei"
E. democratismul social-economic (al grupului

Osvobojdenie") §i paralelele la sociali§tii-
revolutionari.

Cele doua fractiuni ale democratiei burgheze.

Saris intro
noiembrie

29
(11 si

octombrie
f i 5 18 nolembrie)

1903

Publicat pentru prima oard
in 1930, in Culegeri din Lenin",

vol. XV

Se tiplireVe dupd manuscrir
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SCHITA CUPRINSUIAJI SCRISORII
CATRE REDACTIA ISKREI"

IN LEGATURA CU ARTICOLUL LUI G. V. PLEHANOV
CE NU TREBUIE FACUT ?" DIN Nr. 52 AL ISKREI"

mai multa lumina: discutarea inconsecventei" gi a
divergentelor neinsemnate"

infringerile" conducatorilor ; alegerea conducatorilor
trebuie facuta in mod constient

mlagtina a la Geneva ; un oracait de broagte Inca nu =
sciziune"

fiecare trebuie sa fie la locul cuvenit". Sentimentala
vioara gi furiosul contrabas; autoritara bagheta de dirijor

ospitalitatea" Organului Central.

Scris intre 7 si 19 noiembrie
(20 noiembrie yi 2 decembrie)

1903

Publicat
1930, in

pentru prima oath
in Culegeri din Lenin",

vol. XV

Se tiparefte dupd manuacris

* Vczi volumul de fati, pag. 94-99. Nota red.

I
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MATERIALE PENTRU CARTEA
UN PAS 1NAINTE, DOI PAR 1NAPOI"

1

SCHITA DE CONSPECT AL PROCESELOR-VERBALE
ALE CONGRESULUI AL II-LEA AL P.M.S.D.R.175

pag. 32. Mahov e de partea Bundului (pe primul Joe
sau nu?) 176 pag. 4 6: pentru C.O. (incidentul
cu C.O.)

pag. 33. Mahov: Spinoasa poate fi problema c en t r a-
lismului (N.B.).

I n c i d e n t u l cu C. 0. (pag. 40-47)
pentru C. 0. Bundul (pag. 44:

Abramson) 5
Iujnii rabocii" (pag. 42 §i

43: Egorov i Popov) 4
Rabocee Delo" (pag. 45 :

Martinov) 3 51
Mahov (pag. 46) 2 32 (pag. 47)1"

N. B.

14 19

un incident regretabil" (pag. 45:
Plehanov) 178
o acuzatie grea" (pag. 4 5. Martinov)

o mare gre§ealii" Martov, 44
argurnente superficiale" (tot el)
ce va spune lumea" (44-45, tot el)
opropunere care este in C071-
tradictie cu raportul comi-
siei §i cu propunerea anterioara
a C.O."

Martov



468 V. I. LENIN

pag. 73-74. Bruker despre organizarea democratice a
Bundului 1".

pag. 87: Holman: majoritatea compacts" a congresului18°.

Martov, pag. 89.
pag. 91- Eu ma declar Impotriva amestecului In ches-

tiunile marunte"*.
pag. 153: Popov se pronun0 pentru 1 centru 181.

Akimov pledeaza pentru slabirea influergei O.C.
pag.1 5i.Popov: 3 §i2 In Consiliu 182 aceasta

este o chestiune secundara.
pag. 156. Liber: voi reduceld C.C. la rolul de sim-plu executant! (comp. pag. 334,

Martov: o simpla anexg.".)
pag. 157: Martov declard ca numai In doua probleme e

In divergenVa cu mine: 1) Consiliul 2+2+1;
2) 4/5 sau 2/3 la cooptare 183.

pag. 157: Akimov spune ca In Consiliu v a p r e c um-
p n i 0. C."

pag. 158. Trofki: Statutul nostru" exprima neincrederea
organizate a Intregului faVa de pailile corn-
ponente.

pag. 160. Karski: Dace'. In Consiliu vor fi 2+2+1, C.C.
nu va fi redus la rolul desimplu executant.

pag. 161: Goldblat: statutul lui Lenin este ceva m o n -
struo s. C.C. va avea In faia lui o mass
amorfei" (N.B.) 184

(comp. Akselrod In nr. 55).
pag. 162: Liber: oare redactia I skre i" nu s-ar retrage

din partid data acesta ar adopta princi-
piul democratic" de organizare?

pag. 169. Egorov contests justetea declaraidei lui Pleha-
nov ca revendicarile democratice nu au o
valabilitate a b s o l u t a (vocifereaza).

* Vert V. I. Lenin, Opera complete, vol. 7, Editura politica, 1982, editia
a doua, pug. 261. Note red.

1

ei
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Egalitatea limbilor 185.
172: Martov lupt5. fmpotriva fetifismului.

Trei vot'ari nominale.
pag. 181: a paean" majoritatea congresului

(Egorov).
182: o asemenea atmosfere (Popov).

pag. 206. Mahov despre programul agrar (rIsete)186.
§ 1 (pag. 238-253)

pag. 263. Tarev se declara pentru un centru.
268: Akimov despre precumpanirea Organului

Central asupra C. C.

272: Egorov si Popov se declara pentru limitarea atribu-
tiilor C. C. Martov se opune.

278-280. 4 votAri (48, 50, 49 si 47 de voturi)
Martov + Bundu1187.

2 8 0: votare nominalg. (materialul referitor la ea s-a
pierdut).

2 8 3: Akimov: Martov da motive de speranta"..188

284. Egorov despre distrugerea" grupului Rabocee
Delo".

N. B.
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2

CARACTERIZAREA DELEGATILOR PE BAZA
TEXTULUI PROCESELOR-VERBALE189

.gorov: I) Incidentul cu C.O. 1) cere suspendarea §edin-

tei: 36; 2) cere sa i se dea cuvintul pentru a
incheia dezbaterile: 40; 3) acuza pe Pavlovici
42-43. II) Rostete o cuvintare
impotriva Bundului: 93. III)
S emnificatia recunocq terii Iskrci" ca Organ Central:
138, 140. IV) pentru 1 centru, pentru
un organ popular, pentru stabilirea limitelor
competen(ei C.C.: 155. V) lnchiderea listei
vorbitorilor este o incalcare formalci: 159 (pentru
Bund)19Q. VI) vocifereaza impotriva lui Ple-

hanov: 169-170. VII) pentru egalitatea lim-

bilor: 172, 174, 181 (a paean congresur'91).
VIII) Prograniul agrar nu este clar 192 (a fost
convins teoretice§te: 197). Este departe de a

Emparti4i iluziile redacriei in ceea ce prive§le

m4carea tariineasca" : 205. IX) Pozitie neclard
in problema § 1: 238 (singura cuvintare in lega-
turd cu § 1). X) Pozitie neclard In problema
crearii Consiliului partidului: 267 i 269 (pozitie
de mijloc)192. XI) limitarea atributillor C.C.:

272. 273. XII) distrugerea" grupului Rabo-
...,'W..........W............M.I........."0.111.,
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cee Delo" .,si, peireisirea seilii,193, 2 8 3 2 8 4.

XIII) cere sa fie pusa la vot problema grupului
Iujnii rabocii" 312, 313, 314 (este o m inc i u-
n a" ca Jujnii rabocii" = Raboceaia Misl"
comp. 356 (impotriva lui Bonci). XIV) prin-

cipiile au fost date uitarii (din cauza discutiei
In jurul persoanelor): 3 3 7. XV) sprijinirea

opoziriei. Neclar, 359194.

Popov: I) Incidentul cu C.O.: 41. 43. 45. 55 (ofensa N.B.).
II) pentru Iskra" (O.C.) 140. 145. III)

pentru 1 centru 1 5 4 (data in Consiliu sa intre
doug sau trei persoane din partea redactiei, aceasta
este o chestiune secundard). O.C. sau C.C. (N.B.),
asta n-are nici o importanta (N.B.) 1 5 8195.

IV) pentru egalitatea limbilor t e r* : 174.
(0 asemenea atmosfera". 182). V) § 1
pentru Martov: 241 (o mare deosebire in modul
de a concepe apartenenta la organizatie". N.B.).

VI) pentru limitarea atributiilor C.C. 272.
VII) pentru grupul Iujnii rabocii" 312.

314. 316 (acum totul este clar"196). VIII)
pentru alegerea unui grup de 6: insarcinari de-
licate"197: 322. IX) refuza s5. candideze in
alegerile pentru C.C. 338.

Mahov: I) Impotriva propunerii ca problema Bundului
sa fie push' pe primul loc: 3 2 3 3 (o problema
spinoasa": democratism sau centralism N.B.).

II) pentru C.O., in incidentul creat in lega-
tura cu acesta: 4 6. III) pentru egalitatea lim-
bilor ter: 172-173. IV) programul agrar nu
are un caracter social-democrat", 201, demagogie,
202; diferentierea de clasa a taranimii 202,
id. 216. Impotriva intregului program agrar:
211. --I- Liber. 212 (N.B. 211 Bi altele: mare

* de trei or t. Nota trad.
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confuzionist198). V) o revolutie care seam'and
a rebeliune, 206 (risete). VI) impotriva spri-
jinirii miFdrii revolutionare (risete) 226.
Contra: 229 (burghezia este si ea revolutionara)
! 1 VII) In problema § 1 s-a situat de doua
on alaturi de Martov. VIII) se abtine de la
vot in problema Bundului. Ar vota pentru § 2:
pag. 289-290 (Confuzionist I !)199. IX) pen-
tru Svoboda"200: 3 0 7. X) e jenant"
pentru redactie 323, id. 3 2 8 2".

Lvov: I) Impotriva Bundului: 33, 7 8 §i 8 9 (a vorbit
bine). II) pentru egalitatea limbilor ter. 172.

III) in problema § 1. s-a situat de doua on
alaturi de Martov 254. IV) pentru Svoboda"

307 §i 319.
rarev: I) pentru un centru: 263. II) pentru egalitatea

limbilor (de doud on s-a abtinut .i o data alaturi
de Martlnov) 172. III) In problema § 1
s-a situat de cloud on aldturi de m i n e. IV)
pentru redactie 324 (banalitati N.B.). V) ale-
gerea unui singur redactor: 3352°2.

Belov: I) egalitatea limbilor (o datd aldturi de noi i de
doua on Impotriva noastra). II) In problema
§ 1 s-a situat de doua on alaturi de Martov.
III) pentru grupul Iujnii rabocii" 3 0 8. IV)
pentru alegerea unui grup de 6: 335.

Pavlovici:
1) Impotriva grupului Borba". 39
2) incidentul cu C.O. 41. 4 3 . 45
3) egalitatea limbilor alaturi de noi
4) § 1 247 alaturi de mine (a vorbit bine 247)

comp. 255 ironie
5) pentru precumpanirea O.C. asupra C.C. 264
6) pentru alegerea unui grup de trei 328.

Sorokin:
1) Impotriva grupului Borba" 39
2) In problema egalitdtii limbilor aldturi

de noi (ter)
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3) In problema § 1. s-a situat alaturi de mine
(de doug ori)

4) impotriva alegerii unui grup de 6 N.B .-328
5) idem despre intentiile rele ale lui

Lenin"203 339
6) despre cuvintele lui Deutsch pag. 351.

L eadov:
1) Impotriva Bundului (pe scurt) 70, 120
2) pentru Iskra" 140
3) egalitatea limbilor +++
4) sa scoatem pasajul referitor la copiii nevo-

imi,c204_180
5) amendamente judicioase

la programul agrar 188
(Si passim)

6) § 1+ +
7) Impotriva grupului Iujnli rabocii" (bine)-316
8) 71 alegerii unui grup de 6 326.

G orin:
1) Raspunsul dat lui Martinov 119 (comp.

121 §i 166)205
2) pentru Iskra" 137 §i 141
3) programul agrar, amendamente-191, 196, 212
4) egalitatea limbilor +++
5) §1. -1-+
6) Impotriva grupului Iujnii rabocii" 317
7) alegerii unui grup de 6 325.

G lebo v:
1) influenta C.C. depinde de activitatea sa...206158
2) pentru dizolvarea grupului Iujnli rabocii"

316
3) impotriva alegerii unui grup de 6 328.

Lenski:
1) Impotriva Comitetului din Voronej 50
2) in problema egalitalii limbilor a fost Impotriva

noastra 172, 173 (2 din 3)
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3) in problema § 1 s-a pronuntat de douA on
Impotriva mea.

Stepanov:
1.) 77 impotriva Bundului 77
2) egalitatea limbilor: s-a abtinut + de cloud on

alaturi de noi
3) in problema § 1 s-a situat de doua on

alaturi de mine.

Gorski:
1) egalitatea limbilor 0, ( alaturi de noi)
2) in problema § 1 4- si + de cloud on (alaturi de

mine).

Dedov
Braun
Gher

1) egalitatea limbilor
2) § 1 ±

Karski:
1.) o remarca (neinsemnata) impotriva C.O. 55
2) impotriva Bundului 65, 81, 89

N. B.
3) raspunsul dat lui Martinov §i despre partid

126207
4) egalitatea limbilor
5) pentru programul agrar 207, 213, 222
6) § 1. cuvintare 239 ().

Rusov:
1) impotriva bundismului 65 §i 71, 104
2) egalitatea limbilor
3) programul agrar un a m e n d a m e n t

judicios 225
4) § 1. cuvintare 247
5) Consiliu. AlAturi de mine 265
6) despre un nou bundism 296, 302208
7) impotriva grupului rabocii" 314
8) impotriva alegerii unui grup de 6 325.

Iujnii

+ +

+ ++
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Bekov:
1) Impotriva Bundului 81
2) egalitatea limbilor
3) § 1- ± ±

Lange:
1) impotriva grupului Borba" : 38
2) Bundului : 69
3) [programul] agrar. Nu-i este clara problema

paminturilor r4luite. De ce sA nu fie expro-
priate toate paminturile? II N.B.

Nu este ineintat de programul agrar205.
Propune nzodificarea unor formulciri: 225

4) in problerna egalitatii limbilor ter alaturi de noi
5) in problema § 1 s-a situat de cloud' on alaturi

de mine
6) in problema alegerii Consiliului a fost impo-

triva mea (265) I N.B.
7) impotriva grupului Iujnii rabocii" 315

bine N.B.
8) alegerii unui grup de 6 327. N.B.

Gusev:
1) in problerna egalitatii limbilor ter a16-

turi de noi
2) cuvintarea cu privire la programul agrar este

cit se poate de judicioasii 203
3) in problema § 1 a fost alcituri de mine
4) C.C. nu poate fi ferit de influenta O.C. 265
5) impotriva grupului Iujnii rabocii" 312 §i

314 (N.B.)
6) cuvintarea impotriva alegerii unui grup de

6 326.

Muraviev:
1) impotriva Bundului pag. 7 6
2) pentru Iskra" 1.39 §i 141
3) In problema egalitatii limbilor ter pentru noi
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4) pentru programul agrar (detalii) 216 §i 217
5) pentru § 1 (248) §i de dou'a on
6) impotriva grupului IujnIi rabocii" 31 3

si 3 1 5
7) ,, alegerii unui grup de 6 321

(sensul: 353 N. B.).
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3

DELEGATII ORGANIZATIEI ISKREI"
LA CONGRESUL AL 1I-LEA AL P.M.S.D.R.m

1. Plehanov 9. Dedov Adunarea celor
Deutsch 10. Trolki 16
Martov Akselrod (din organiza0a
Lenin Zasulici Islcrei")

5. Sorokin Starover 913+6 din Rusia
Pavlovici Glebov 716+1 71

Osipov 15. Sablina
8. Fomin 16. Gherc

32
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i

MLASTINA

7

(Strecurarea. ... lui Cernipv.)21°

lujnii rabocii"
1. Iuriev... 1) Incidentul cu C.O.

2) oscil'ari in problema Bun-
dului. Vaicareli.

3) Vociferari impotrivalui Pie-
hanov (votul universal

4) incidentul cu egalitatea
2 Idem limbilor
2. Martin in afarg. de §5 115) distrugerea" grupului Ra-

bocee Delo"
6) limitarea centralismului in

statut (dizolvarea de orga-
nizatii etc.)

3. Anna Ivanovna 1

4. Mihail Ivanovici f idem

------,.. atacul impotriva lui Martov in con-
flictul cu Lipov211.

Mitov:
(2 voturi)

1) oscilari in problema Bundului
2) confuzie i borbismz12 la discu-

tarea programului
3) Vocifer'ari impotriva lui Ple-

hanov (votul universal)
4) egalitatea limbilor.

.r...,
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Levi(ki: 1) Pentru P.P.S. In Vorversamm-
(2 voturi) lung*

2) egalitatea limbilor
3) pentru Iujnii rabocii"

(organ popular).

Weisman 1) oscilari In problema Bundului
(1 vot) 2) egalitatea limbilor

3) pentru Iujnii rabocii"
organ popular.

Bazilenkov: 1) egalitatea limbilor
(1. vot) 2) abOnere la retragerea Bundu-

lui (??)
3) confuzionist In problema organi-

zatorica (pentru Iujnii rabocii").

Konstantinov213: 1) egalitatea limbilor
(1. vot) 2) pentru Iujnii rabocii"

(organ popular)?
martovist

* adunarea preliminara. Noia tra.i.

32*
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5

GRUPARILE SI TIPURILE DE VOTARI LA
CONGRESUL AL II-LEA AL P.M.S.D.R214

Voturi:

24
20
44

7

51.

Bundul 51
3J

Martovi§tii: 9.1
8Rabocee Delo" Ai no§tri": 24.I

Iujnli rabocii" 41
10 33.

inlaOina 6 + 18.
18 18 51.
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iskristi consecventi
iskristi inconsecventi
mlastina
Iujnli rabocii"
Bundul Rabocee Delo"

C. O.

egalitatea
limbilor

§1

alegerile

(24) a) fermi
(9) p) nestatornici
(6) y) mlastina
(4) 8) Iurii"
(8) e) Bundul +Rabocee Delo"

-we......

32 si 16 (idem pag. 319
dizolvarea
grupului

leffdt....40

2 6 4 8 Iujnii rabocii")
25 si 26

7
23 si 28 idem215

pag. 278-280
27 si 21
26 si 24
24 si 23
27 si 22

24 si 20

+

MEI.... S ,,, SW1011.1001

..-
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TIPURILE DE VOTARI

A) 1. Programul
2. Retragerea Bundului.
3. [Rezolutia] principiala cu privire la Bund.

4-6. Recunoa§terea Iskrei".
B) I. Incidentul cu C.O.

2. Dizolvarea grupului Iujnii rabocii".
3. Programul agrar.
4. Programul agrar.
5. Dizolvarea Uniunii.
6. Propunerea ca problema locului Bundului in

partid sa constituie primul punct de pe ordinea
de zi (30 pentru, 10 contra).

((pag. 33, adica dud adoptarea regulamentului,
pag. 28))

C) Egalitatea limbilor
3 votari nominale (16 in total).

D) § 1 (2 votari nominale)

De acela§i tip
4 In legatura cu cooptarea
in instituliile centrale.

E) Alegerile

A) 6 votari
B) 6
C) 16
D) 6
E) 3
E*71

* total. Nota trad.
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6

SFIR$ITUL BRO$URI1 216

13. Alegerile in institutiile centrale. Inchiderea congresu-
lui.

14. Tabloul general al votarilor care au avut loc la con-
gres.

15. Dupei congres. Cine pe tine asediaz6"?
16. Liga. In ajunul unei sciziuni.
17. Tranzactia cu opozitia.
18. Noua Iskra". Divergentele de ordin organizatoric.
19. Noua Iskra". Cochetarea cu oportunismul.
20. Doua revolutii.
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7

INSEMNARE
IN LEGATURA CU ADUNAREA NEOFICIALA

A DELEGATILOR MAJORITATII TINUTA.
LA 18 AUGUST217

Adunarea neoficiala a avut loc, dupg socoteala mea,
mart,i seara dupa §edinta a 2 8-a a congresului.

Slmbgta 15 august §edintele a 22-a §i a 23-a (§1)
durninica 16 august sedinta a 24-a
luni 17 august §edintele a 25-a §i a 26-a ale

congresului
27 §i 28
29 §i 30
31 §i 32
33 §i 34
35 §i 36

marti 18
miercuri 19
joi 20
vineri 21
simbata 22

77

77

7/

77

77

Scris in a doua iumatate a Zuni{
ianuariefebruarie 1904

Publicat
1931, in

pentru prima card
in Culegeri din Lenin'.

tot. XI
Se tipilrelde dupa manuscri

V. I.
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FRAGMENT-VARIANTA. A SCRISORII
DESPRE IMPREJURARILE RETRAGERII

DIN REDACTIA dSKREIe*

Din moment ce tov. Plehanov a lntreprins o actiune
atft de interesanta si de instructive ca informarea publi-
cului asupra discutiilor purtate de el In particular, spe-
ram ca o va continua. El va relate, desigur, In toate
amanuntele, urmatoarele dou5. convorbiri. Prima, cind a
vorbit despre greva generals a generalilor, despre oamenii
de nimic, chid a citat fraza de elect: er ist ein Mann,
and sie sind alte Weiber"** si a incredintat pe cei pre-
zenti ca va scrie neaparat, dar neaparat o brosura pe tema:
Termidor Intr-un pahar cu ap6". A doua, chid a cautat
sa demonstreze ca imputernicildi majoritatii au In fala
ei o raspundere morals si cfnd a spus ca cei ce considerg.
imuabila componenta institutiilor de partid se aseamana"
cu niste sobolani care si-au Ingemanat cozile. Reamintim
tov. Plehanov ca ambele convorbiri au avut loc In res-
taurantul Landolt, In prezenta a zeci de persoane, cu
doua zile inainte de convorbirile reproduse de dinsu1218.

Scria in
drafts

februarie 1904, nu mat
tie 7 (20) ale lent{

Publicat
1929, in

pentru prima oar5
In Culegeri din Lenin"

vol. X

Se tipare4te diva manuscrts

* Vezi volumul de fag, pag. 177-182. Nota red.
** el este barbat, pe aid ei tint Wale muieri latitene". Nota tour.
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TREI CONSPECTE PENTRU UN REFERAT
DESPRE COMUNA DIN PARIS "g

1

In amintirea Comunei din Paris

Sarbgtorirea celei mai mari revolutii muncitore§ti
din secolul al XIX-lea. Schita istorica".
1. Franta sub Napoleon al 111-lea.

Imperialismul. (S. 45)rLifuiala pentru VI.48. Napo-
leon al III-lea.
Exproprierea Frantei de catre
o haita de banditi.

a. Bonapartismul fmuncitorii nu puteau Inca'
burghezia nu mai era In stare 2201

p. Dezvoltarea rapida a industriei. Orgiile plutocra-
tiei. Inflorirea speculatiei. Coruptia.

y. Mifcarea muncitoreasca
I. A. A.2211862. Expozitia de la Londra 222

1864 Infiintarea
1 proudhonismul 1 5.10i blanquismul

2. Raboiul dinastic. Salvarea bandei de aventurieri
fovinisinul.

Malul sting al Rinului. A Berlin* (mai
cu seama dup6 1866)223
19. VII. 70: se declara razboiul.
Declaratiile germanilor (ale lui Wilhelm I):

Verteidigungskrieg* * (S. 20 din mesajul regal:
razboi impotriva lui Napoleon al III-lea, iar
nu impotriva poporului francez; acela0 lucru
la 11.VIII.70, intr-un manifest Care francezi,
la trecerea granitei).

La Berlin. Note trod.
** nlzboi de ap3.rare. Note trod.

f

I

i

1

I
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3. Protestele muncitorilor.
/ Manifestul francez de la 12.VII.70 (S.16)

(0 rezolutiile adoptate in provincie la
22.VII.70) (S. 16-17) Manifestul de la
12.VII al membrilor din Paris ai Inter-
nationalei.
protestul germanilor (adunarea de la
Chemnitz) (S. 18)
(intrunirea de la Braunschweig, 16.VII .70
(S. 18) Sectia din Berlin a Internatio-
nalei.
adresa Consiliului General
al Internationalei 1) la 2 3. V I I. 7 0,
impotriva razboiului.

4. Deznodii mIntal razboiului.
Sedan, 2.IX.70. Napoleon al III-lea luat prizonier.

Debacle 224.
Prabu§irea regimului corupt.

Proclamarea republicii, la 4.IX.70, de Care munci-
torii parizieni.

Prima
adresa
a Con-
siliului
General

al Interna-
tionalei.

Puterea a incaput pe miinile
unor aventurieri: Thier s,
ministrul politiei sub Ludovic
Filip, generalul T rochu. Jules
Favre, Jules Ferry, Ernest Picard.

...Guvernul apcirdri i

puterea in mii-
nile deputatilor
parizieni in
corpul legislativ
nationale"...

Apararea nationals = inarmarea muncitorilor
= revolutie. Guvernul tradarii nationale.
Aparare... impotriva muncitorilor parizieni.

5. Sfaturile Internationalei.
A doua Transformarea razboiului defensiv in-

adresa a Consiliu- tr-un razboi ofensiv.
lui General Comitetul Central al Partidului munci-

(9. IX. 70) (S. 25) toresc social-democrat german a pro-
testat impotriva anexarii Alsaciei-
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Lorenei225. (Arestarea lui Bracke §i a
altora.)

SA nu se lase provocati la un act de
nebunie desperate ".

SA nu se lase dominati de remini-
scentele nationale ale anului 1792.

organizeze cu calm §i fermitate
propria for class ", sal se foloseasca
de libertatea politica 226.

6. Asediul Parisului. Come-
dia jucata de Trochu
(niciodata 1) si de Jules
Favre (nici o palmy de
/Arnim, I) 227.

Capitularea Parisului.
28.1.71.

7. Adunarea nationale de la
Bordeaux.

0 camera a iuncheri-
lor. Reacrionari.

Comedia pacii cu Pa-
risul. incercei rile
de a dezarmaParisul (dezar-
marea revolutiei"
4. IX. 70) Alianta cu
armata germane impo-
triva Parisului.

Se pretinde ca tunurile
garzii nationale apartin
statului! Minciuna S.

36 37.

Comedia apArarii: Guiod
stria lui Susane, in lega-
tura cu unul din protejatii
lui : sal se ducal la Mont
Valerien, uncle vorba
vinese trage cu tunu1228.

Potrivit conditiilor de ca-
pitulare (28.1.71) (5.34),
Adunarea nationalA tre-
buia convocata in tcrmen
de 8 zile (!)

Agit atia desfawrai a de
Thiers pentru o adunare
reactionard, legi-
timi§ti etc. (din cei 750
de deputati, 450 erau
monarhisti).

Complot impotriva Parisu-
lui: miisurile lui
Thiers (S. 35).

1) demonstratia antirepu-
blicana a Adunarii natio-
nale

2) limbajul echivoc al
lui Thiers

3) amenintarea la adresa

SA-0

!
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Parisului (decapiter decapi-
taliser*)

4) interzicerea ziarelor
republicane

5) condamnarea la moarte
a lui Blanqui

6) numirea lui Vinoy ca
guvernator al Parisului, a
lui Valentin ca prefect de po-
litie §i a lui Aurelle de Pala-
dines in calitate de coman-
dant al Garzii nationale.

8. Incercarea de a lua Manifestul de la 18. III:
S. 43.

18.111.71. Comitetul
Central al Garzii
nationale

26.111.71. Comuna.

§tii, jandarmii.

tunurile. 1 8.111. 71.

(Garzii f Vinoy.1
nationale) 1 E§ec

Comuna
18.111. Fuga guvernului la
Versailles.

impuparea lui Lecomte §i
a lui Clement Thomas,
ofiteri bonaparti§ti, nu este
opera Comunei, ci a sol-

datilor revoltati.

(clericalii, bonaparii-

De la inceputul lunii
aprilie, razboi intre
Paris §i Versailles.

Milogeala in fata lui
Bismarck pentru tri-
miterea de trupe (pri-
zonieri) (S. 57-58).

9. Opera Comunei.
8 ile lec a d e r ei: lipsd de conViinta (proudhoni§tii,

blanqui§tii)

.. a-1 decapita gi a-i

n-au pus mina pe
lipsI de banca, n-au por-
organizare nit impotriva

Versailles-ului
pastunea pentru frazeologia
nationalistd i revolutionarci.

lua titlul de capitala. Nota trod.
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10. Pciqile ei pozitiye:
A) Reformele politice

a. separarea bisericii de stat (2.IV.71).
Exproprierea averilor biserice§ti. Suprimarea
tuturor subventiilor acordate de stat pentru
biseria. Invatamintul public gratuit (S. 46).

(3. Desfiintarea armatei permanente (30.111.71)
(S.46)

Guvern al y. lichidarea birocratismului. Guyern al
clasei m uncitorilor (S.49). Regierungs-

munci- fahig *.
toare (1) eligibilitatea §i revocabilitatea tuturor

functionarilor (S. 46)
1.IV.71

(2) Salarii modeste, nu mai mari de 6 000
frs. (S. 46)

s-au descurcat cu 1/4 din
numarul functionarilor de
pind atunci: Lissagaray, S.

a. Drepturi depline pentru straini (30.111.71),
un german ministru al Comunei229 (S. 53)
Participarea polonezilor (Dabrowski,
Wr6blewski).

Steagul Comunei este steagul
republicii mondiale

e. Autoadministrarea comunelor.

11. B) Re forme economice.

Transfor-
marea Pa-
risului din-
tr-un oral
al trintori-

Interzicerea muncii de noapte a bruta-
rilor (20.IV) (S. 53).
Interzicerea amenzilor (S. 53)
Comuna a atras de partea sa masa
mic-burghezilor parizieni, ruinati

* Capabil A guvemeze. Note trod.

1
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for i al (de aratat mai amAnuntit) de Napoleon
chefliilor al III-lea (prelungirea scadentei dato-
Intr-un riilor) (S. 51). Comuna se adre-
ora§ mun- s e a z a Iiiranilor (S. 51).
citoresc Preluarea fabricilor lasate in parasire §i
(S.55 56). trecerea for In miinile unor asociatii

muncitore§ti 16. IV. (S. 54): efectuarea
unuirecensamtnt al fabricilor.

12. Lupta finala .
Eroismul federatilor (Alegerile de primari de la

30.IV. erau Indreptate Impo-
triva Adunarii nationale.
Thiers cedeaza lui Bismarck:
la 10.V. este semnat tratatul
de pace la Frankfurt. La 21.V.
el este ratificat de Adunarea
nationali1).

Saptamlna singeroasti 21 28.V.71. (S. 62).
Puva nu e suficienta ;
mitraliera.

Bilantul: 35 000 20 000 de uci§i,
15 000 de deportati etc.

au avut de lucru
timp de citiva ani.

Corul calomniilor (S. 64-66).
13. Concluzii si invciteiminte. Razbunarea burgheziei. kind

f i rcizboiul national" a devenit o escro-
cherie politica (S. 67).
Au tradat patria (alianta cu germanii:
S. 66).
Nestatornicia democratiei burgheze.
Dictatura proletariatului.

Bismarck in 1871. Confer* 1 9 0 4.
Soria in martie 1904,

inainte de 9 (22) ale lunti

Publicat pentru prima
din

°era' Se tipdrege dupi manuscrif
in 1934, in Culegeri Lenin",

vol. XXVI

* Cornperi.Nota trad.
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1. Franta sub Napoleon al Guvernul bonapartist.
III-lea. Dezvoltarea industriei.

MiFarea
munci- I Proudhonismull
toreascg 1§i blanquismulf
I.A.A.

2. RAzboi dinastic. *ovinismul
(19.VII.70) A Berlin.

Malul sting al Rinului.
N.B . (Declaratlile germanilor :

Vcrteidigungskrieg)

3. Protestele muncitorilor manifestul fraricezilor.
(atitudinea clasei munci- (RPzolutiile)
toare) protestul germanilor

adresa Cons;'A',ilui Gene-
ral al Internationaiei

avertizarea ;nun-
citorilor: organiza-

N.B. ti-va, nu va lasati
provoca;i.

4. Mersul §i deznodamintul Pralu§irea regimului co-
razboiului. rupt.

Asediul Parisului
Proclanzarea republicii
4.IX.70. Muncitorii fran-
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cezi opera for a fost
utilizata de burghezi

Guvernul apeircirii natio-
nale" . (Aventurierii din
rindurile lui.)

5. Apararea Parisului. Comedia jucata de Jules Favre
(Trochu). capitularea lui.

6. Incercarea de a dezarma proletariatul. 18.111.71.
Comuna

7. Versailles. Camera a iuncherilor,
mo§ierilor (Ruraux, Krautjunker).

comedia pacii" cu Parisul
tocmeala cu Bismarck
aliang cu armata germana Impotriva proletariatului.

8. Comuna... Scaderile

Guvernul de la

9. +A) Libertateapolitics

33 V. I. Lenin, vol. 8

ei lipsa de con§tiintii
(proudhonismul §i blan-
quismul)
lipsa de n-au pus
organizare mina pe

banca
n-au pornit
Impotriva

Versailles-
ului

imp letirea elementelor
nationaliste.

separarea bisericii de stat
desfiintarea armatei per-
manente
lichidarea birocratismu-
lui
drepturi depline pentru
straini. Participarea po-
lonezilor
autoadministrarea co-
munelor (Comuna).

/
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10. B) Reforme e c o- interzicerea muncii de
n o m i c e noapte a brutarilor

interzicerea amenzilor
prelungirea scadenlei da-
torii lor
preluarea fabricilor la-
sate in p6rasire si tre-
cerea for In mlinile mun-
citorilor
obligatii (intretinere etc.)
din orice fel de convie-
tuire cu o femeie
ajutoare (pensii ?) pentru
orice vaduva.

11. Lupta final(':
Eroismul federatilor.
Sapt6mIna sIngeroas6.
Bilantul: 35 000.
Teroarea.

12. Concluzii fi. inveiteiminte:
116zbunarea burghe-
ziei.
Chemare la lupta.
Bismarck 1871 §i 1904.

Sorts in martie 1904, inainto da
9 (22) ale lunii

Publicat pentru prima oard
in 1934, in Culeeeri din Lenin",

vol. XXVI

Se tipareate dupS manuscris
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3

I. 1. Napoleon al III-lea si banda lui.
2. Ru§inea Frantei.
3. Vina burgheziei in uzurparea puterii de care Na-

poleon al III-lea.

II. 1. Razboi dinastic cu Germania.
2. Protestul muncitorilor francezi (al parizienilor

la 12.VII §i Manifestul Internationalei la 23.VII).
3. Promisiunea solemna a lui Wilhelm I (11 .VIII).

Inplarea lui.
4. Protestul muncitorilor germani (5 /IX.70) si

arestarea lor.

III. 1. Republica, la 4.IX.70. E o cucerire a munci-
torilor parizieni.

2. Acapararea puterii de care o mina de escroci
(Favre, Trochu, Thiers ticket of leave men 23°).

3. Guvernul apararii nationale" = guvern al tra-
darii nationale. Lupta impotriva muncito-
rilor francezi.

IV . Avertismentul lui Marx (Manifestul Internationalei,
la 9.IX.70)

Scrisorile lui Dupont 231.

V. 1.. Complotul stapinilor de sclavi si al monar-
hi§tilor, care urmareau dezarinarea Parisului.

2. Bordeaux si mutarea Adunarii Nationale la
Versailles.

93*
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3. Trimiterea lui Vinoy, Valentin si de Paladines
la Paris.

4. Discursuri monarhiste In Adunarea nobililor
de la taro ".

VI. Dezlantuirea razboiului civil de catre Thiers: cap-
turarea tunurilor, la 18.111.71 (asasinarea lui Le-
comte §i a lui Clement Thomas).

VII. 18.111.71 Comuna.
1.. Republica + autoadministrare.
2. Masurile adop tate
3. fiCele 2 gre§eli ale ei}1

de Comuna
N-a pornit Impotriva

Versailles-ului
pus mina pe banca

VIII. flazboiul Impotriva Comunei: milogire pentru
soldati de la Bismarck; o pace ru§inoasa. Sap-
tamlna slngeroasa: 21- 28.V.71.

Uci§i-35 000 120 000 dupei evalucirile ziarelor burgheze.
Condamnati de tribunale 1.3 450 (dintre care 157 de

femei) 232 ( la cinci ani si jumei tate dupa
18.111. mai continuau Inca procesele 1).

Scrls in martie 1904, 'manta de
9 (22) ale !mai

Pub/kat
la 18

pentru prima oard
martie

Pravda"
1926, in ziarul

nr. 63

Se tlpdreste dupd manuscris
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LISTA LUCRARILOR LUI
V. I. LENIN

CARE N-AU FOST GASITE

ADNOTARI

INDICI

DATE DIN
VIATA $1 ACTIVITATEA LUI

V. I. LENIN
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LISTA LUCRARILOR LUI V. I. LENIN
CARE N-AU FOST GASITE PINA IN PREZENT

(A doua juma tate a lunii septembrie 1903 iulie 1904)

1903
SCRISORI CATRE FAMILIE TRIMISE LA KIEV

Intr-o scrisoare din 25 decembrie 1903 (7 ianuarie 1904) catre
V. I. Lenin, M. I. Ulianova stria : Am primit scrisoarea ta, dar cea
la care te referi acolo §i care pare a fi raspunsul la scrisorile mele
s-a pierdut, probabil. Comunica-mi, te rog, ce ai scris in ea in leg-
tura cu banii primiti de la Vodovozova" (Arhiva Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). Se pare ca una dintre
aceste scrisori este pomenita de V. I. Lenin in scrisoarea sa din
26 decembrie 1903 (8 ianuarie 1904) catre M. A. Ulianova (vezi
V. I. Lenin, Opere, vol. 37, Editura politica, 1958, pag. 309).

1903-1904
SCRISORI TRIMISE LUI M. N. LEADOV LA BERLIN

Septembrie 1903 februarie 1904

In amintirile sale despre V. I. Lenin, M. N. Leadov scrie
Vladimir Ilici Nadejda Konstantinovna imi scriau des, informin-
du-ma despre fiecare acciune intreprinsa de mensevici, comunicindu-mi
orice ;tire nou sosita din Rusia. Din nefericire, toate aceste scrisori,
pe care le pastram cu multa grija, mi-au fast confiscate, citiva ani
mai tirziu, la Berlin ; nu stiu data vor putea fi scoase vreodata din
arhivele politiei berlineze. In scrisorile sale, Ilici fa."cea nu numai o
analiza stralucita a situatiei politice, ci dadea gi o serie de indicatii
practice in ceea ce priveste transportarea literaturii ilegale... El imi cerea

raspund cit mai amanuntit si-mi &idea sfaturi extrem de pre-
tioase. El imi &Idea, de asemenea, numeroase indicatii pretioase in
legatura cu actiunea pe care am intreprins-o la Berlin impreuna cu
Karl Liebknecht, cu care ma imprietenisem atunci. Anume, in urma
indicatiilor primite de la V. I. Lenin, 1-am convins pe Karl Lieb-
knecht, inca tinar pe vremea aceea, sa fag larg cunoscuta in rindul
muncitorilor gcrmani miscarea noastra muncitoreasca" (Amintiri
despre Lenin". Vol. II, Moscova, [1925], pag. 84-85).

:

si

sa-i
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1904
SCRISOARE CATRE MEMBRII DIN RUSIA AI C.C. AL P.M.S.D.R.

SCRISA IMPREUNA CU F. V. LENGNIK

In aceasta scrisoare se recomanda membrilor C.C. sa adopte o
hotarire in problema convocarii imediate a Congresului al III-lea al
P.M.S.D.R., sa coopteze in Comitetul Central pe P. A. Krasikov gi
P. N. Lepesinski sa aleaga un grup executiv al C.C. Continutul
acestei scrisori ne este cunoscut dintr-o scrisoare din 16 (29) februarie
1904 a lui L. E. Galperin catre V. I. Lenin §i F. V. Lengnik (vezi
Culegeri din Lenin", vol. X, pag. 352-353).

SCRISORI TRIMISE UNOR ACTIVISTI
AI ORGANIZATIILOR LOCALE DE PARTID DIN RUSIA

IN PROBLEMA CONVOCARII CONGRESULUI AL III-LEA AL
P.M.S.D.R.

Despre aceste scrisori, scrise marunt, pe mid foi de hirtie", vor-
beste in amintirile sale M. N. Leadov, care in primavara anului 1904,
fnainte de a pleca in Rusia, primise insarcinarea de a le duce la
destinatie (vezi M. Leadov. Din viata partidului in anii 1903-1907".
Moscova, 1956, pag. 27).

SCRISOARE TRIMISA LUI A. A. BOGDANOV LA PARIS

In scrisoarea sa din 12 (25) februarie 1908 catre A. M. Gorki,
V. I. Lenin, dupa ce arata ca a urmarit lucrarile lui A. A. Bogdanov,
scrie : I-am scris imediat (in primavara sau la inceputul verii lui
1904) din Geneva la Paris, aratindu-i ca cele publicate de el ma fac
sa fiu profund convins de injustetea conceptiilor lui si de justetea
conceptiilor lui Plehanov" (vezi V. I. Lenin, Opere, vol. 13, E.S.P.L.P.
1957, pag. 444).

TEZE CRITICE CU PRIVIRE LA CONCEPTIILE FILOZOFICE
ALE LUI E. MACH

Despre aceste teze, cuprinse in 11 mici pagini de blocnotes, vorbe§te
N. Valentinov : Acest document continea in spe * toate tezele
fundamentale ale cartii «Materialism si empiriocriticism*, scrisa de
Lenin in 1908... Pe prima pagina figurau drept titlu, subliniate de
doua ori, cuvintele : ddealistische Schrullen* ** ; dupa ek urma o
serie de teze care demonstrau ca filozofia lui Mach este o «galimatie*
plina de ignoranta ce neaga existenta lumii materiale obiective, inde-
pendente de noi..."

* In germene. Nola trod.
** tertipuri idealiste". Nola trod.

si
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LISTA PUBLICATIILOR $1 DOCUMENTELOR
LA A CAROR REDACTARE

A PARTICIPAT V. I. LENIN

ZIARUL ISKRA'

Nr. 49 1 octombrie 1903
Nr. 50 15 octombrie 1903
Nr. 51 22 octombrie 1903

SCRISOARE DESCHISA
CATRE MEMBRII LIGII DIN STRAINATATE

Scrisoarea deschisi ca'tre membrii Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse" (scrisa la 7 (20) octombrie 1903) este
semnatI de urmatorii partizani ai majoritavii : Ortodox (L. I. Akselrod),
Bonci-Bruevici, Perova (V. M. Velicikina), Insarova (P. 1. Kuleabko).
Insarov (I. H. Lalaiant), Koneaghin (L. E. Galperin), Lenin, Litvinov,
Petrov (V. S. Bobrovski), Plehanov, S. Sarafski (N. E. Bauman),
$arko (N. K. Krupskaia). A fost publicata in 1903, in Procesele-
verbale ale Congresului al II-lea ordinar al Ligii din strainitate a
social-democraciei revolutionare ruse" (Geneva). Vezi 6 Culegeri din
Lenin", vol. VII, pag. 72-76.

ULTIMATUMUL ADRESAT DE C.C. AL P.M.S.D.R.
OPOZITIEI MENSEVICE

Ultimatumul adresat de C.C. al P.M.S.D.R. opozitiei mensevice la
12 (25) noiembrie 1903 (Scrisoarea Comitetului Central catre Starover
(A. N. Potresov) in legatura cu conditiile unei in;elegeri cu minori-
tatea). A fost publicat in 1904, in bropira lui L. Martov Lupta
Impotriva 4:sarii de asedith. din Partidul muncitoresc social-de-
mocrat din Rusia" (Geneva). Vezi 0 Culegeri din Lenin", vol. VII,
pag. 257-259.
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MATERIAL PENTRU CLARIFICAREA CRIZEI DIN P.M.S.D.R.

M. Lydin. Material zur Erlauterung der Parteikrise in der Sozial-
dcm. Arbeiterpartei Russlands". Genf, 1904, S.85 (M. Lidin [M. N.
Leadov]. Material pentru clarificarea crizei din P.M.S.D.R." Geneva,
1904, 85 pag.). Aceasta brosura a aparut in traducere rusa in 1924,
sub titlul : M. Leadov. Raportul bolsevicilor catre Congresul socialist
international de la Amsterdam (1904)", 1i in 1932, sub titlul : Boise-
vismul in arena internationals. Raportul bolsevicilor catre Congresul
de la Amsterdam din 1904". In prefata la editia din 1932, M. N. Leadov
scrie ca V. I. Lenin a schitat planul raportului, care urma sa cuprincla
patru parti. El si-a asumat sarcina de a scrie unul dintre capitole.
iar pe celelalte ni le-a repartizat noua, adica lui Vorovski, Krasikov
1i mie. Din picate, nu-mi mai amintesc acum care dintre capitole a
fost scris de Ilici. El a redactat minutios toate capitolele". Lipsa
manuscrisului (brosura a fost scrisa initial in limba rusk', iar tradu-
ccrea in limba germana a fost facuta de M. Leadov) nu ne permite
sa stabilim care dintre capitole a fost scris de V. I. Lenin.
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LISTA DE LUCRARI
CARE S-AR PUTEA SA FIE ALE LUI

V. I. LENIN

IN LEGATURA CU STATISTICA ARESTATILOR"

Nota in legatura cu statistica arestatilor" a fost publicata in
nr. 51 din 22 octombrie 1903 al ziarului Iskra".

In Arhiva Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al
P.C.U.S. se pastreaza o lista cuprinzind numele, virsta, ocupatia aresta-
;nor, data si motivul arestarii lor. Pe aceasta lista, V. I. Lenin a facut
urmatoarea insemnare : Din Odesa. Primit la 8/X", iar pe o foaic
separata a scris, probabil, pentru sine : Ar trebui sa scriem o nota pc
baza acestui material. De prelucrat sub forma de statistica". Mai
departe este indicat titlul viitoarei note : Statistica a r e s t a-
;Hoe.

Nota scrisa pe baza acestei liste incepe cu cuvintcle : Am primit
o lista a detinutilor aflati la sectia pentru barbati a inchisorii din
Odesa..." Asadar, autorul notci trebuic sa fi fost unul dintre membrii
redactiei. Nr. 51 al Iskrei" a fost redactat de V. I. Lenin si de
G. V. Plehanov.

In Arhiva Institutului de marxism-lcninism exists documcnte care
atesta ca V. I. Lenin urmarea cu mult interes statistica arestatilor
si facea, in legatura cu aceasta problems, diferite extrase din mate-
rialele care soseau la redactia Iskrci".
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ADNOTARI

I Relatarea despre Congresul al 11-lea al P.M.S.D.R." a fost scrisl
de V. I. Lenin in perioada luptei acerbe duse de bolsevici impo-
triva activitatii scizioniste, dezorganizatoare, desfasurati de men-
sevici in perioada de dupl Congresul al II-lea al partidului.
Acest document a avut un rol insemnat in demascarea tacticii
oportuniste a mensevicilor si in stringerea rindurilor partizanilor
majoritatii. Phil la publicarea proceselor-verbale ale congresului
(ianuarie 1904), Relatarea" a fost unicul document de partid
care expunea rezultatele Congresului al II-lea si arIta cauzele
sciziunii produse in P.M.S.D.R. Ideile schitate in Relatare" au
fost dezvoltate ulterior tntr -o serie de articole, scrisori si cuvin-
tIri ale lui V. I. Lenin, si in special in cartea sa Un pas inainte,
doi pasi inapoi" (vezi volumul de fata, pag. 187-418). 1.

2 V. I. Lenin foloseste aici datele existence in momentul in care
comisia de validare si-a prezentat raportul, in sedinta a doua a
congresului, la 18 (31) iulie 1903. In acel moment erau prezenti
la congres 42 de delegati cu vot deliberativ : 33 de delegati cu
cite 1 vot, 8 delegati cu cite 2 voturi (bimani") si un delegat
din partea Comitetului din strainatate al Bundului, care, pall
la sosirea celui de-al doilea reprezentant, a avut si el doug. voturi.
Incepind de la 22 iulie (4 august), data sosirii acestui al doilea
reprezentant, numirul delegatilor cu vot deliberativ s-a ridicat
la 43, dintre care 35 de delegati cu cite un vot si 8 cu cite 2 vo-
turi. Delegati cu vot consultativ erau 14. Numarul total al parti:
cipantilor la congres era de 57, dintre care doi reprezentanti ai
Partidului social-democrat polonez au luat parte numai la citeva
sedinte. 5.

3 Uniunea social-democratilor rusi din strainatate" a foss interne-
iata in 1894, din initiativa grupului Eliberarea munch", pe baza
recunoasterii programului grupului de titre toti membrii Uniu-
nii". Grupul Eliberarea muncii" a fost insIrcinat cu redactarea
publicatiilor Uniunii", iar in martie 1895 el a cedat acesteia fo-
lminta tipografici saric. In yap, anplui 1895, in timpul ;ederii lui
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V. I. Lenin in strainatate, s-a hotarit ca Uniunea° sa editeze
culegerea Rabotnik", sub redactia grupului Eliberarea muncii".
Uniunea" a scos 6 numere din culegerea Rabotnik", 10 numere
din Listok «Rabotnika*", a editat lucrarea lui V. I. Lenin Expli-
carea legii amenzilor" (1897), lucrarea lui G. V. Plehanov O
noun campanie impotriva social-democratiei ruse" (1897) altele.

Congresul I al P.M.S.D.R. (martie 1898) a recunoscut Uniunii"
calitatea de reprezentant al partidului in strainatate. Ulterior, in
cadrul Uniunii" au inceput sa precumpaneasca elementele opor-
tuniste economistii", sau tineri". Majoritatea oportu-
nista de la primul Congres al Uniunii social-democratilor rusi
din strainatate", care a avut loc la Zurich in noiembrie 1898, a
refuzat sä se declare solidara cu Manifestul" Congresului I al
P.M.S.D.R. La primul Congres at Uniunii", grupul Eliberarea
muncii" a declarat el refuza sa redacteze publicatiile Uniunii",
cu exceptia nr. 5-6 al culegerii Rabotnik", care era pregatit
pentru tipar, si a brosurilor lui V. I. Lenin Sarcinile social-
democratilor rusi" Noua lege pentru reglementarea muncii in
fabrici". Din aprilie 1899, Uniunea" a inceput sa editeze revista
Rabocee Delo", in a carei redaccie au intrat economistii"
B. N. Kricevski, V. P. Ivansin si P. F. Teplov. Uniunea" a facut
in repetate rinduri declaratii de simpatie la adresa lui E. Bern-
stein, a millerandiltilor etc. Lupta dinauntrul Uniunii" a con-
tinuat pins la cel de-al doilea Congres al ei (aprilie 1900, Ge-
neva), precum si in cadrul acestui congres. Ca urmare a acestei
lupte, grupul Eliberarea muncii" adeptii lui s-au retras de
la congres si au treat organizatia de sine statatoare Sotial-
demokrat".

La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., reprezentantii Uniu-
nii" (rabocedeltii") au adoptat o pozitie ultraoportunista si au
parasit congresul dupe ce acesta a recunoscut Liga din strai-
natate a social-democratiei revolutionare ruse' drept singura
organizatie din strainatate a partidului. Printr-o hotarire a
Congresului al II-lea al P.M.S.D.R., Uniunea social-democra-
tilor rusi din strainatate" a fost dizolvata (vezi Rezolutiile
hotaririle congreselor, conferintelor Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice si ale plenarelor partea I, Editura
pentru literature politica, 1954, pag. 57). 5.

4 Este vorba de delegatul Organizatiei muncitoresti" din Peters-.
burg, organizatie care se afla in miinile economisnlor" si 41
zicea Uniunea de lupte din Petersburg. Delegatul acestei or-
ganizatii era L. P. Mahnovec (in procesele-verbale ale congre-
sului figureaza sub numele de Bruker). 5.

5 Grupul lujnii rabocii" (in corespondenta conspirativa
Iurii") grup social-democrat format in toamna anului 1900,
in sudul Rusiei, in jurul ziarului cu acelasi nume (primul numar
al ziarului a fost editat in ianuarie 1900 de clue Comitetul
din Ekaterinoslav al P.M.S.D.R., iar ultimul numar nr. 12

si

si

si

si

C.C.',
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in aprilie 1903). Din grupul Iujnii rabocii" Si din redactia zia-
rului au facut parte, in diferite perioade : I. H. Lalaianc,
A. Vilenski, 0. A. Kogan, B. S. Teitlin. E. I. 4i E. S. Levin,
V. N. Rozanov §i al ;ii.

Spre deosebire de econom4ti", grupul Iujnii rabocii"
considera drept sarcina primordiala lupta politica a proletaria-
tului, rasturnarea absolutismului, se pronunta impotriva teroris-
mului, pentru dezvoltarea mi§carii revolutionare de masa ; el
a desfasurat o vasty activitate revolutionary in sudul Rusiei.
In acela0 timp insa, el supraaprecia rolul burgheziei liberale §i
subaprecia rolul taranesti. In opozitie cu planul iskrist
al crearii unui partid marxist centralizat, prin unirea social-
democratilor revolutionari in jurul Iskrei", grupul Iujnii rabocii"
preconiza un plan de refacere a P.M.S.D.R. prin crearea unor uniuni
social-democrate regionale. 0 incercare practica in vederea
realizarii acestui plan a fost convocarea, in decembrie 1901, a
unei conferinte a comitetelor organizatiilor P.M.S.D.R. din
sudul Rusiei, la care a fost constituita Uniunea comitetelor
organizatiilor din sud ale P.M.S.D.R.", avind ca organ ziarul
Iujnii Rabocii". Aceasta incercare s-a dovedit insa a fi nevia-

(ca intregul plan de organizare preconizat de grupul
Iujnii rabocii"), astfel inch, dupa caderile in masa din prima-
vara anului 1902, Uniunea" s-a destramat. In august 1902,
membrii rama0 in libertate ai grupului Iujnii rabocii" au intrat
in tratative cu redactia Iskrei" in vederea desfasurarii unei
activitati comune pe linia refacerii unitatii social-democratiei
ruse. Declaratia de solidarizare a grupului Iujnii rabocii" cu
Iskra" (publicata in Iskra" nr. 27 din 1 noiembrie 1902 §i in
Iujnii Rabocii" nr. 10 din decembrie 1902) a avut o mare
insemnatate pentru consolidarea fortelor social-democrate din
Rusia. In noiembrie 1902, grupul Iujnii rabocii" a participat,
alaturi de organizatia din Rusia a Iskrei", de Comitetul din
Petersburg al P.M.S.D.R. 4i de Uniunea din nord a P.M.S.D.R.,
la crearea Comitetului de organizare pentru convocarea Con-
gresului al II-lea al partidului, iar apoi si la activitatea depusa
de acest comitet. Dar nici in aceasta perioada membrii grupului
Iujnii rabocii" nu se situau pe pozitii consecvent revolutionare ;
in activitatea for se manifestau tendin;e separatiste (ei propu-
neau, de pilda, un plan potrivit caruia, paralel cu Iskra", urma
sa fie editat Inca un ziar pe intreaga Rusie). V. I. Lenin con-
sidera ca grupul rabocii" face parte din acele organi-
zatii care, recunoscind in vorbe 4Iskra*, ca organ conducator,
urmareau in fapt planuri proprii se caracterizau prin nesta-
tornieie in problemele de principiu" (vezi volumul de fata,
pag. 195-196). La Congresul al II-lea al partidului, delegatii
din partea grupului Iujnii rabocii" s-au situat pe pozitii de
centru" (oportunisti de mijloc", cum numea Lenin pe repre-
zentantii centrului").

miscarii

Iujnii

si

si

bill
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Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a hotarit dizolve grupul
Iujnii rabocii", precum ware celelalte grupuri si organizatii
social-democrate separate. 5.

6 Comitetul de organizare pentru convocarea Congresului al II -lea
al P.M.S.D.R. a fost creat la Consfatuirea de la Pskov din
2-3 (15-16) noiembrie 1902, dupa ce devenise evident ca.,
din cauza arestarii a doi dintre membrii lui, vechiul C.O., care
fusese desemnat inca in martie 1902 la Conferinca de la Belostok,
nu si-a putut incepe activitatea. Initiativa crearii noului C.O.
apartinea in intregime iskristilor. Consfatuirea de la Pskov a
hotarit sa desemneze un C.O. format din : V. P. Krasnuha,
din partea Comitetului de partid din Petersburg, I. I. Radcenko,
din partea organizatiei din Rusia a Iskrei", si E. I. Levin, din
partea grupului Iujnii rabocii". Au fost, de asemenca, cooptati
in C.O.: P. A. Krasikov, F. V. Lengnik, A. M. Stopani,
P. N. Lepesinski si G. M. Krjijanovski. La consfatuire a fost
adoptat textul anstiintarii" cu privire la formarea Comitetului
de organizare (editata in Rusia in decembrie 1902 sub forma
de foaie volanta si publicata in Iskra" nr. 32 din 15 ianuaric
1903, cu o postfata de V. I. Lenin vezi Opere complete,
vol. 7, Editura politick', 1962, editia a doua, pag. 88-92).

Trei dintre membrii C.O. iskristii I. I. Radcenko,
V. P. Krasnuha si P. N. Lepesinski au fost arestati a doua
zi dupa. Consfatuirea de la Pskov. Aceasta imprejurare a avut
urmari grele asupra activitkii ulterioare a C.O., deoarece in-
fluenta iskristilor in C.O., a carui componenta nu era omo-
gena, a fost, intr-o oarecare masura, slabita.

Dupa. publicarea Instiintarii", C.O. a fost recunoscut in
toate functiile sale de ckre comitetele din Petersburg, Moscova,
Kiev, Harkov, Ekaterinoslav, regiunea Donului, Tiflis, Baku,
Tula, Saratov, Breansk, Uniunea din nord, Uniunea din Siberia
si Uniunea muncitorilor din industria siderurgica si miniera.
Comitetele din Odesa si Nikolaev, recunoscind Comitetul de
organizare, considerau totodata ca nu este de dorit ca el sa-si
asume anumite functii ce revin Comitetului Central. Pe o pozi-
tie de ostilitate fats de C.O. s-a situat numai Comitetul din
Voronej, care a scos o foaie volanta indreptata impotriva
Iskrei" si a Comitetului de organizare.

In primele zile ale lunii februarie 1903 a avut Joe la Orel
a doua consfatuire a C.O., la care au fost cooptati in C.O.:
R. S. Galberstadt si E. M. Aleksandrova (din partea organiza-
tiei din Rusia a Iskrei"), V. N. Rozanov, reprezentant al gru-
pului Iujnii rabocii", K. Portnoi, reprezentant al Bundului. Ca
membri supleanti in C.O. au fost confirmati iskristii B. I. Gold-
man, A. P. Dolivo- Dobrovolski, R. S. Zemleacika si bundistul
I. L. Eisenstadt. La aceasta consfatuire au fost elaborate si
adoptate proiectul de regulament al congresului si lista organt-
zatiilor care au dreptul sa participe la congres. Proiectul de
regulament a fost trimis organizatiilor social - democrats din di-

sa
fi
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ferite localitati, iar dupa aceasta membrii C.O. au vizitat co-
mitetele locale. Facind bilan/u1 discutarii proiectului de regu-
lament de catre organizatiile locale, biroul C.O. a constatat ca,
din cele 16 organizatii incluse de Comitetul de organizare pe
lista participantilor cu drepturi depline la congres, nu mai
putin de doul treimi au votat pentru adoptarea fiecarui punct
al proiectului de regulament. In felul acesta, regulamentul con-
gresului a fost adoptat si aprobat de catre organiza/iile locale.
Pe baza acestui regulament, Comitetul de organizare si-a des-
f asurat in continuare activitatea de pregatire a Congresului al
II-lea at partidului.

Activitatea incununata de succes a Comitetului de organi-
zare, incheiata cu convocarea congresului, a fost posibill numai
datorita vastei munci pe care au depus-o in vederea unirii
social-democra/ilor revolutionari rusi redactia si organizatia
Iskrei", in frunte cu V. I. Lenin, care a condus activitatea
iskristilor din Rusia. In cartea sa Un pas inainte, doi pasi
inapoi", Lenin stria : Comitetul de organizare era mai ales o
comisie pentru convocarea congresului, o comisie anume corn-
pusa din reprezentan/i ai diferitelor nuance, inclusiv cea bun-.
dista, in timp ce munca efectiva de creare a unitatii organiza-
torice a partidului a fost in intregime indeplinita de organizatia
4Iskrei*" (vezi volumul de fa/a, pag. 265). 6.

7 Iskre (Scinteial primul ziar marxist ilegal pe intreaga
Rusie ; a fost infiintat de Lenin in 1900 si a jucat un rol ho-
taritor in crearea partidului marxist revolutionar al clasei mun-
citoare din Rusia.

Intrucit, din cauza prigoanei politienesti, in Rusia nu era
posibila scoaterea unui ziar revolutionar, Lenin, Inca de pe cind
se afla deportat in Siberia, a elaborat in toate amanuntele
planul editarii unui asemenea ziar in strainatate. La expirarea
termenului de deportare (ianuarie 1900), Lenin a trecut fail
intirziere la infaptuirea acestui plan. In februarie 1900, la
Petersburg, el a dus cu V. I. Zasulici, care venise clandestin din
strainatate, tratative cu privire la participarea grupului Elibe-
rarea muncii" la editarea ziarului. La sfirsitul lunii martie
inceputul lunii aprilie 1900 a avut loc asa-zisa Consfatuire de
la Pskov" a lui V. I. Lenin, L. Martov (I. 0. Tederbaum),
A. N. Potresov, S. I. Radcenko cu marxistii legali" P. B. Struve
si M. I. Tugan-Baranovski, la care a fost discutat proiectul de
declargie al redactiei, intocmit de Lenin, cu privire la progra-
mul f i sarcinile unui ziar pe intreaga Rusie (Iskra") si ale
unei reviste politice-stiin/ifice (Zarea"). Lenin a vizitat o serie
de orase din Rusia (Moscova, Petersburg, Riga, Smolensk, Nijni-
Novgorod, Ufa, Samara, Sizran), unde a stabilit legaturi cu
grupuri social-democrate si cu diferi/i social-democra/i, care
s-au angajat sa sprijine viitoarea Iskra". In august 1900, dupa
sosirea lui Lenin in Elvetia, a avut loc o consfatuire in cadrul
careia Lenin si Potresov au discutat cu membrii grupului Eli-



ADNOTARI 609

berarea muncii" programul $i sarcinile ziarului $i ale revistei,
lista eventualilor colaboratori, precum $i componenta $i sediul
redactiei. La un moment dat, aceste tratative erau cit pe-aci sa
se termine printr-o ruptura (vezi Opere complete, vol. 4, Editura
politics, 1961, editia a doua, pag. 326-344), dar in cele din
urmI s-a ajuns la un acord in toate problemele litigioase.

Primul numir al Iskrei" leniniste a apIrut in decembrie
1900, la Leipzig ; numerele urmatoare au aparut la Miinchen ;
incepind din iulie 1902 la Londra, iar din primavara anului
1903 la Geneva. La organizarea editarii ziarului au clat un
ajutor pretios social-democratii germani Clara Zetkin, A. Braun
si altii, revolutionarul polonez I. Marchlewski, care tr5.ia pe
atunci la Miinchen, si H. Quelch, unul dintre conducatorii Fe-
deratiei social-democrate din Anglia.

Din redactia Iskrei" faceau parte : V. I. Lenin, G. V. Ple-
hanov, L. Martov, P. B. Akselrod, A. N. Potresov 5i V. I. Za-
sulici. Secretar de redactie a fost la inceput I. G. Smidovici-
Leman, iar mai tirziu, din primavara anului 1901, N. K. Krup-
skaia, care purta $i intreaga corespondenti a Iskrei" cu orga-
nizatiile social-democrate din Rusia. Lenin a fost in fapt
redactorul-sef $i conducitorul Iskrei". In coloanele Iskrei",
el a publicat articole in legltura cu toate problemele funda-
mentale ale constructiei de partid si ale luptei de class a pro-
letariatului din Rusia, precum si in legkurI cu cele mai im-
portante evenimente din vim. internationall.

Iskra" a devenit un centru in jurul caruia se grupau for-
tele partidului, un centru de adunare 5i educare a cadrelor
partidului. Intr-o serie de orase din Rusia (Petersburg, Moscova,
Samara si altele) at fost create grupuri si comitete P.M.S.D.R.
de orientare leninist-iskrista, iar in ianuarie 1902, la Consfitu-
irea de la Samara a iskristilor, a fost creata organizatia din
Rusia a Iskrei". Organizatiile iskriste se creau si activau sub
conducerea directs a discipolilor si a tovarasilor de lupta as lui
V. I. Lenin : N. E. Bauman, I. V. Babuskin, S. I. Gusev, M. I. Ka-
linin, P. A. Krasikov, G. M. Krjijanovski, F. V. Lengnik,
P. N. Lepesinski, I. I. Radcenko s.a.

Din initiativa lui Lenin si cu participarea lui directs, re-
dactia Iskrei" a elaborat un proiect de program al partidului.
(publicat in Iskra" nr. 21) si a facut pregItirile necesare in
vederea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. In momentul con-
voarii congresului, majoritatea organizatiilor social-democrate
locale din Rusia se alaturasera Iskrei", aprobind tactica, pro-
gramul $i planul ei organizatoric, 5i recunoscind-o drept organul
for conducator. Printr-o hota'rire specials, congresul a subliniat
rolul exceptional al Iskrei" in lupta pentru crearea partidului
si a declarat-o Organ Central al P.M.S.D.R. Congresul al II-lea
a stabilit ca redactia va fi formats din Lenin, Plehanov si
Martov. Martov, care ceruse insistent mentinerea integralI a
vechiului grup de case redactori, a refuzat si faca parte din
redactie, in pofida hotaririi congresului partidului ; numerele

34
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46-51 ale Iskrei" au aparut sub ingrijirea lui Lenin si a lui
Plehanov. Ulterior Plehanov a trecut pe pozitiile mensevismului
$i a cerut sa fie inclusi in redactia Iskrei" toti vechii ei re-
dactori mensevici care fusesera respinsi de congres. Neputind
accepta o asemenea pretentie, la 19 octombrie (1 noiembrie)
1903, Lenin s-a retras din redactia Iskrei" ; el a fost cooptat
in C.C., in cadrul caruia a dus lupta impotriva oportunistilor
mensevici. Nr. 52 al Iskrei" a aparut sub ingrijirea exclusive
a lui Plehanov. La 13 (26) noiembrie 1903, procedind cu de la
sine putere, incalcind vointa congresului, Plehanov a cooptat in
redactia Iskrei" pe fostii ei redactori mensevici. Incepind cu
nr. 52, mensevicii au transformat Iskra" Intr-un organ al
lor. 7.

8 Grupul Borba' a fost treat la Paris in vara anului 1900, fiind
format din D. B. Reazanov, I. M. Steklov si E. L. Gurevici.
Denumirea Borba" a fost adoptata de acest grup in mai 1901.
Incercind sa impace curentul revolutionar din social-democratia
rusk cu cel oportunist, grupul Borba" $i -a asumat initiativa de
a convoca la Geneva (in iunie 1901) o conferinta a reprezen-
tantilor organizatiilor social-democrate din strainatate re-
dactia ziarului Iskra" si a revistei Zarea", organizatia
Sotial-demokrat", Comitetul din strainatate al Bundului si
Uniunea social-democratilor rusi din strainatate" si a parti-
cipat la lucrarile Congresului de unificare" al organizatiilor
din strainatate ale P.M.S.D.R., care a avut loc la Zurich (in
zilele de 21 si 22 septembrie (4 $i 5 octombrie) 1901). In no-
iembrie 1901, grupul a publicat un document programatic inti-
tulat Instiintare cu privire la publicatiile grupului social-
democrat «Borba*". In publicatiile sale (Materiale in vederea
elaborarii programului partidului", fasciculele IIII, Foaia
volanta a grupului aorbap" altele), grupul Borba" denatura
teoria revolutionary a marxismului, interpretind-o intr-un spirit
doctrinar-scolastic, $i manifesta o atitudine °still fats de prin-
cipiile organizatorice leniniste de construire a partidului. Din
cauza abaterilor sale de la conceptille si tactica social-demo-
crata, din cauza actiunilor lui dezorganizatoare si a lipsei de
legatura cu organizatiile social-democrate din Rusia, grupul
Borba" n-a fost admis la Congresul al II-lea. Printr-o hotarire
a acestui congres, el a fost declarat dizolvat. 8.

9 Transfugul" I. V. Cernisev, care a fost mai intii econo-
mist", apoi a trecut in organizatia din strainatate a Iskrei",
pentru ca dupe aceea sa se reintoarca la economisti". 8.

10 Rabocee Delo" revista a economistilor, organ neperiodic al
Uniunii social-democratilor rusi din strainatate". A aparut la
Geneva din aprilie 1899 }Ana in februarie 1902, sub ingrijirea
lui B. N. Kricevski, P. F. Teplov (Sibireak), V. P. Ivanlin, iar
mai tirziu $i a lui A. S. Martinov. Au aparut 12 numere, dintre
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care 3 duble. Redactia revistei Rabocee Delo" era centrul din
strainatate at economistilor" (rabocedeltilor"). Rabocee Delo"
sprijinea lozinca bernsteiniana a libertatii criticii" marxismului,
se situa pe pozitii oportuniste in problema tacticii $i in aceea a
sarcinilor organizatorice ale social-democratiei ruse, nega posi-

revolutionare ale ta'ra'nimii etc. Rabocedeltii" propagau
ideea oportunista ca lupta politica a proletariatului trebuia sa
fie subordonata celei economice, se ploconeau in fata sponta-
neitatii miscarii muncitoresti negau rolul conducator at parti-
dului. Unul dintre redactorii de la Rabocee Delo" (V. P. Ivan-
sin) participa la redactarea revistei Raboceaia Misl" organ
al economistilor" pe care revista Rabocee Delo" ii
sprijinea. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., rabocedeltii"
au reprezentat aripa de extrema dreapta, oportunista, a parti-
dului. 8.

11 Bundul (Uniunea generals a muncitorilor evrei din Lituania,
Polonia si Rusia") a fost organizat in 1897, la Congresul de
constituire al grupurilor social-democrate evreiesti, care a avut
loc la Vilno ; el grupa in special elementele semiproletare ale
meseriasilor evrei din regiunile apusene ale Rusiei. La primul
Congres al P.M.S.D.R. (1898), Bundul a intrat in P.M.S.D.R.
ca organizatie autonoma, de sine statatoare doar in problemele
care privesc proletariatul evreiesc" (Rezolutiile hotaririle
congreselor, conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovie-
tice si ale plenarelor C.C.", partea I, Editura pentru literature
politica, 1954, pag. 14).

Bundul era purtatorul nationalismului $i al separatismului in
rindurile miscarii muncitoresti din Rusia. In aprilie 1901, Congre-
sul al IV-lea al Bundului s-a pronuntat pentru modificarea rela-
tiilor organizatorice stabilite de primul Congres al P.M.S.D.R.
Intr-o rezolutie a sa, congresul Bundului a declarat ca considera
P.M.S.D.R. drept o uniune federative de organizatii nationale
ca Bundul trebuie sa fie o parte federative a P.M.S.D.R.

La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., dupe ce congresul a
respins cererea Bundului de a fi recunoscut drept unicul repre-
zentant al proletariatului evreiesc, Bundul s-a retras din partid.
In 1906, pe baza unei hotariri a Congresului al IV-lea (de unifi-
care) at partidului, Bundul a intrat din nou in P.M.S.D.R.

In cadrul P.M.S.D.R., bundistii au sprijinit intotdeauna aripa
oportunista a partidului (pe ,economisti" mensevici, lichidatori),
au luptat impotriva bolsevicilor si a bolsevismului. Revendicarii
programatice a bolsevicilor cu privire la dreptul natiunilor la
autodeterminare, Bundul ii opunea revendicarea autonomiei cultu-
ral-nationale. In perioada reactiunii stolipiniste, Bundul s-a situat
pe pozitii lichidatoriste si a participat activ la crearea Blocului
antipartinic din august. In timpul primului razboi mondial din
1914-1918, bundistii s-au situat pe pozitii social-soviniste. In
1917, Bundul a sprijinit Guvernul provizoriu, contrarevolutionar,
a luptat de partea dusmanilor Marii Revolutii Socialiste din
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Octombrie. In anii interventiei militare straine si ai razboiului
civil, conducerea Bundului s-a unit cu forcele contrarevolutiei. In
acelasi timp, printre membrii de rind ai Bundului s-a conturat o
cotitura in favoarea colaborarii cu Puterea sovietica. In martie
1921, Bundul s-a autolichidat ; o parte dintre membrii sai au
intrat in P.C. (b) din Rusia pe baza de cereri de primire indi-
viduale. 11.

12 Este vorba de interventia lui Akimov (V. P. Mahnovet) in cea
de-a 23-a sedinta a Congresului al II-lea al partidului. 14.

13 Grupul Eliberarea muncii" primul grup marxist rus, intemeiat
de G. V. Plehanov in 1883, la Geneva. In afara. de Plehanov, din
acest grup au facut parte P. B. Akselrod, L. G. Deutsch,
V. I. Zasulici, V. N. Ignatov.

Grupul Eliberarea muncii" a desfasurat o vasta mung de
propagare a marxismului in Rusia, traducind in limba rug,
editind in strainatate si difuzind in Rusia diferite lucrari ale lui
K. Marx si F. Engels : Manifestul Partidului Comunist", Munca
salariata si capital", Dezvoltarea socialismului de la utopie la
§tiing" etc. si popularizind in publica%iile sale marxismul. Grupul
Eliberarea muncii" a dat o lovitura serioasa narodnicismului, care
reprezenta principals piedica ideologica in calea raspindirii
marxismului si a dezvoltarii miscarii social-democrate in Rusia.
In lucrarile Socialismul si lupta politica" (1883), Divergentele
noastre" (1885) §.a., G. V. Plehanov a supus unei critici marxiste
conceptiile reactionare ale narodnicilor (teoria cu privire la calea
necapitalista de dezvoltare a Rusiei, negarea rolului de avangarda
al proletariatului in miscarea revolutionara, conceptia idealista-
subiectiva a narodnicilor asupra rolului personalitatii in istorie
etc.). Cele doua proiecte de program ale social- democra;ilor rusi
(din 1883 si 1885) scrise de G. V. Plehanov si publicate de grupul
Eliberarea muncii" au constituit un pas important in direciia
pregatirii $i crearii unui partid social-democrat in Rusia. Un rol
deosebit de important in raspindirea concepciilor marxiste, in
fundamentarea si apararea materialismului dialectic $i a materialis-
mului istoric a avut cartea lui Plehanov (N. Beltov) Contributti
la dezvoltarea conceptiei moniste asupra istoriei", care a educat
o intreaga generatie de marxisti rusi" (V. I. Lenin. Opere, vol.
16, E.S.P.L.P. 1957, pag. 266). Acest grup a editat si a difuzat
in Rusia 4 numere din culegerea Sotial-Demokrat", precum si
o serie de brosuri de popularizare pentru muncitori.

F. Engels a salutat aparitia grupului Eliberarea muncii", care
a adoptat cu sinceritate si fara rezerva marile teorii economice
$i istorice ale lui Marx" (K. Marx si F. Engels. Opere, vol.
XXVII, ed. rug, 1935, pag. 461). G. V. Plehanov si V. I. Zasu-
lici au intretinut relatii de prietenie cu F. Engels si ani de-a
rindul au fost in corespondeng cu el. Grupul Eliberarea muncii"
a stabilit legaturi cu miscarea muncitoreasca internationala si,
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Incepind cu primul Con Fres at Internationalei a II-a, care a avut
loc in 1889 (la Paris), in tot cursul existentei sale a reprezentat
social-democratia din Rusia la toate congresele Internationalei.

Deg n-a avut legaturi cu miscarea muncitoreasca practice din
Rusia, grupul Eliberarea muncii" a jucat un rol important in
formarea constiintei revolu;ionare a clasei muncitoare din Rusia.
V. I. Lenin a aratat ca grupul Eliberarea muncii" a fondat doar
teoreticeste social-democratia si a facut primul pas in intimpinarea
miscarii muncitoresti" (Opere, vol. 20, Editura politica, 1959,
pag. 275). Membrii grupului au avut greseli serioase : ei supra-
apreciau rolul burgheziei liberal; subapreciau rolul revolutionar
al taranimii ca rezerva a revolutiei proletare. Aceste greseli au
constituit germenele viitoarelor conceptii mensevice ale lui Ple-
hanov si ale altor membri ai acestui grup.

Din initiativa grupului Eliberarea muncii" a foss create, in
1894, Uniunea social-democratilor rusi din strainatatee. In 1900,
membrii grupului Eliberarea muncii" aderentii for s-au retras
din Uniune" si au intemeiat organizatia revolutionara Sotial-
demokrat". Membrii acestui grup, G. V. Plehanov, P. B. Akselrod

V. I. Zasulici, au facut parte din redactia ziarului Iskra"
a revistei Zareae. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., care a
avut loc in august 1903, grupul Eliberarea muncii" a declarat

inceteaza existenta. 14.

14 In timpul congresului, membrii organizatiei Iskrei" au dezbatut
urmatoarele liste principale de candidati pentru C.C. : 1) Lista
de compromise a majoritatii : V. N. Rozanov (reprezentant at
grupului Iujnii rabocii", agreat de minoritate"), L. D. Trotki
(mernbru combativ al minoritatii"), V. A. Noskov (care a parti-
cipat In Walla de la congres abia la sfirsitul ei"), F. V. Lengnik
si G. M. Krjijanovski, care nu participau la congres ; 2) Lista.
minoritatii Rozanov, Trotki, V. N. Krohmal, Noskov, Krjija-
novski ; 3) Lista combative" a majoritatii : Noskov, Krjijanovski,
Rozanov ; 4) Lista combative" a minoritatii : Noskov, Rozanov,
Trotki. Clad s-a procedat la alegerea Comitetului Central, Roza-
nov a declarat ca refuza sa candideze pe lista. combative" a
majoritatii si a fost txdocuit cu Lengnik. Au fost alesi in Comitetul
Central : Noskov, Krjijanovski si Lengnik, toti partizani ai
majoritatii ; din motive de conspiratie a fost adus la cunostinta
congresului numai numele lui Noskov ; Krjijanovski Lengnik,
care se aflau pe atunci in Rusia, au fost alesi in lipsa membri ai
Comitetului Central. 15.

15 Liga din stra'inatate a social-democratiei revolu;ionare ruse'
a fost intemeiata in octombrie 1901, din initiativa lui V. I. Lenin.
Din ea faceau parte sectia din strainatate a organizatiei Iskrei",
precum organizatia revolutionark Sotial-demokrat" (care cu-
prindea grupul Eliberarea muncii"). Liga tai propunea sa
raspindeasca ideile social-democratiei revolutionare si sa contribuie
in crearea unei orgaaizatii social-democrate combative. Potrivit
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statutului ei, Liga era scctia din strainatate a organizatici Iskrei".
Ea recruta printrc social-democratii rusi din strainatate partizani
ai Iskrei", acorda sprijin material ziarului, organiza transportarea
lui in Rusia si edita literature marxista de popularizare. Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. a recunoscut Ligii calitatea de unica
organizatie de partid din strainatate cu drepturi statutare de
comitet si a obligat-o sa activeze sub conducerea controlul
C.C. al P.M.S.D.R.

Dupe Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., in cadrul Ligii din
strainatate si-au consolidat pozitiile mensevicii si au inceput sa
duce lupta impotriva lui Lenin, a bolsevicilor. La Congresul al
II-lea al Ligii din strainatate, care a avut loc in octombrie 1903,
mensevicii au obtinut sa fie votat un nou statut al Ligii, indreptat
impotriva statutului partidului, care a fost adoptat la Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. Din accl moment, Liga a devenit un
bastion al menscvismului ; a dainuit pink" in 1905. 16.

16 Lenin numeste Comentariu la Tagesordnung observatiile sale pe
marginea proiectului de ordine de zi si de regulament al Congre-
sului al II-lea al partidului, intitulate de el Programul cclui de-al
II-lea Congres ordinar al P.M.S.D.R." (vezi Opere complete,
vol. 7, Editura politica, 1962, editia a doua, pag. 386-393). 17.

17 Zaree revista stiintifica-politica marxista ; a fost editatI
legal in anii 1901-1902, la Stuttgart, de catre redactia Iskrei".
Au aparut in total patru numere, dintre care unul dublu : nr. 1
in aprilie 1901 (de fapt, la 23 martie st.n.), nr. 2-3 in decembrie
1901, iar nr. 4 in august 1902. Sarcinile revistei au fost stabilite
in proiectul de declaratie a redactiei ziarului Iskra" si revistei
Zarea", scris de V. I. Lenin in Rusia (vczi Opere complete,
vol. 4, Editura politica, 1961, editia a doua, pag. 315-325). In
1902, in timpul divergentelor si conflictclor care se iscasera in
cadrul redactiei ziarului Iskra" si a revistei Zarea", Plehanov
a propus ca revista sa se separe de ziar (in asa fel incit el sa se
ocupe de redactarea revistei), dar propunerea lui n-a fost acceptata,
asa incit aceste publicatii au continuat tot timpul sa aiba o
redactie comuna.

Revista Zarea' a adoptat o atitudine critics Eta' de revizio-
nismul international fate de cel rus gi a aparat bazele teoretice
ale marxismului. In aceasta revista au aparut lucrarile lui Lenin :
Note ocazionale", Prigonitorii zemstvelor si Hanibalii libera-
lismului", D-nii 4critici* in problema agrara` (primele patru
capitole ale lucrarii Problema agrara R c r it icii lui Marx."),
Cronica interne ", Programul agrar al social-democratiei ruse",
precum si lucrarile lui G. V. Plehanov : Critica criticilor nostri.
Partea I. D-1 Struve in rolul de critic al teorici dezvoltarii
sociale a lui Marx", Cant impotriv4 lui Kant, sau testamentuI
d-lui Bernstein" Pie,

Si
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18 Consiliul partidului (1903-1905) a fost treat, conform statutului
partidului adoptat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., ca
instants suprerni a partidului, menita sa uneasca si sa coordoneze
activitatea C.C. si a redactiei O.C., sa desemneze noua compo-
nenta a C.C. si a redactiei O.C. in cazul cind vreuna dintre
aceste institutii s-ar descompleta cu desavirsire, precum sa re-
prezinte partidul in relatiile cu alte partide. Consiliul era obligat
sa convoace congresele partidului in termenul prevazut de statut
sau inainte de termen, data acest lucru va fi cerut de organizatii
de partid care, luate laolalta, au dreptul la jumatate din numarul
de voturi la congres. Consiliul partidului era format din cinci
membri, dintre care unul era numit de congresul partidului, iar
ceilalti de Comitetul Central si de redactia Organului Central,
care trimiteau in Consiliu cite doi membri. Congresul al II-lea
al P.M.S.D.R. 1-a ales pe G. V. Plehanov al cincilea membru in
Consiliu. V. I. Lenin a facut parte din Consiliu, initial ca re-
prezentant al redactiei O.C., iar dupa retragerea sa din redactia
Iskrei" ca reprezentant al C.C. Dupa ce Plehanov a facut
o cotitura spre oportunism, iar mensevicii au acaparat redactia
O.C., Consiliul partidului a devenit in miinile mensevicilor un
instrument de lupta impotriva bolsevicilor. V. I. Lenin a dus in
cadrul Consiliului o lupta consecventa pentru stringerea rin-
durilor partidului, demascind activitatea dezorganizatoare, sci-
zionista a mensevicilor. Prin statutul adoptat la Congresul al
III-lea al P.M.S.D.R., Consiliul partidulut a fost desfiintat.

19.

19 Socialistii-revolutionari (eserii) partid mic-burghez din Rusia ;
a luat fiinta la sfirlitul anului 1901 inceputul anului 1902
prin contopirea unor grupuri si cercuri narodnice (Uniunea
socialistilor-revolutionari", Partidul socialistilor-revolutionari"
etc.). Ziarul Revoliutionnaia Rossiia" (1900-1905) si revista
Vestnik Russkoi Revoliucii" (1901-1905) au devenit organele lui
oficiale. Conceptiile socialistilor-revolutionari reprezentau un
amestec eclectic de idei narodniciste reviziontste. Eserii se
straduiau, dupa cum spunea Lenin, sa cirpeasca gaurile narod-
nicismului cu peticile wcriticiiw oportuniste la mods a marxismu-
lui" (vezi Opere, vol. 9, E.S.P.L.P. 1955, pag. 301). Ei nu vedeau
deosebirile de class dintre proletariat si tairanime, estompau dife-
rentierea contradictiile de class din sinul taranimii, negau rolul
conducator al proletariatului in revolutie. Tactica terorii indi-
viduale, pe care eserii o propagau ca principala metodi de lupta
impotriva absolutismului, aducea scrioase prejudicii miscard re-
volutionare frina organizarea maselor in vederea luptei revo-
lutionare.

Programul agrar al eserilor prevedea desfiintarea proprietatii
private asupra parnintului trecerea lui la dispozitia obstilor pe
baza principiului folosintei egalitare, precum si dezvoltarea dife-
ritelor forme de cooperatie. Acest program, pe care eserii incercau
sa-1 prezinte drept un program de socializare a pamintului", nu
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avea nimic comun Cu socialismul, intrucit, dupe cum a aratat
Lenin, numai desfuntarea proprietatii private asupra pamintului
nu poate inlatura dominatia capitalului si mizeria maselor. Con-
linutul real, istonceste progresist al programului agrar al eserilor
il constituia lupta pentru lichidarea proprietatii funciare mosie-
rest', aceasta revendicare exprima in mod obiectiv interesele si
nazuintele taranimii in perioada revolutiei burghezo-democratice.

Partidul bolsevic demasca incercarile eserilor de a se deghiza
in socialisti, ducea impotriva for o lupta perseverenta pentru
mfluenva asupra taranumi, arata cit de diunatoare este pentru
miscarea muncitoreasca tactica for tactica terorii individuate.
In acelasi Limp insa, bolsevicii acceptau in anumite conditii sa
incheie cu eserii acorduri vremelnice in lupta impotriva ;arismului.

Eterogeneitatea compoziciei de clasi a taranimii determina, in
ultima analiza, nestatornicia ideologica-politics fi disensiunile
organizatorice din partidul eserilor, neincetatele lui oscilari intre
burghezia liberals si proletariat. Chiar in timpul primei revolutii
ruse s-a desprins de partidul eserilor aripa lui dreapta, care a
format Partidul socialist-populist al muncii ", partid legal, care,
prin concepliile sale, se apropia de cadevi, si aripa lui stinga,
care a format uniunea semianarhista a maximalistilor". In pe-
rioada reaqiunii stolipiniste, partidul eserilor a trecut printr-un
proces de totals destrarnare ideologica si organizatorica. In anii
primului razboi mondial, majoritatea eserilor s-au situat pe pozi-
;iile social-sovinismului.

Dupa victoria revolu;iei burghezo-democratice din februarie
1917, eserii au fost, impreuna cu mensevicii si cu cadevii, princi-
palul sprijin al Guvernului provizoriu burghezo-mosieresc contra-
revolutionar, iar liderii eserilor (Kerenski, Avksentiev, Cernov)
au facut parte din acest guvern. Sub influenta cresterii spiritului
revolucionar al iiralnimii, aripa stinga a eserilor a format, la
sfirsitul lunii noiembrie 1917, partidul de sine statator al eserilor
de stinga. Cautind sa-si pastreze influenta asupra maselor ;Ira-.
nesti, eserii de stinga au recunoscut de forma. Puterea sovietic 41

au incheiat un acord cu bolsevicii, dar in scurta vreme au paw
pe 'calea luptei impotriva Puterii sovietice.

In anii interven;iei militare strain si ai razboiului civil, eserii
au desfasurat o activitate subversive contrarevolutionara, au dat
un sprijin activ intervencionistilor si generalilor albgardisti, au
participat la comploturi contrarevolucionare si au organizat acte
teroriste impotriva reprezentantilor Statului sovietic si ai partidu-
lui comunist. Dula terminarea razboiului civil, eserii si-au con-
tinuat, =It in interiorul farii cit si in tabara emigratiei albgardiste,
activitatea dusmanoasa indreptata impotriva Statului sovietic.
20.

20 Ivan Ivanovici si Ivan Nikiforovici personaje din povestirea
lui N. V. Gogol Cum s-a certat Ivan Ivanovici cu Ivan Niki-
forovici`. 20.
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21 Poslednie lzvestiia" buletin al Comitetului din strainatate al
Bundului ; a apirut la Londra §i la Geneva in anii 1901-1906.

25.

22 Sionism curent reaccionar, burghezo-navionalist, apirut la
sfNitul secolului al XIX-lea in rindurile burgheziei evreie§ti. In
teoriile for navionaliste, sioni4tii se stricluiesc sa demonstreze ca
evreii din toate virile ar constitui o naviune evreiasci unici" ;
reprezentan;ii sionismului propovaduiesc colaborarea de class" a
tuturor evreilor, ciutind sa abate astfel pe oamenii muncii evrei
de pe calea luptei de class impotriva burgheziei, de pe calea
luptei comune alituri de oamenii muncii de alte navionalitavi
pentru libertivi democratice ;i pentru socialism. 28.

23 Din motive de conspiravie, V. I. Lenin scrie despre Comitetul
Central ca nu s-a nascut incl. In realitate, Comitetul Central
fiinta la aceasti data, el fiind ales la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R., la 7 (20) august 1903. 29.

24 Proiectul de apel al Comitetului Central $i al redactiei Organu-
lui Central ccitre membrii opozitier are doui variante. In prima
variante a proiectului de apel (vezi Culegeri din Lenin", vol. VI,
pag. 308-310), lipse§te partea finali. Varianta a doua, care se
publics in volumul de favi, are un caracter mai finisat.

Acest apel, care convine o chemare la indeplinirea datoriei face
de partid, urma sa fie trimis liderilor opoziyiei men§evice :
L. Martov, P. B. Akselrod, V. I. Zasulici, A. N. Potresov,
L. D. Trovki §i alvii. El n-a mai fost insi trimis, probabil din
cauza felului in care au decurs lucrarile congresului Ligii din
strainatate a social-democratiei revoluvionare ruse", care a avut
loc la jumatatea lunii octombrie 1903 §i in cadrul caruia s-a des-
fa§urat o lupti inverpnati impotriva opoziviei men§evice. 31.

25 Un membru al C.C. F. V. Lengnik. 31.

26 Congresul al 11-lea al Ligii din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse" a avut loc intre 13 §i 18 (26 qi 31) octom-
brie 1903 la Geneva. Congresul a fost convocat la insistenvele
meNevicilor, care voiau sa -1 opuna Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. Pronunvindu-se impotriva convocirii congresului Ligii
din strainatate, V. I. Lenin stria : In momentul de fatii, un con-
gres al Ligii n-ar duce decit la certuri qi nu ar contribui cu nimic
la buna desfi§urare a muncii, adici a muncii in strainatate"
(vezi Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 169).

La congresul Ligii din strainatate au participat 15 partizani ai
majoritivii (incepind de la qedinva a doua 14), care aveau
18 voturi (V. I. Lenin, G. V. Plehanov, N. E. Bauman, N. K. Krup-
skaia, V. D. Bonci-Bruevici, M. M. Litvinov §i al;ii), ;i 18 men-
Kvici (incepind de la §edinta a doua 19), care aveau 22 de
voturi (P. B. Akselrod, F. I. Dan, L. G. Deutsch, V. I. Zasulici,
L. Martov, L. D. Trovki §i alvii). Unul dintre participanvii la
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congres, K. M. Tahtarcv (2 voturi), nu adcrase nici la bulevici,
nici la mensevici. Congresul a dezbatut urmatoarele probleme :
1) raportul administratiei Ligii din strainatate (L. G. Deutsch si
N. K. Krupskaia) ; 2) raportul delegatului Ligii la Congresul al
II-lea al partidului ; 3) statutul Ligii ; 4) alegerea administratiei.

Punctul central de pe ordinea de zi 11 constituia raportul lui
V. I. Lenin, delegatul Ligii la Congresul al II-lea al partidului.
In raportul sau, V. I. Lenin a ficut o expunere a lucrarilor Con-
gresului al II-lea al P.M.S.D.R. si, demascind oportunismul men-
sevicilor, a aratat cit de neprincipiala a fost comportarea for
la congres. Folosindu-se de majoritatea pe care o avea la con-
gresul Ligii din strainatate, opozitia a hotarit ca dupa Lenin sa
i se dea cuvintul lui Martov, care sa prezinte un coraport. In
coraportul sau, Martov a aparat comportarea mensevicilor la
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. si a formulat o serie de acu-
zatii calomnioase la adresa bolsevicilor. Lenin si partizanii ma-
joritatii, dindu-si seama de imposibilitatea si de inutilitatea va-
dita a continuarii polemicii cu opozitia, au parasit sedinta con-
grqsului si au refuzat sa participe la dezbaterile in legatura cu
aceasta problems. Cautind sa acapareze institutiile centrale ale
partidului, majoritatea mensevica a congresului a adoptat la
cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi trei rezolutii in
care se declara impotriva pozitiei lui Lenin in problemele or-
ganizatorice si chema la lupta sistematica impotriva bolsevi-
cilor.

Congresul a adoptat, de asemenea, statutul Ligii din straina-
tate, in cuprinsul caruia o serie de puncte (editarea de catre
Liga a unor publicatii destinate intregului partid, relatii directe
intre administratia Ligii si celelalte organizatii, nu prin inter-
mediul C.C. si 0.C., precum si alte puncte) contraveneau sta-
tutului partidului ; in afara de aceasta, mensevicii contestau
Comitetului Central al P.M.S.D.R. dreptul de a aproba statu-
tul Ligii. Reprezentantul C.C. al P.M.S.D.R. la congres, F. V.
Lengnik, a cerut in numele Comitetului Central ca statutul
Ligii sa fie pus de acord cu statutul partidului, iar dupa ce
opozitia a refuzat sa se conformeze, el a declarat ea adunarea
este nestatutara. Consiliul partidului a aprobat actiunile repre-
zentantului Comitetului Central (vezi volumul de fata, pag. 65).

V. I. Lenin a spus ca congresul Ligii din strainatate repre-
zinta apogeul ostilitatilor opozitiei impotriva centrelor" (vezi
volumul de fats, pag. 103). Dupa Congresul al II-lea al Ligii,
mensevicii au transformat-o pe aceasta din urma tntr -un punct
de sprijin in lupta for impotriva partidului.

In sectiunea Materiale pregatitoare" a volumului de fats
sent incluse doua documente ale lui Lenin referitoare la lucra-
rile Congresului al II-lea al Ligii din strainatate : planul-con-
spect al raportului asupra Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.,
prezentat de Lenin la congresul Ligii din strainatate, si insem-
narile ficute de Lenin la prima sedinta a acestui din urma.
congres. 37.
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27 Observatia de Eta' constituie rispunsul lui V. I. Lenin la pro-
punerea facuta dc L. G. Deutsch in legatura cu punctul al
3-lea de pe ordinea de zi : in loc de elaborarea statutului" sa
se puns modificarea statutului". Problema elaborarii unui nou
statut al Ligii avea un caracter principial. Vechiul statut al Li-
gii (din 1901), intocmit intr-o perioada cind in fapt nu exista
inc a un partid unic, nu mai corespundea noilor cerinte. Sta-
tutul partidului adoptat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
acorda Ligii drepturi de comitet de partid, cu singura deose-
bire ca va putea acorda sprijin mi$card revolutionare ruse nu-
mai prin intermediul unor persoane sau grupe anume desemnate
in acest stop de catre Comitetul Central (vezi Rezolutiile
hotaririle congreselor, conferintelor Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice $i ale plenarelor C.C.", partea I, Editura pen-
tru literature politica, 1954, pag. 47). Luptind in mod consec-
vent
P.M.S.D.R.,

pentru indeplinirea hotaririlor Congresului al II-lea al
Lenin cerea elaborarea unui nou statut al Ligii, care

sa fie pus de acord cu statutul partidului. 39.

28 Este vorba de cererea lui L. Martov de a i se permite sa pre-
zinte un coraport asupra lucrarilor Congresului al II-lea al
partidului. 39.

29 Este vorba de afirmatiile lui Martov ca in timpul congresului
partidului G. V. Plehanov a avut o comportare contradictorie :
la $edintele particulare ale Iskrei" el spunea una, iar la con-
gres, alta. 42.

30 Este vorba, probabil, de unul dintre cei doi membri ai Ligii din
strainatate M. N. Leman $i P. G. Smidovici care cu pu-
Fin inainte de congresul Ligii plecasera in Rusia, transmitind
lui N. E. Bauman voturile tor. 42.

31 In proiectul de ordine de zi a Congresului al II-lea, punctul 23
a fost transformat ulterior de V. I. Lenin in punctul 24 (vezi
Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1962, editia a doua,
pag. 393). 44.

32 Referatul asupra problemei nationale a fort ulterior prelucrat
de V. I. Lenin, spre a fi publicat in Iskra° sub forma unui
articol intitulat Problema nationals in programul nostru" (vezi
Opere complete, vol. 7, Editura politica:, 1962, editia a doua,
pag. 229-238). 44.

33 P.P.S. Partidul socialist polonez (Polska Partia Socjalistyczna)
partid nationalist reformist, infiintat in 1892. Punind la

baza programului sau lupta pentru o Polonie independents,
P.P.S. a desfaprat, sub conducerea lui Pilsudski $i a adeptilor
lui, o propaganda nationalists separatists in rindurile munci-
torilor polonezi, clutind abate de pe calea luptei comune
alaturi de muncitorii ru$i impotriva a.bsolutismului $i a capita-

si

s

ismului.
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Sub inriurirea muncitorilor de rind, in tot
stinga.

cursul evolutiei
P.P.S. s-au format in sinul sgu grupari de Uncle dintre
ele au aderat ulterior la aripa revolutionary a mi§cgrii mun-
citore§ti poloneze.

In 1906 P.P.S. s-a scindat in levity" P.P.S. §i in 24a-nu-
mita fractiune revolutionary" a P.P.S., fractiune §ovinista, de
dreapta.

Sub influenta P.M.S.D. (b) din Rusia, precum fi a S.D.P.
§i L., levita P.P.S." a evoluat treptat spre pozitii consecvent
revolutionare.

In anii primului razboi mondial, o mare parte din levitau
P.P.S. s-a situat pe pozitii internationaliste, iar in decembrie
1918 a fuzionat cu S.D.P. §i L. Cele doug partide unite au
format Partidul Muncitoresc Comunist din Polonia (aceasta a
foss ping in 1925 denumirea Partidului Comunist din Polonia).

Aripa dreaptg a P.P.S. §i-a continuat in timpul primului
rgzboi mondial politica nationalloving ; ea a organizat pe .te-
ritoriul Galitiei legiuni poloneze care au luptat de partea im-
perialismului austro-german.

Dupg crearea statului burghez polonez, in 1919, aripa dreapta
a P.P.S. a fuzionat cu organizatiile P.P.S. de pe teritoriul po-
lonez aflat ping atunci sub stapinirea Germaniei qi Austriei,
adoptind din nou denumirea de P.P.S. Devenit partid de gu-
vernamint, P.P.S. a inlesnit trecerea puterii in miinile burghe-
ziei poloneze, iar apoi a desfa§urat o sistematici propaganda
anticomunista §i a sprijinit politica de agresiune impotriva Tarii
sovietice, politica de cotropire §i asuprire a Ucrainei apusene si
a Bielorusiei apusene. Uncle grupari din P.P.S. care nu au fost
de acord cu aceasta politici au aderat la Partidul Comunist din
Polonia.

Dupa lovitura de star fascists a lui Pilsudski (mai 1926),
P.P.S. a trecut formal in rindurile opozitiei parlamentare ; in
realitate insg, el nu a dus o lupta activa impotriva regimului
fascist, ci a continuat sgli desf4oare propaganda antisovieticg
si anticomunista. Elementele de stinga din P.P.S. au colaborat
in ace§ti ani cu comuni§tii polonezi, sprijinind intr-o serie de
campanii tactica de front unic.

In timpul celui de-al doilea rgzboi mondial, P.P.S. s-a scin-
dat din nou. Partea lui reactionarg, §oving, care a adoptat de-
numirea de WolnoiC, Rownoge, Niepodlegloie" (Libertate, Ega-
litate, Independentg"), a participat la formarea guvernului"
reactionar polonez din emigravie de la Londra. Cealaltg parte,
adicg aripa sting a P.P.S., care a adoptat denumirea de Par-
tidul muncitoresc al socialistilor polonezi' (R.P.P.S.), sub in-
fluenta Partidului Muncitoresc Polonez" (P.P.R.), infiintat in
1942, a aderat la Frontul popular de lupta impotriva ocupan-
Oar hitler4ti, a participat la lupta pentru eliberarea Poloniei
din robia fascists qi a militat pentru stabilirea de relatii de
prietenie cu U.R.S.S.
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In 1944, dupI eliberarea partii rasIritene a Poloniei de sub
ocupatia germani si dup5. formarea Comitetului polonez de eli-
berare nationals, R.P.P.S. 'i -a reluat denumirea de P.P.S. si im-
preuna cu P.P.R. a participat la construirea Poloniei democrat-
populare. In decembrie 1948, P.P.R. si P.P.S. s-au unit si au
format Partidul Muncitoresc Unit Polonez (P.M.U.P.). 44.

34 Organizatia din Rusia a Iskrei' grupa in rindurile ei pe is-
kristii care activau in Rusia. Inca in perioada pregItirii edi-
aril ziarului Iskra" si in primul lui an de existents (decem-
brie 1900 decembrie 1901) a fost treats o recea de agenti
ai Iskrei" care activau in diverse orase din Rusia : P. N. Le-
pesinski si 0. B. Lepesinskaia, P. A. Krasikov, A. M. Stopani,
G. M. Krjijanovski si Z. P. Krjijanovskaia, S. I. si L. N. Rad-
cenko, A. D. Tiurupa, N. E. Bauman, I. V. Babuskin si alcii.
Intr-o serie de orase (Petersburg, Pskov, Samara, Poltava si al-
tele) au fost create grupuri pentru sprijinirea Iskrei".

Activitatea iskristilor consta in stringerea de fonduri pentru
editarea Iskrei", trimiterea de corespondente la redactia Is-
krei", transportarea si difuzarea ziarului si organizarea de mij-
loace tehnice pentru tipIrirea Iskrei" in Rusia. In aceasta pe-
rioada, grupurile iskriste, ca si diferkii agenti ai ziarului Iskra"
nu aveau Inca decit slabe legaturi reciproce si intretineau, in
majoritatea cazurilor, relatii directe cu redactia Iskrei".

Dezvoltarea miscarii revolutionare, precum si extinderea ac-
tivit'atii practice faceau sa fie imperios necesara unirea forte-
lor iskriste, sistematizarea si o mai bursa organizare a activita-
vii lor, ceea ce era menit sa contribuie la rezolvarea sarcinii
principale inlaturarea metodelor primitive de munca, culti-
vate de economisti, si cistigarea comitetelor social-democrate de
partea Iskrei". In legaturi cu aceasta, Lenin a elaborat planul
crearii unei organizaiii iskriste pe intreaga Rusie, care urma sa
pregiteascg unirea organizatillor social-democrate din Rusia in-
tr-un partid marxist centralizat unic. Acest plan, expus initial
de Lenin in articolul Cu ce sa incepem ?" (mai 1901), a fost
ulterior elaborat in mod amanuntit in brosura Ce-i de facut ?"
(toamna anului 1901 februarie 1902) (vezi Opere complete,
vol. 5, Editura politics, 1961, editia a doua, pag. 1-13, 3i

vol. 6, Editura politica, 1961, editia a doua, pag. 1-190).
La infaptuirea planului de creare in Rusia a unei organizatii

iskriste unite, V. I. Lenin si aderentii sal au trebuit sa invinga
tendintele ingust-locale (regionaliste) de care dadeau dovada unii
iskristi-practicieni. ,,...Trebuie sa spunem stria Lenin intr-o
scrisoare din iulie 1901 catre S. 0. Tederbaum ea, in gene-
ral, considerlm once plan de editare a vreunui organ regional
sau local de catre organizavia din Rusia a «Iskreiw ca absolut
gresit si daunator. Organizatia cIskrei* exists pentru a o spri-
jini si dezvolta pe aceasta din urma si pentru a uni in felul
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acesta partidul, iar nu pentru a-i fdrimita fortele, caci gi Fara
aceasta organizatie farimitarea este destul de mare" (Opere,
vol. 34, E.S.P.L.P. 1953, pag. 62).

In ianuarie 1902 a avut loc la Samara o consfatuire a is-
kristilor la care au participat G. M. Krjijanovski si Z. P. Krji-
janovskaia, F. V. Lengnik, M. A. Silvin, V. P. Artibusev,
D. I. Ulianov si M. I. Ulianova si altii. La aceasta consfatuire
a fost creat biroul organizatiei din Rusia a Iskrei". Hotaririle
adoptate stabileau modul in care membrii organizatiei Iskrei"
urmeaza sa tina legitura unii cu altii si cu redactia Iskrei",
modul de organizare a stringerii de fonduri si felul cum se re-
partizeaza ele, sarcinile iskristilor in ceea ce priveste comite-
tele social-democrate gi organele de press locale. Pentru inde-
plinirea sarcinii fundamentale alaturarea comitetelor la or-
ganizatia Iskrei" si recunoasterea ei ca organ al intregului
partid s-a hotarit sa se mearga in diverse regiuni ale Ru-
siei. ...Initiativa voastra stria V. I. Lenin adresindu-se or-
ganizatorilor consfatuirii ne-a bucurat grozav de mult. Ura !
Asa si trebuia 1 Porniti-o cu mai multi' indrazneala $i ac-
tivaci mai independent, cu mai multi' initiativa voi sinteti
primii care ati inceput cu atita curaj, deci si in continuare va
merge bine !" (Opere complete, vol. 6, Editura politica, 1961,
editia a doua, pag. 447).

Infaptuirea hotaririlor conferintei a fost ingreuiata de arcs-
tarea mai multor iskristi in februarie 1902. Cu toate acestea,

inarmati cu cartea lui Lenin Ce-i de facut ?", au des-
fasurat o activitate energica in directia propagarii si a inflp-
tuirii practice a planului leninist de creare a partidului. Orga-
nizatia din Rusia a Iskrei" a obtinut rezultate de seams in
crearea unitatii de fapt a organizatiilor de partid pe baza prin-
cipiilor marxismului revolutionar. La sfirsitul anului 1902,
aproape toate principalele comitete social-democrate s-au decla-
rat solidare cu Iskra".

La Consfatuirea din 2-3 (15-16) noiembrie 1902 de la
Pskov a fost creat, cu participarea activa a iskristilor, un Co-
mitet de organizare insarcinat cu convocarea Congresului al
II-lea al partidului, comitet caruia organizatiile iskriste i-au
transmis toate legaturile lor. Organizatia din Rusia a Iskrei"
a dainuit pins la Congresul al II-lea al partidului ; ea a jucat
un rol de seams in pregatirea gi convocarea congresului care
a creat partidul marxist revolutionar din Rusia. 44.

35 Este vorba de E. I. Levin (Egorov), delegat la congres. 46.

36 Aceasta declaratie a fost citita de V. I. Lenin in cea de-a 3-a
sedinta a Congresului al II-lea al Ligii din strainatate, ime-
diat dupa ce Martov prezentat coraportul. Ulterior, dupa
ce intr-o scrisoare din 16 (29) noiembrie 1903 Martov s-a va-
zut nevoit sa declare ca nu pune la indoiala sinceritatea gi

I

iskristii,

si -a
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buns-credinta lui Lenin, cererea de instituire a unui arbitrai
care sa examineze afirmatiile calomnioase ale lui Martov a fost
retrasa. 55.

37 Este vorba de cuvintarea lu Trotki, care, recurgind la tot felul
de sofisme died o interpretare arbitrary statutului partidu-
lui, se straduia sa dovedeasca ca Liga din strainatate are drep-
tul sa adopte proicctul dc statut al Ligii fira a cere aprobarea
C.C. al P.M.S.D.R. 57.

38 Este vorba de 6 6 din statutul P.M.S.D.R. adoptat la Congre-
sul al II-lea al partidului (vezi Rezolutiile hotaririle con-
greselor, conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
si ale plenarelor C.C.", partca I, Editura pentru literature poli-
tica, 1954, pag. 46). 57.

39 In rezolutia lui L. E. Galperin (Koneaghin), care era sustinuta
de bolsevici, se preciza ca statutul Ligii intra in vigoare nu-
mai in momcntul aprobarii lui de catre C.C. Accasta rezolutic,
intocmita in conformitate cu statutul P.M.S.D.R., promova prin-
cipiul ccntralismului democratic in partid.

Rezolutia lui Martov, adoptata de majoritatca oportunista a
congresului Ligii, pornca de la idcea ca Liga din strainatate
are dreptul sa-si adopte statutul fara aprobarea lui prealabila
de catre C.C. al partidului. 59.

40 Documentul intitulat Declaratie neprezentatr a fost scris de
V. I. Lenin spre a fi prezentat la Congresul al II-lea al Ligii
din strainatate in legatura cu acuzatiile calomnioase formulate
de Martov impotriva bolsevicilor in coraportul sau asupra Con-
gresului al II-lea al P.M.S.D.R. In sedinta din 16 (29) octom-
brie 1903 a congresului Ligii, Lenin s-a limitat sa face o de-
claratie verbala (vezi volumul de fata, pag. 56). Titlul docu-
mentului a fost dat ulterior de Lenin. 60.

41 Este vorba de F. V. Lengnik, care in sedinta din 18 (31) oc-
tombrie 1903 a congresului Ligii din strainatate a cerut in nu-
mele C.C. ca starutul Ligii, adoptat de congres, sa fie pus in
concordanta cu statutul P.M.S.D.R. Intrucit opozitia a refuzat
sa indeplineasca aceasta cerinta, Lengnik a declarat cal aduna-
rea este nestatutara $i a parasit congresul impreuna cu ccilalti
bolievici membri ai Ligii. 65.

42 Declaratia cu privire la retragerea din Consiliul partidului
din redactia Organului Central" a fost prezentata de V. I. Lenin
dupa ce G. V. Plehanov a facut o cotitura fatisa spre menle-
vici si a cerut ca in redactia Iskrei" sa fie cooptati toti fostii
ei redactori, respinhi de Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.

La 5 (18) noiembrie, Lenin a adresat redacciei O.C. ruga-
mintca de a tipari in Iskra" o declaratie referitoare la retra-
gerca lui din redactie (vezi volumul de fats, pag. 88). Instiin-

si

si

ti
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area din partea redactiei cu privire la schimbarile survenite
in componenta ei a fost publicata in nr. 53 al Iskrei" noi,
mensevice, din 25 noiembrie 1903. 66.

43 Die Arbeiterstimme" ziar, organul central al Bundului, a
aparut in anii 1897-1905 in limba evreiasca, in Rusia (nr. 14
a fost tiparit in strainitate). In total au aparut 40 de numere.
A reaparut, dupa o lungs intrerupere, in 1917, ca organ sap-
taminal legal al Bundului ; in 1918 si-a incetat aparicia. 67.

44 Este vorba de hotarirea Congresului I al P.M.S.D.R. potrivit
carcia Bundul face parte din partid ca organizatie autonoma,
de sine statatoare doar in problemele care privesc in mod spe-
cial proletariatul evreiesc" (vezi Rezolutiile hotaririle con -
greselor, conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
si ale plenarelor C.C.", partea I, Editura pentru literatura po-
litica, 1954, pag. 14). 67.

45 Lenin citeaza cuvintele lui Mefistofel catre discipol din trage-
dia Faust" de Goethe (vezi Goethe. Faust", E.S.P.L.A. 1955,
pag. 105). 72.

46 Episodul luptei Bundului impotriva Comitetului din Ekateri-
noslav al P.M.S.D.R. a fost descris de Lenin in articolul Are
oare nevoie proletariatul evreiesc de un tpartid politic de sine
stataton>" ? (vezi Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1962,
editia a doua, pag. 115-120). 73.

47 Vezi K. Marx $i F. Engels. Op ere, vol. 1, Editura politica, 1959,
pag. 415. 74.

48 Die Neue Zeit" (Timpuri noi") revista teoretica a Parti-
dului social-democrat german ; a aparut la Stuttgart din 1883
pink' in 1923. Pins in octombrie 1917 a aparut sub ingrijirea lui
K. Kautsky, iar dupa aceea sub ingrijirea lui H. Cunow. In
Die Neue Zeit" au fost publicate pentru prima oars unele lu-
crari ale lui K. Marx si F. Engels : Critica programului de la
Gotha" a lui K. Marx, Critics proiectului de program social-
democrat din 1891" a lui F. Engels si altele. Engels ajuta in
permanents cu sfaturile sale redactia revistei o critica ade-
sea pentru devicrile de la marxism care aveau loc in coloanele
revistei. La revista Die Neue Zeit" au colaborat reprezentanti
de seama ai miscarii muncitoresti germane $i internationale de
la sfirsitul secolului al XIX-lea inceputul secolului al
XX-lea : A. Bebel, W. Liebknecht, R. Luxemburg, F. Wining,
C. Zetkin, G. V. Plehanov, P. La fargue Incept:I3 din
a doua jumatate a ultimului deceniu al secolului al XIX-lea,
dupa moartea lui F. Engels, revista a publicat sistematic arti-
cole scrise de revizionisti, printre care seria de articole ale lui
E. Bernstein Problemele socialismului", care a deschis campa-

si altii.
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nia revizionistilor impotriva marxismului. In anii primului raz-
boi mondial, revista s-a situat pe pozitii centriste, sprijinind in
fapt pe social-sovinisti. 74.

49 Este citat articolul lui Alfred Naquet Drumont si Bernard
Lazare", publicat la 24 septembrie 1903 in ziarul parizian La
Petite R6publique", pe atunci organul socialistilor-reformisti
francezi. Ziarul a inceput sa apara in 1875. La el au colaborat
J. .41.114s, A. E. Millerand alti oameni politici francezi. 75.

50 In articolul Burghezia narodnicizanta narodnicismul dezo-
rientat", V. I. Lenin tai propusese sa faca o analiza critica a
programului agrar al liberalilor, expus in articolul lui L. (Os-
vobojdenie" nr. 9 (33) din 19 octombrie (1 noiembrie) 1903),
si a programului agrar narodnicist al socialistilor-revolutionari,
expus in articolul lui P. Novobrantev (Revoliutionnaia Rossiia"
nr. 32 si 33 din 15 (28) septembrie si 1 (14) octombrie 1903).
Lenin nu si-a putut realiza insa decit prima parte a planului
sau : o continuare la acest articol (care sa cuprinda critica ve-
derilor lui Novobrantev) n-a mai urmat. Materialul referitor
la critica programului agrar narodnicist este cuprins in varian-
tele de plan ale articolului care s-au pastrat (vezi volumul de
fats, pag. 460-465). Printre materialele pregatitoare la articolul
Burghezia narodnicizanta gi narodnicismul dezorientat", pastrate
in Arhiva Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al
P.C.U.S., exists urmatoarele variante de titluri ale acestui ar-
ticol, scrise de Lenin :

Narodnicismul burghez manilovismul narodnicist.
Burghezia narodnicizanta si utopia narodnicista.
Liberalismul narodnicist si utopia narodnicista.
Luciditate burgheza si manilovism narodnicist.
Burghezia narodnicizanta $i narodnicismul dezorientat".
In varianta a doua sint terse cuvintele utopia narodni-

cista", iar varianta a treia si a patra sint in intregime Iterse.
Articolul Burghezia narodnicizanta gi narodnicismul dezo-

rientat" a fost ultimul articol publicat de Lenin in ziarul
Iskra". 79.

51 OsvoboMenie" (Eliberarean revista bilunara care a apa-
rut in strainatate din 18 iunie (1 iulie) 1902 pins in 5 (18) oc-
tombrie 1905, sub ingrijirea lui P. B. Struve. Revista Osvo-
bojdenie" a fost organul burgheziei liberale ruse si a promovat
in mod consecvent ideile unui liberalism monarhic moderat. In
1903 s-a grupat in jurul acestei reviste (iar in ianuarie 1905 s-a

Uniunea eliberarii", care a clainuit pita in octom-
osvobojdentii"brie 1905. Impreuna cu zemtii constitutionalisti,

au constituit nucleul principalului partid burghez din Rusia
partidul democrat-constitutional al cadetilor, infiintat in octom-
brie 1905. 80.

35 v. I. Lento, vol. a
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52 Revoliutionnaia Rossiia' (Rusia revolutionark") ziar ile-
gal al socialistilor-revolutionari ; a aparut in Rusia de pe la
sfirsitul anului 1900 (nr. 1, datat 1900, a aparut de fapt in
ianuarie 1901), editat flind de Uniunea socialistilor-revolutio-
nari". Din ianuarie 1902 pink* in decembrie 1905 a aparut in
strkinktate (la Geneva) ca organ oficial al partidului socialisti-
lor-revolutionari. 80.

53 Declaratie nepublicara"
P.M.S.D.R.,

proiect de hotkrire a Comitetului
Central al prezentat de V. I. Lenin la sedinta din
14 (27) noiembrie 1903 a Comitetului Central. Hotarirea nu a
fost aplicata in practick din cauza atitudinii impaciuitoriste a
unor membri ai C.C. fail de mensevici. Ulterior, V. I. Lenin a
facut pe marginea acestui document insemnarea : Declaratie
nepublicatk". 89.

54 Ultimatumul Comitetului Central a fost prezentat mensevicilor
la 12 (25) noiembrie 1903. Inca la 22 octombrie (4 noiembrie)
1903, V. I. Lenin a trimis Comitetului Central o scrisoare in
care cerca sa se punk mensevicilor urmktoarele conditii : 1) trei
fosti redactori se coopteaza in redactia O.C. ; 2) se restabileste
situatia anterioara din cadrul Ligii din strkinatate ; 3) se acorda
mensevicilor 1 vot in Consiliul partidului. Aceste conditii ini-
tiale n-au fost sprijinite de partea impIciuitorista a C.C. In
aceeasi scrisoare, Lenin a formulat si a propus sa se adopte
totodatk, lark a se comunica deocamdatk mensevicilor, princi-
palele puncte ale ultimatumului, adick ale concesiilor practice
admisibile pe care C.C. le poate face mensevicilor : 1) cei pa-
tru folti redactori se coopteaza in redactia Iskrei" ; 2) se
coopteazI in C.C., la alegerea acestuia, doi membri ai opozi-
tiei ; 3) se restabileste situatia anterioark din cadrul Ligii ; 4)
se acorda mensevicilor 1 vot in Consiliul partidului. Dna
ultimatumul nu va fi acceptat arkta Lenin , rkzboi pink
la capat. 0 conditie suplimentark : 5) incetarea oricaror arbi-
traje, dispute si discutii in legaturi cu certurile care au avut
loc la Congresul al II-lea al partidului dupe aceea" (Opere,
vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 180). Aceste propuneri ale lui
Lenin (in afara de conditia suplimentark) au format continutul
ultimatumului adresat de Comitetul Central la 12 (25) noiem-
brie, dar au fost intrucitva atenuate de membrii impkciuitoristi
ai C.C.

Mensevicii, ckrora G. V. Plehanov le-a dat un mare ajutor.
cooptind in redactia O.C., a doua zi dupe prezentarea acestui
ultimatum, pe toti fostii redactori, au respins ultimatumul C.C.
si au inceput un razboi fatis impotriva majoritatii partidului.

Aprecierea acestui ultimatum al C.C. a fost facuta de
V. I. Lenin in cartea sa Un pas inainte, doi pasi inapoi" (vezi
volumul de fatil, pag. 365). 89.

55 Pe acest proiect de Scrisoare a C.C. al P.M.S.D.R. care ad-
aleministratia Ligii din strainiitate, catre grupele de sprijin
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partidului catre toti membrii de partid aflati in straina-
tate", Lenin a facut urmatoarea insemnare (adresata, probabil,
lui F. V. Lengnik, reprezentantul din strainatate al C.C.)
Dupa citirea acestui proiect de scrisoare, inapoiaza-mi-1 fara
a-1 arata nimanui". Aceasta scrisoare a ramas, pe cit se pare,
neexpediata, dar planul actiunilor menite sa sprijine din straina-
tate rniscarea revolutionary din Rusia, trasat in cuprinsul ei, a
fost efectiv pus la baza muncii din strainatate a Comitetului
Central. 90.

56 Scrisoarea catre redactia Iskrei," a fost scrisa de Lenin ca
raspuns la articolul lui G. V. Plehanov Ce nu trebuie facut",
publicat in nr. 52 din 7 noiembrie 1903 al ziarului Iskra".
In sectiunea Materiale pregatitoare" a volumului de fats se
publics schita cuprinsului accstei scrisori a lui Lenin. 94.

57 Posehonie sinonimul unei localitati situate intr-un fund de
tail, in care domnesc moravuri barbare si obiceiuri patriarhale.
Aceasta expresie a intrat in uz datorita seriei de povestiri ale
lui M. E. Salttkov- Scedrin Posehonia de alts data", in care
este descrisa viata nobililor stapini de mosii, care s-au in-
fundat in cele mai indepartate colturi ale Posehoniei, jecmanin-
du-si fara zarva taranii iobagi plodindu-se pe nestiute". Ma-
rele satiric a biciuit cu mult sarcasm acest regat al ignorantei
$i al bunului plac. 96.

58 Scrisoarea lui V. I. Lenin catre redactia Iskrei" De ce m-am
retras din redactia gIskrei. ?" a avut un rol de seams in de-
mascarea tacticii oportuniste a mensevicilor, in demascarea ac-
tivitaSii pe care au

in
desfasurat-o ei la Congre-

sul al II-lea al P.M.S.D.R. 1i perioada de dupa congres.
Dupa ce redactia mensevica a O.C. a refuzat in mod las sa
publice in coloanele Iskrei" aceasta Scrisoare", bolsevicii au
publicat-o intr-o foaie volanta aparuta la Geneva in decembrie
1903. In legatura cu aparitia acestui document, V. I. Lenin
i-a scris lui N. E. Vilonov : Am publicat acum in foaie vo-
lanta scrisoarea catre redactia «Iskrei*" (De co m-am retras
din redactie ?), in care am relatat pe scurt cauza divergentelor
si am aratat cit de inexact au fost prezentate lucrurile in ds-
kra* nr. 53 (incepind cu nr. 53 rcdactia este alcatuita din patru
reprezentanti ai minoritatii, la care se adauga gi Plehanov).
Sper ca aceasta scrisoare (o mica coals de tipar avind 8

fost
pa-

gini) va ajunge curtnd in mtinile d-tale, deoarece a deja
expediati in Rusia si, probabil, nu va fi greu de difuzat"
(Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 200).

Scrisoarea lui Lenin De co m-am retras din redactia
krei* ?" a fost larg raspindita in Rusia, unde a fost retiparita
ilegal. In documentele politienesti din anii 1904-1905 se men-
tioneaza ca la diverse perchezitii si arestari Scrisoarea" a fost
gasita la Moscova, Harkov, Tula, Tomsk, Riga, Nikolaev, Pol-
tava, Astrahan, Donbass. 99.
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59 Este vorba de instiintarea aparuta in ziarul Iskra" nr. 53 din
25 noiembrie 1903 cu privire la apropiata aparitie a procese-
lor-verbale ale Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. si ale Con-
gresului al II-lea al Ligii din strainatate (text integral", fail
rapoartele prezentate la congres din partea comitetelor locale).

100.

60 Candidatura sustinuta de L. Martov era aceea a mensevicei
E. M. Aleksandrova ; un lider al elementelor neiskriste"
V. N. Rozanov ; un lider at minoritatii iskriitilor" L. D.
Trotki. 101.

61 Tinzind sa acapareze conducerea in partid, mensevicii si-au
creat imediat dup5. Congresul at II-lea al P.M.S.D.R. o orga-
nizatie antipartinica secrets. In septembrie 1903 a avut loc la
Geneva, fail' stirea majoritatii partidului si a centrelor lui con-
ducatoare, o consfatuire fractionista la care au participat 17
mensevici, in frunte cu Martov, Potresov si alti lideri ai opo-
zitiei. R.ezolutia consfatuirii, scrisa de Trotki si de Martov, cu-
prindea un plan de lupta impotriva majoritatii partidului si a
centrelor de partid alese la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
Consfatuirea recomanda sal se faci uz de orice mijloace de lupta
pentru a se asigura extinderea influemei opoziciei schimbarea
componentei institutiilor conducatoare ale partidului. Membrilor
opozitiei li se recomanda sa refuze sa activeze sub conducerea
Comitetului Central, sa boicoteze Iskra", sa tears restabilirea
vechii redaclii. La aceasta consiltuire a fost creat un grup de
publicisti format din fostii redactori ai Iskrei", grup care a
fost insarcinat sa realizeze unirea mensevicilor propage
ideile oportuniste ale opozitiei mensevice. 101.

62 Aus der Weltpolitik" foaie saptaminala editata de Parvus ;
a aparut la Munchen intre anii 1898 si 1905. 102.

63 Este vorba de scrisoarea din 16 (29) noiembrie 1903 a C.C. al
P.M.S.D.R. c5.tre administratia Ligii din strainatate, in care se
spunea ca masurile adoptate fats de Ligi au fost determinate
de imprejurari exceptionale care nu mai exists in momentul de
fats" (Culegeri din Lenin", vol. VII, pag. 286). Prin aceasta
scrisoare, Comitetul Central ficea cunoscut administratiei Ligii
ca, fail a fi de acord cu forrnularea unora dintre punctele sta-
tutului adoptat la Congresul at II-lea al Ligii, el nu considers
totusi ca acest status ar contraveni in principiu prevederilor sta-
tutului de organizare a partidului" (ibid.). In fapt, aceasta echi-
vala cu o aprobare a statutului Ligii din strainatate si cu o
recunoastere a administratiei ei, aleasa la Congresul al II-lea al
Ligii. Aceasta concesie pe care partea impaciuitorista a Comi-
tetului Central a facut-o mensevicilor n-a dus la restabilirea
pacii in partid si a fost apreciata de bolsevici ca o greseala
politic5.. 103.
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64 Este vorba de cartea lui V. I. Lenin Un pas inainte, doi pasi
inapoi (Criza din partidul nostru)" (vezi volumul de fats, pag.
187-414). 106.

65 Motivul nemijlocit care 1-a determinat pe V. I. Lenin sa scrie
prezentul proiect de apel Catre membrii partidului" a fost ar-
ticolul lui L. Martov La ordinea zilei. (Cerc sau partid ?)",
aparut in ziarul Iskra" nr. 56 din 1 ianuarie 1904. Apelul
Catre membrii partidului" n-a fost publicat pe vremea aceea.

108.

66 Consiliul P.M.S.D.R., care
1904,

s-a intrunit la Geneva intre 15 (28)
si 17 (30) ianuarie a foss convocat din initiativa repre-
zentantilor O.C. in vederea discutarii masurilor necesare pen-
tru coordonarea activitatii Comitetului Central si a Organului
Central in domeniul editarii literaturii de partid" (Culegeri
din Lenin", vol. X, pag. 181, procesele-verbale ale sedintelor
Consiliului). La sedintele Consiliului au participat : V. I. Lenin,
F. V. Lengnik, G. V. Plehanov, P. B. Akselrod $i L. Martov.

La propunerea lui Lenin, Consiliul partidului a hotarit sa in-
cluda pe ordinea de zi sa discute la inceput problema m5.-
surilor necesare pentru restabilirea pacii in partid. In numele
Comitetului Central, V. I. Lenin a prezentat la 15 (28) ia-
nuarie un proiect de rezolutie cu privire la aceasta problema
(vezi volumul de fats, pag. 116-118). Deoarece in cursul dez-
baterilor mensevicii au adoptat o atitudine negativa fati de
aceasta rezolutie, Lenin si Lengnik au prezentat in 16 (29) ia-
nuarie un alt proiect de rezolutie cu privire la instaurarea pacii
in partid (vezi volumul de fats, pag. 145), care a fost adoptat
de Consiliu cu trei voturi (Lenin, Lengnik, Plehanov) contra
doua (Martov, Akselrod). Dar in loc sa discute in mod concret
problema restabilirii pacii in partid, Consiliul, fail a tine seama
de protestul lui Lenin, a pus la vot rezolutia lui Plehanov, care
prevedea cooptarea mensevicilor in Comitetul Central. Rezo-
lutia a fost adoptata, fiind votata de Plehanov, Martov Ak-
selrod. In legatura cu aceasta votare, reprezentantii C.C. (Lenin
si Lengnik) au prezentat la 17 (30) ianuarie o opinie separata,
in care condamnau rezolutia lui Plehanov, aratind ca ea igno-
reaza vointa majoritatii Congresului al II-lea al partidului. Tex-
tul opiniei separate a fost scris de V. I. Lenin (vezi volumul de
fats, pag. 147--148).

Dupa ce mensevicii au zadarnicit mate incercarile de a re-
stabili pacea in partid, Lenin a prezentat un proiect de rezo-
lutie cu privire in convocarea Congresului al III-lea al parti-
dului, care constituia unica iesire din situatia ce se crease (vezi
volumul de fats, pag. 155). Cu voturile lui Plehanov, Martov
si Akselrod, aceasta rezolutie a fost respinsa si a fost adoptata
rezolutia lui Martov impotriva convocarii congresului partidului.

Nici in problema editarii literaturii de partid nu s-a ajuns
la un acord intre reprezentantii C.C. si mensevici. Respingind
rezolutiile propuse in aceasta problema de V. I. Lenin, Consiliul
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partidului a adoptat rezolutii care aprobau activitatca fractio-
nista, dezorganizatoare a redactiei Iskrei" mensevice.

Sesiunea din ianuarie 1904 a Consiliului partidului a aratat
ea, o data cu trecerea lui Plehanov de partea mensevicilor, Con-
siliul P.M.S.D.R. a devenit in miinile mensevicilor un instrument
de lupta impotriva partidului. 113.

67 Este vorba de corespondenta dintre redac;ia O.C. (dupa aca-
pararea Iskrei" de catre men.sevici) $i F. V. Lengnik, repre-
zentantul din strainatate al C.C., in legatura cu activitatea sci-
zionista a menlevicilor. 119.

68 Este vorba de proiectul de rezolutie al lui G. V. Plehanov, in
care se recomanda ca reprezentanti ai mensevicilor sa fie coop-
tati in Comitetul Central. 124.

69 In ultimatumul din 12 (25) noiembrie 1903, Comitetul Central
propunea ca in Comitetul Central sa fie cooptati doi reprezen-
tanti ai minoritatii. Din Comitetul Central faceau parte in acel
moment : V. I. Lenin, F. V. Lengnik, G. M. Krjijanovski, V. A.
Noskov, F. V. Gusarov, R. S. Zemleacika, L. B. Krasin,
M. M. Essen si L. E. Galperin. 128.

70 Documentul C.C." (sau Actul C.C.", documentul de la 25
noiembrie") ultimatumul Comitetului Central din 12 (25)
noiembrie 1903. 134.

71 Este vorba de comportarea pe care a avut-o G. V. Plehanov,
presedintele Consiliului partidului, in timp ce Lenin rostea
cuvintarea. Intreruptndu -1 pe Lenin, Plehanov a dat cuvintul lui
Martov, care, sub pretextul ca vrea sa faca o propunere in le-
gatura cu ordinea de zi, ceruse sa i se acorde cuvintul. 134.

72 Scrisoarea din 29 noiembrie (12 decembrie) 1903 pe care F. V.
Lengnik (Vasiliev), membru al Comitetului Central, a trimis-o
redactiei Iskrei" a fost scrisa de V. I. Lenin (vezi Opere, vol.
34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 195-196). 136.

73 Acesti membri ai C.C. erau F. V. Lengnik, care fusese numit re-
prezentant oficial al Comitetului Central in strainatate, si
G. M. Krjijanovski, care in noiembrie 1903 venise in mod spe-
cial in Elvetia pentru a duce tratative cu mensevicii. 137.

74 Aceasta remarca se refera la cuvintele lui P. B. Akselrod, care
luase cuvintul inaintea lui V. I. Lenin. In legatura cu obiec-
tiile formulate de V. I. Lenin impotriva referirii la convorbi-
rile cu caracter particular, Akselrod spusese ca considera jigni-
roare afirmatia ca valabile shit numai incelegerile consemnate
in scris. 138.
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75 Printre cei care au dezaprobat C.C. pentru concesiile facute Ligii
din strainatate $i care au criticat comportarea incmcviclor la
Congresul al II-lea al Ligii au fost, de pilda, Comitetul din
Saratov Comitetul din Odesa. Rezolutiile adoptate de aceste
comitete au fost publicate in brosura lui N. $ahov Lupta pen-
tru congres", Geneva, 1904, pag. 28. 140.

76 G. V. Plehanov afirmase ca, in convorbirile avute cu G. M.
Krjijanovski (Travinski), acesta din urma ar fi recunoscut ca
redactia O.C. va avea o componenta normala numai atunci cind
reprezentantii mensevicilor vor fi cooptati in redacjie. In le-
gatura cu aceasta afirmatie a sa, Plehanov declarase : Si data
veracitatea spuselor mete ar fi puss la indoiala, voi raspunde
asa cum un ministru i-a raspuns cindva lui Ludovic-Filip, ca-
re-i contestase afirmatiile : eu declar ea asa a fost. Dv. spuneti
ca nu. Sa." vedem cui ii va da crezare Franca" (Culegeri din
Lenin", vol. X, pag. 238). 142.

77 Este vorba de proiectul de rezolutie cu privire la masurile pen-
tru restabilirea pacii in partid. Lenin a insistat ca rezolucia sa
sa fie puss la vot inaintea celei a lui Plehanov, care propusese
ca reprezentanti ai mensevicilor sa fie cooptati In C.C. al
P.M.S.D.R. 144.

78 Este vorba de interventia lui L. Martov in problema punerii la
vot a rezolutiei prezentate de V. I. Lenin si a celei prezentate
de G. V. Plehanov. Recunosctnd ca e legitima cererea lui Lenin
ca rezolutia sa sa fie puss prima la vot, Martov propunea, in
acelasi timp, ca modul de a pune problema sa fie modificat
dupa cum urmeaza : 1) Este oare necesar sa se publice un apel
catre toti membrii partidului ? 2) Propunerea concrete a lui
Plehanov. 144.

79 Rezolutia lui L. Martov era indreptata impotriva opiniei se-
parate prezentate la 17 (30) ianuarie 1904 de catre V. I. Lenin
si F. V. Lengnik, reprezentantii C.C. (vezi volumul de fata.',
pag. 147-148), in legatura cu faptul ca Consiliul partidului
adoptase rezolucia lui G. V. Plehanov cu privire la cooptarea
reprezentantilor mensevici in C.C. al P.M.S.D.R. In rezolucia
sa, Martov propunea sa se dea un vot de blam lui Lenin si
Lengnik pentru opinia separate prezentata de ei. In cursul dez-
baterilor ulterioare, Martov a fost nevoit sa-si retraga rezolutia

sa se ralieze la rezolucia oarecum altfel formulate a lui Ple-
hanov, care a si fost adoptata cu voturile mensevicilor. 151.

80 Este vorba de cuvintarea rostita de G. V. Plehanov dupa adop-
tarea programului partidului de catre Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. (vezi Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. Procesele-
verbale", Moscova, 1959, pag. 258). 154.
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81 Este vorba de scrisorile pe cal e 1. V. Lengnik, reprezentantul
din strainatate al C.C., le-a trimis la 19 decembrie 1903 (1 ia-
nuarie 1904) 1i la 26 decembrie 1903 (8 ianuarie 1904) redac-
tiei Iskrei" (Culegeri din Lenin", vol. X, pag. 124 $i 130-
132). Prima dintre ele a fost scrisa de Lengnik, a doua de
Lenin impreuna cu Lengnik (in ceea ce priveste partea din scri-
soare pe care a scris-o Lenin, vezi Opere, vol. 34, E.S.P.L.P.
1958, pag. 216-217). 156.

82 V. I. Lenin citeaza scrisoarea din 24 decembrie 1903 (6 ianua-
rie 1904) a lui I. H. Lalaiant catre N. K. Krupskaia. Mai de-
parte este citata scrisoarea din 1 (14) ianuarie 1904 a lui L. B.
Krasin catre sectia din strainatate a C.C. al P.M.S.D.R.
158.

83 In prima sa scrisoare, M. Leibovici, responsabilul serviciului de
expeditie al Comitetului Central, ceruse redactiei Iskrei" men-
sevice sa-i comunice ce destinatie au cele 50 de exemplare din
Iskra" pe care le primea redactia, aratind totodata ca aceste
date ii sint necesare pentru descarcarea sa in fata Comitetului
Central. Redactia a refuzat sa comunice datele cerute si a in-
sistat sa i se acorde un numar mai mare de exemplare de ziar.
In scrisoarea a doua, responsabilul serviciului de expechtie al
C.C. a declarat ca, fara aprobarea Comitetului Central, re-
fuza sa elibereze martovistilor un numar mai mare de exem-
plare din Iskra", peste cele 50 care erau repartizate redactiei.

159.

84 V. I. Lenin citeaza scrisoarea trimisa redactiei Iskrei" la 14
(27) decembrie 1903 in numele lui F. V. Lengnik, reprezentan-
tul din strainatate al C.C. Aceasta scrisoare a fost scrisa de
Lenin (vezi Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 206-207).

160.

85 Vorwiirts' (Inainte") cotidian, organ central al social-de-
mocratiei germane ; a aparut la Leipzig cu incepere din 1876,
sub redactia lui W. Liebknecht si a altora. Dupa o intrerupere
provocata de punerea in aplicare a legii exceptionale impotriva
socialistilor in 1878, ziarul a inceput sa apara din nou in 1891,
la Berlin. In coloanele acestui ziar, F. Engels a combatut di-
versele manifestari ale oportunismului. In ultimii ani ai secolului
trecut, dupa moartea lui F. Engels, redactia ziarului a incaput
in miinile aripii drepte a partidului si a inceput sa publice in
mod sistematic articole ale oportunistilor. Prezentind in mod
tendentios lupta dusa in cadrul P.M.S.D.R. impotriva oportu-
nismului si a revizionismului, Vorwarts" ii sprijinea pe eco-
nomisti", iar mai tirziu, dupa scindarea partidului, pe mense-
vici. In anii reactiunii, Vorwarts" a publicat articole defai-
matoare scrise de Trotki, Para sa dea posibilitate lui Lenin si
bolsevicilor sa dezminta calomniile gi sa infatiseze in mod obiec-
tiv starea de lucruri exigenta in partid.



ADNOTARI 533

In anii primului razboi mondial, Vorwarts" s-a situat pe
pozitnle social-sovinismului ; dupa. Marea Revolutie Socialista.
din Octombrie, el a devenit unul dintre centrele de propaganda
antisovietica. In 1933, ziarul a fost suprimat. 160.

86 V. I. Lenin citeaza scrisoarea trimisa redactiei Iskrei" la 26
decembrie 1903 (8 ianuarie 1904) in numele lui F. V. Leugnik,
reprezentantul din strainatate al C.C. Partea citata din aceasta
scrisoare a fost scrisk de Lenin (vezi Opere, vol. 34, E.S.P.L.P.
1958, pag. 216-217). 161,

87 Ultimatumul lui Starover scrisoarea din 21 octombrie (3 no-
iembrie) 1903 a lui A. N. Potresov catre G. V. Plehanov. In
aceasta scrisoare, Potresov, in numele opozitiei menlevice, ce-
rea restabilirea vechii redactii a Iskrei", cooptarea mensevi-
cilor in C.C. si in Consiliul partidului recunoasterea valabi-
litatii hotaririlor Congresului al II-lea at Ligii din strainatate.

161.

88 Din partea Cornitetului Central al Partidului muncitoresc so-
cial-democrat din Rusia" document scris de V. I. Lenin in
legatura cu hotarirea unui Grup de initiativa" de a crea la
Geneva Biblioteca si arhiva de pe linga C.C. al P.M.S.D.R."
Acest document, impreuna cu apelul in care Grupul de ini-
tiativa" cerea sa i se acorde ajutor la organizarea bibliotecii
a arhivei partidului, a fost publicat intr-o foaie volanta inti-
tulata Catre toti" (scoasa de tipografia partidului la Geneva).

La 7 (20) februarie 1904, V. I. Lenin a semnat, in calitate
de membru al C.C. al P.M.S.D.R., Hotarirea cu privire la
biblioteca arhiva de pe linga C.C. al P.M.S.D.R." (documen-
tul este scris de mina lui V. D. Bonci-Bruevici), care stabilea
urmatoarele principii de functionare a noii institutii

Colectivul bibliotecii, compus din tovarasii : A. I. Ilina,
F. F. Ilin, V. M. Velicikina, P. N. Olin, N. N. Zameatin,
V. D. Bonci-Bruevici, formeaza o organizatie de partid, care
conduce in mod autonom biblioteca infiintata cu mijloacele aces-
tui grup.

C.C. acorda colectivului bibliotecii dreptul de a da biblio-
tecii denumirea de «Biblioteca arhiva de pe linga Comitetul
Central al Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia*,
cu conditia ca folosirea bibliotecii sa fie accesibill publicului,
in general, si membrilor de partid, in special, intr-o tnasura
pe cit posibil mai larga.

C.C. nu-si asuma obligatia de a acorda vreun sprijin banesc
acestui grup nu raspunde pentru obligatiile contractate de
el. C.C. ii acorda ajutor numai in cazurile cind casa partidu-
lui are o situatie favorabila ; ajutorul se

cote
acorda de la caz la

caz sub forma de imprumuturi sau de procentuale din ve-
nituri" (Arhiva Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. at P.C.U.S.).

si

5i

si

5i

si
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Ulterior (la sfirsitul anului 1904 sau la inceputul anului
1905), V. I. Lenin a scris documentul intitulat Declaratia
grupului de initiative care a fondat biblioteca P.M.S.D.R. de
la Geneva", prin care biblioteca P.M.S.D.R. a fost predate Bi-
roului Comitetelor Majoritatii (vezi Culegeri din Lenin", vol.
XXVI, pag. 417). 166.

89 Motivul nemijlocit care 1-a determinat pe V. I. Lenin sa scrie
proiectul de apel Catre partid" a fost articolul lui G. V. Ple-
hanov O neintelegere regretabila", aparut in ziarul Iskra"
nr. 75 din 15 ianuarie 1904. Apelul Catre partid" n-a fost pu-
blicat pe vremea aceea. 167.

90 Din Consiliul partidului plecase L. E. Galperin. 169.

91 Manifestul C.C. al P.M.S.D.R. Cdtre proletariatul rus ", scris
de V. I. Lenin la o saptamina dupe izbucnirea razboiului ruso-
japonez, a fost trimis comitetelor de partid dintr-o serie de
orate din Rusia cu indicatia de a fi retiparit si difuzat imediat.
Trimiterea acestui manifest a fost anuntata de N. K. Krupskaia
in scrisorile din 3 (16) si 4 (17) februarie 1904 catre I. H. La-
laiant, L. B. Krasin si L. M. Knipovici (Arhiva Institutului de
marxism-leninism de pe linga. C.C. al P.C.U.S. si Culegeri din
Lenin", vol. X, pag. 323, 324). La 16 (29) februarie 1904,
N. K. Krupskaia stria lui R. S. Zemleacika $i L. E. Galperin :
Batrinul (V. I. Lenin. Nota red.) a scris un manifest in
legatura cu razboiul ; el n-a fost difuzat aici, ci a fost trimis
spre a fi retiparit la Tomsk, Moscova, Odesa, Petersburg, Sa-
mara, Saratov, Nijni si Ekaterinoslav' (Arhiva istorica centrals
de stat din Moscova). Biblioteca Institutului de marxism-leni-
nism poseda un mare numar de exemplare din manifestul C.C.
al P.M.S.D.R. Catre proletariatul rus" : s-au pastrat exemplare
care poarta stampila C.C. al P.M.S.D.R., stampilele comitetelor
P.M.S.D.R. Moscova si Ekaterinoslav ; acest manifest a fost re-
tiparit si difuzat de Comitetul din Nijni-Novgorod (intr-un tiraj
de 7 700 de exemplare), de comitetele din Tver si Saratov, de
studentii din Kiev. In afara de aceasta, la 5 (18) martie 1904,
el a fost reprodus in nr. 61 al Iskrei". In Operele lui V. I.
Lenin, manifestul se publics pentru prima oath'. 172.

92 In 1895, in urma razboiului chino-japonez (1894-1895), a fost
semnat tratatul de la Simonoseki, prin care China a fost ne-
-voita sa cedeze Japoniei peninsula Leaodun, insulele Pinhuledao
si Taivan, obligindu-se totodata sa plateasca o contributie de
200 000 000 de leani (care ulterior a fost marita la 230 000 000
de leani) $i sa acorde Japoniei o serie de privilegii economics.
Temindu-se de intarirea Japoniei, Rusia, Franta si Germania au
prezentat un protest in legatura cu incheierea tratatului de pace
de la Simonoseki, astfel inch Japonia s-a vazut nevoita sa re-
nunte la anexarea peninsulei Leaodun. 175.
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93 Aceasta scrisoare a lui V. I. Lenin este adresata grupului de
bolsevici (V. D. Bonci-Bruevici, V. M. Velicikina, N. K. Krup-
skaia, M. Korenevski, M. M. Litvinov, N. E. Bauman,
V. S. Bobrovski, 0. A. Peatnitki, P. I. Kuleabko, I. H. Lalaiant)
care au publicat, in opozitie cu Procesele-verbale ale Con-
gresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-de-
mocratiei revolutionare ruse", editate de mensevici, un Comen-
tariu" pe marginea acestor procese-verbale.

In sectiunea Materiale pregatitoare" a volumului de fats
se publics un fragment - variants a scrisorii Despre impreju-
rarile retragerii din redactia 4Iskrei*". 177.

94 Este vorba de cartea lui V. I. Lenin Un pas inainte, doi pasi
inapoi (Criza din partidul nostru)" (vezi volumul de fail,
pag. 187-414). 182.

95 Personaje din operele lui N. V. Gogol Suflete moarte" si Re-
vizorul". 182.

96 Proclamatia Thai Mai" a fost tiparita in foaic volanta in nu-
mele Comitetului Central si al Organului Central al P.M.S.D.R.
Ea a fost retiparita si de comitetele locale de partid din Mos-
cova, Nijni-Novgorod si Tver. Textul tiparit al foii volante
co/line unele modificari fats de textul initial al manuscrisului
lui Lenin, care este reprodus in volumul de Eta. 183.

97 Cartea Un pas inainte, doi pa,ii inapoi (Criza din partidul
nostru)" a fost pregatita de V. I. Lenin in decurs de citeva
luni, timp in care el a studiat in amanuntime procesele-verbale
de sedinta si rezolutiile Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.,
publicate in ianuarie 1904, cuvintarile $i interventiile fieckui
delegat, gruparile politice care s-au conturat la congres, precum
si documentele Comitetului Central si ale Consiliului partidului.
In sectiunea Materiale pregatitoare" a volumului de fats se
publics o serie de documente ale lui V. I. Lenin (Schita de
conspect al proceselor-verbale ale Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R.", Caracterizarea delegatilor pe baza textului pro-
ceselor-verbale", Gruparile si tipurile de votari la Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R." si altele) care dents marele volum
de munca pregatitoare depusa de el la elaborarea cartii Un
pas inainte, doi pasi inapoi". In aprilie 1904, definitivarea textu-
lui acestei carti a intrat in faza finals. La 8 aprilie (st. n.),
intr-o scrisoare adresata unuia dintre membrii Comitetului din
Nijni-Novgorod, N. K. Krupskaia comunica : La sfirsitul acestei
luni va fi gata brosura lui Lenin (voluminoasa, de 8-9 coli)
despre congres si despre situatia din partid. Cred ca ea va
limuri pe deplin pozitia majoritatii si sper chiar ca va risipi
intrucitva confuzia teoretica care domneste astazi in partid"
(Culegeri din Lenin", vol. XV, pag. 15). In mai 1904, cartea
lui Lenin a iesit de sub tipar.
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In aceasta lucrare, Lenin a dat o lovitura nimicitoare opor-
tunismului mensevicilor in problemele organizatorice. Uriala
importanta istorica a acestei card consta mai intii de toate- in
faptul ca, in cuprinsul ei, V. I. Lenin, dezvolttnd invatatura
marxista despre partid, a elaborat principiile organizatorice ale
partidului revolutionar proletar ; pentru prima oars in istoria
marxismului, el a facut o critics atotcuprinzatoare a oportunis-
mului in problemele organizatorice, aratind pericolul deosebit
de gray pe care -1 prezinta pentru miscarea muncitoreasca sub-
estimarea importantei organizarii.

Cartea Un pas inainte, doi pasi inapoi" a provocat atacuri
furibunde din partea mensevicilor. Plehanov a cerut Comitetu-
lui Central si se desolidarizeze de cartea lui Lenin, iar impa-
ciuitoristii din C.C. au cautat sa tntirzie tiparirea $i difuza-
rea ei.

In pofida tuturor straduintelor depuse de oportunisti, lucra-
rea lui Lenin Un pas inainte, doi pasi inapoi" a capitat o
larga raspindire in rindurile muncitorilor inaintati din Rusia.
Potrivit datclor departamentului politiei, ea a fost gasita cu
prilejul unor arestari si perchezitii facute la Moscova, Peters-
burg, Kiev, Riga, Saratov, Tula, Orel, Ufa, Perm, Kostroma,
Scigri, Savli (gub. Kovno) 1i in alte localitati.

Cartea Un pas inainte, doi pasi inapoi" a fost reeditata
de Lenin in culegerea In 12 ani", aparuta in 1907 (pe coperta
interioara : 1908). In prefata la aceasta culegere, Lenin stria :

Brosura 4Un pas inainte, doi pasi inapoi* a aparut la
Geneva in vara anului 1904. Ea descrie primul stadiu al sci-
ziunii dintre mensevici si bolsevici, care a inceput la Congresul
al II-lea (august 1903)... Esentiala imi pare a fi aici analiza
luptei de conceptii care a fost dusa la Congresul al II-lea in
problemele de tactics si in alte probleme, precum si polemica
impotriva conceptiilor mensevice in problemele organizatorice :
si una si cealalta sent necesare pentru intelegerea mensevismului
si a bolsevismului ca niste curente care si-au pus amprenta pe
intreaga activitate a partidului muncitoresc in revolutia noas-
tra" (Opere, vol. 13, E.S.P.L.P. 1957, pag. 97).

In volumul de fata, textul lucrarii se tipareste dupa prima
editie a cartii, din 1904, confruntata cu manuscrisul lui Lenin,
pastrindu-se adaugirile acute de autor la editia din 1907.

187.

98 Conferinta din 1902 conferinta reprezentantilor comitetelor
si organizatiilor P.M.S.D.R. care a avut loc la Belostok intre
23 si 28 martie (5 si 10 aprilie) 1902. La aceasta.' conferinta au
fost reprezentate comitetele din Petersburg si Ekaterinoslav ale
P.M.S.D.R., Uniunea comitetelor $i organizatiilor din sud ale
P.M.S.D.R.", C.C. al Bundului $i Comitetul sau din strainatate,
Uniunea social-democratilor rusi din strainatate" si redactia
ziarului Iskra" (reprezentantul ei, F. I. Dan, avea mandat din
p ctea Ligii din strainatate a Social-democrati6 revolutionare
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ruse"). Din vina organizatorilor economisti" ai conferincei,
delegatul redactiei ziarului Iskra" a venit dupa inceperea con-
ferincei, iar reprezentantul organizaciei din Rusia a Iskrei",
F. V. Lengnik, nu a ajuns de loc la conferinca, desi a sosit la
timp la Belostok ; reprezentantul Comitetului din Nijni-Novgorod
(de orientare iskrista), A. I. Piskunov, care sosise la Belostok
inaintea lui Dan, a protestat impotriva faptului ca lipsesc de la
conferinta reprezentantii unor organizacii ..de orientare iskrista
si curind a parasit conferinca. Economistii" impreuna cu bun-
distii, care ii sprijineau pe cei dintti, aveau intencia sa trans-
forme conferinca tntr -un congres Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R., sperind ca in felul acesta isi vor putea consolida
pozitia in rindurile social-democratiei ruse $i vor paraliza in-
fluenca crescinda a Iskrei". Dar aceasta incercare a esuat atit
din pricina componentei relativ restrinse a conferintei (nu erau
reprezentate decit patru din organizatiile P.M.S.D.R. care acti-
vau in Rusia) cit si din pricina profundelor divergence princi-
pale care au iesit la iveala in cadrul ei ; impotriva transfor-
marl' conferintei intr-un congres al partidului a ridicat obieccii
categorice in special delegatul Iskrei", care a demonstrat ca un
asemenea congres nu ar avea nici competenta nici pregatirea
necesara.

La Conferinca de la Belostok au fost adoptate o rezolucie
de constituire Sl rezolucia principiala propusa de delegatul C.C.
al Bundului, cu amendamentele aduse de reprezentantul Uniunii
comitetelor gi organizatiilor din sud ale P.M.S.D.R." (delegatul
Iskrei", care prezentase un proiect propriu de rezolucie prin-
cipiala, a votat impotriva proiectului prezentat de bundist) ; de
asemenea a fost confirmat textul unui manifest de 1 Mai la baza
caruia a fost pus proiectul elaborat de redactia ziarului Iskra".
(Vezi Rezoluciile gi hotaririle congreselor, conferintelor Parti-
dului Comunist al Uniunii Sovietice $i ale plenarelor C.C.",
partea I, Editura pentru literature politica, 1954, pag. 28-31.)
Conferinca a ales un Comitet de organizare pentru pregatirea
celui de-al II-lea Congres al partidului. Din Comitetul de orga-
nizare faceau parte reprezentantul Iskrei" (F. I. Dan), repre-
zentantul Uniunii comitetelor organizaciilor din sud ale
P.M.S.D.R." (0. A. Ermanski) cel al C.C. al Bundului
(K. Portnoi). Curind dupi conferinta, majoritatea delegacilor,
printre care si doi membri ai Comitetului de organizare, au
fost arestaci de politie. Noul comitet de organizare pentru pre-
gatirea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. a fost format in
noiembrie 1902, la Pskov, la consfatuirea reprezentancilor Co-
mitetului din Petersburg al P.M.S.D.R., ai organizaciei din
Rusia a Iskrei" ai grupului Iujnii rabocii ". 194.

99 Raboceaia misl" grup de economisti" ; a editat un ziar cu
aceeasi denumire. Ziarul a aparut din octombrie 1897 pina in
decembrie 1902 ; a fost redactat de K. M. Tahtarev si de
Au aparut 16 numere.

altii.

si
si

si
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Grupul Raboceaia misl" propaga conceptii fati§ oportu-
niste. El se ridica impotriva luptei politice a clasei muncitoare,
limitind sarcinile proletariatului la interesele de moment", la
revendicarea unor reforme partiale, in special cu caracter eco-
nomic. Prosternindu-se in fata spontaneitatii mi§carii munci-
tore§ti, reprezentantii grupului Raboceaia mist" se pronuntau
impotriva crearii unui partid proletar de sine statator. Ei mi-
nimalizau importanta teoriei revolutionare, a con§tiintei revolu-
tionare, afirmau ca ideologia socialists poate izvori din mi§-
carea spontana.

Critica conceptiilor grupului Raboceaia misl", ca varietate
rusa a oportunismului international, a fost facuta de V. I. Lenin
in articolul O orientare retrograde in social-democratia rusa",
in cartea Ce-i de facut ?" (vezi Opere complete, vol. 4, Edi-
tura politica, 1961, editia a doua, pag. 235-267, 1i vol. 6,
Editura politica, 1961, editia a doua, pag. 1-190), precum §i
intr-o sere de articole publicate in ziarul Iskra". 210.

100 Redactia Iskrei" men§evice a publicat in suplimentul la nr. 57
al Iskrei" din 15 ianuarie 1904 un articol al fostului econo-
mist" Martinov, in care acesta se ridica impotriva principiilor
organizatorice ale bo4evismului 4i se deda la atacuri impotriva
lui V. I. Lenin. Intr-o note la articolul lui Martinov, redactia
Iskrei" se declara formal in dezacord cu unele dintre ideilc
autorului, dar in linii generale aproba articolul i era de acord
cu tezele fundamentale ale lui Martinov. 212.

101 Vezi Rezolutiile §i hotaririle congreselor, conferincelor Parti-
dului Comunist al Uniunii Sovietice f i ale plenarelor C.C.",
partea I, Editura pentru literature politica, 1954, pag. 43.

224.

102 Organizatia narodnicilor revolutionari Zemlea i volea" (Pa-
mint qi libertate") a fost intemeiati in toamna anului 1876, la
Petersburg ; la inceput s-a numit Grupul narodnic-revolutionar
din nord" ; incepind din 1878 este cunoscuti sub numele de
asociatia Zemlea i volea". Din aceasta organizatie faceau parte
Mark §i Olga Natanson, G. V. Plehanov, 0. V. Aptekman,
A. D. ;i A. F. Mihailov, A. A. Kveatkovski, M. R. Popov,
S. M. Kravcinski, D. A. Klement, A. D. Oboleev, S. L. Pe-
rovskaia ;i alti revolutionari de seams din deceniul al 8-lea al
secolului trecut. Fara sa renunte la socialism ca scop final,
organizatia Zemlea i volea" proclama ca scop imediat infap-
tuirea revendicarilor poporului aga cum se prezinta ele in
momentul de fats ", adieal revendicarile referitoare la pamint

i libertate". E de la sine inteles se spunea in programul
acestei organizatii CI aceasta formula poate fi infaptuita in
practice numai printr-o riisturnare violenta", pentru pregatirea
careia se punea ca sarcina rascolirea nemultumirilor poporului" g
dezorganizarea fortelor statului". Pentru a putea desfa§ura
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agitatia in rindurile taranilor, zemlevoltii organizau colonii
agricole", indeosebi in guberniile agricole din regiunea Vo lgai si
in regiunea centrals cu cernoziom. Ei duceau, de asemenea, o
munca de agitatie in rindurile muncitorilor si ale tineretului
studios. La 6 (18) decembrie 1876, zemlevoltii an organizat
vestita demonstratie din Piata Kazan de la Petersburg. Devi
zemlevoltii intretineau legaturi cu unele cercuri muncitore;ti, ei
nu puteau si nu voiau sa treats in fruntea miscarii muncito-
rem, deoarece, asemenea celorlalti narodnici, ei negau rolul de
avangarda al clasei muncitoare. Ei nu intelegeau nici importanta
luptei politice, care, dupe parerea lor, distragea fortele revolu-
tionarilor ;i putea sa duce la slabirea legaturii lor cu poporul.

Spre deosebire de grupurile narodnice din prima jumatate a
deceniului al 8-lea al secolului trecut, zemlevoltii an creat o
organizatie inchegata, la baza careia stateau principiile unei
centralizari si discipline riguroase. Organizatia era alcatuita din-
tr-un cerc principal" si din grupuri teritoriale speciale (pen-
tru munca in rindurile taranimii ;i ale muncitorilor, pentru acti-
vitatea de dezorganizare" etc.) ; in fruntea cercului principal"
se afla administratia" (comisia"), care controla activitatea
gnipurilor, le aproviziona cu literature, cu fonduri etc. Statutul
societatii, adoptat in iarna anului 1876-1877, prevedea a mi-
noritatea trebuie sa se supuna majoritatii ; fiecare membru era
dator ss consacre organizatiei toate fortele, mijloacele si lega-
tunic sale, sa-i sacrifice toate simpatiile antipatiile sale, ba
chiar viata", sa pastreze cel mai strict secret in tot ce pri-
ve;te treburile interne ale organizatiei etc. In 1878-1879, zem-
levoltii au publicat 5 numere din revista Zemlea i volea".

In 1879, sub influenta insuccesului agitatiei socialiste prin-
tre tarani si a intensificarii represiunilor din partea guvernului,
majoritatea zemlevoltilor au inceput sa incline spre teroarea
politica ca principals metoda de lupta pentru realizarea pro-
gramului lor. Divergence le ivite intre adeptii vechii tactici (in
frunte cu G. V. Plehanov) partizanii terorii (A. I. Jeleabov
gi altii) au dus la scindarea organizatiei Zemlea i volea" la
Congresul de la Voronej (iunie 1879) ; adeptii vechii tactici au
organizat asociatia Ciornii peredel", ceilalti Narodnaia
volea".

In revendicarile lor programatice, membrii organizatiei
Ciornii
rod, L.

peredel" (G. V. Plehanov, M. R. Popov, P. B. Aksel-
G. Deutsch, I. V. Stefanovici, V. I. Zasulici, 0. V. Aptek-

man, V. N. Ignatov, A. P. Bulanov ;i altii) se situau in esenta
pe platforma organizatiei Zemlea i volea". In Rusia ;i in strai-
natate (unde au emigrat in 1880 Plehanov, Deutsch, Zasulici,
Stefanovici altii), ei au

o
editat revista Ciornii peredel"

ziarul Zerno". Ulterior, parte dintre membrii acestei orga-
nizatii au evoluat spre marxism (Plehanov, Akselrod, Zasulici,
Deutsch ;i Ignatov au creat in 1883 prima organizatie marxista
ruse grupul Eliberarea muncii"), iar ceilalti au adera,t

;i

si

si

si
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duoi 1 martie 1881 (asasinarea lui Alexandru al II-lea) la
narodovolti. 243.

103 Narodnaia volea" organizatie politica secrets a narodnici-
lor .teroristi, care a luat naltere in august 1879, in urma scin-
darn organizatiei narodnice Zemlea i volea". In fruntea orga-
nizatiei Narodnaia volea" se afla un comitet executiv, format
din A. I. Jeleabov, A. D. Mihailov, M. F. Frolenko, N. A. Mo-
rozov, V. N. Figner, S. L. Perovskaia, A. A. Kveatkovski si altii.
Raminind pe pozitiile socialismului utopic narodnicist, narodo-
voltii au pasit, totodata, pe calea luptei politice, considerind
ca principala sarcina o constituie risturnarea absolutismului si
cucerirea libertatii politice. Programul for prevedea organizarea
unei reprezentante populare permanente", aleasa prin vot uni-
versal, proclamarea libertatilor democratice, trecerea pamintului
in miinile poporului si elaborarea unor masuri pentru trecerea
fabricilor si a uzinelor in miinile muncitorilor. Narodovoltii

scria V. I. Lenin au ficut un pas inainte, trecind la lupta
politica, dar nu au

E.S.P.L.P.
reusit si lege aceasta lupta de socialism"

(Opere, vol. 8, 1955, pag. 59).
Narodovoltii au dus o lupta eroica impotriva absolutismu-

lui tarist. Dar, pornind de la teoria gresita a eroilor" activi
si a gloatei" pasive, ei considerau ca vor putea obtine trans-
formarea societatii lark participarea poporului, prin fortele for
proprii, prin teroare individuals, prin intimidarea si dezorgani-
zarea ctrmuirii. Dupa. 1 martie 1881, guvernul a reusit, prin
crincene persecutii, provocari executii, sa distruga organizatia
Narodnaia yoke.

Incercarile repetate de a reinvia organizatia Narodnaia
volea", intreprinse in cursul deceniului at 9-lea, n-au dat nici
un rezultat. Astfel, in 1886 a aparut un grup condus de
A. I. Ulianov (fratele lui V. I. Lenin) si de P. I. Sevirev, care
impartasea traditiile organizatiei Narodnaia volea". Dupa o
incercare nereusita de a organiza un atentat impotriva lui
Alexandru at III-lea, in 1887 grupul a fost descoperit, iar mem-
brii sai activi au fost executati.

Criticind programul gresit, utopic at narodovoltilor,
V. 1. Lenin vorbea, totodata, cu mare respect de lupta plina
de abnegatie a narodovoltilor impotriva tarismului. In 1899, in
Protestul social-democratilor din Rusia", el arata ca militantii
vechii Narodnaia volea" au stiut sa joace un rol de seams in
istoria Rusiei, cu toata ingustimea paturilor sociale care ii spri-
jineau pe putinii eroi si cu toate ca nu teoria revolutionary a
fost steagul acestei miscari" (Opere complete, vol. 4, Editura
politica, 1961, editia a doua, pag. 169). 243.

104 Este vorba de incidentul produs la Hamburg in 1900 in lega-
tura cu comportarea unui grup de 122 de zidari care, infiintind
Sindicatul fiber al zidarilor", au lucrat in acord in timpul gre-
vei, trecind peste interdictia uniunii centrale. Sectia din Ham-

si
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burg a uniunii zidarilor a pus in organizatiile locale ale parti-
dului problema comportarii social-democratilor membri ai acestui
grup, acuzindu-i ca au actionat ca spargatori de greva.". Orga-
nizatiile locale au sesizat Comitetul Central al social-democra-
tiei germane, cerindu-i sa se pronunce in aceasta problema. Co-
misia de arbitraj numita de C.C. a condamnat conduita
social-democratilor membri ai Sindicatului liber al zidarilor",
dar a respins propunerea de a-i exclude din partid. 250.

105 In rezolutia lui S. Zborovski (Kostici), care a fost respinsa de
congres, § 1 din statutul partidului avea urmatoarea formu-
lare : Oricine recunoaste programul partidului si ajuta cu mij-
loace materiale partidul cla in mod regulat un concurs per-
sonal sub conducerea uneia dintre organizatiile de partid este
considerat de aceasta din urma membru de partid" (Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. Procesele-verbale". Moscova, 1959,
pag. 281). 254.

106 La Congresul al II-lea al partidului au fost 16 membri ai orga-
nizatiei Iskrei", dintre care : partizani ai majoritatii, in frunte
cu Lenin 9 (V. I. Lenin, G. V. Plehanov, N. K. Krupskaia,
R. S. Zemleacika, L. M. Knipovici, N. E. Bauman, D. I. Ulia-
nov, P. A. Krasikov, V. A. Noskov), iar partizani ai

in frunte cu Martov 7 (L. Martov, P. B. Akselrod,
A. N. Potresov, V. I. Zasulici, L. G. Deutsch, L. D. Trotki,
V. N. Krohmal). 265.

107 Grajduri augiene potrivit mitologiei grecesti, intinsele graj-
duri ale lui Augias, regele Elidei, care nu fusesera curatate timp
de multi ani li pe care Hercule le-a curatat intr-o singura zi.
Prin expresia grajduri augiene" se intelege o mare ingramadire
de gunoaie sau o stare de extrema dezordine si delasare.

267.

108 Congresul din 1895 al social-democratiei germane a avut loc
la Breslau intre 6 si 12 octombrie (st.n.). In centrul atentiei
congresului a stat discutarea proiectului de program agrar, pre-
zentat de comisia agrara creati printr-o hotarire a Congresului
de la Frankfurt din 1894. Proiectul de program agrar continea
greseli grave ; in special se facea simtita in el tendinta de a
transforma partidul proletar intr-un partid al intregului po-
por". In afara de oportunisti s-au pronuntat pentru acest proiect
si A. Bebel li W. Liebknecht, lucru pentru care la Congresul
din 1895 au fost dezaprobati de catre tovarasii for de partid.
Proiectul de program agrar a fost aspru criticat la congres de
K. Kautsky, C. Zetkin si o serie de alti social-democrati. Con-
gresul a respins cu majoritate de voturi (158 de voturi pentru,
63 de voturi contra) proiectul de program agrar prezentat de
comisie. 272.
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109 Cuvintele rostite de Margareta din tragedia Faust' de Goethe
(atunci clnd ea Ii. reproseaza lui Faust prietenia sa cu Me-
fistofel), citate din memorie de C. Zetkin in cuvintarea ei la
congresul social-democratiei germane. 273.

I IQ Este vorba de articolul lui P. B. Akselrod Unirea social-de-
mocratiei din Rusia si sarcinile ei" (Iskra" nr. 55 din 15 de-
cembrie 1903), indreptat impotriva principiilor organizatorice ale
bolsevismului. 279.

1 1 1 Este vorba de G. M. Krjijanovski. 297.

112 V. I. Lenin se refers la o cuvintare rostita la Congresul al
II-lea al P.M.S.D.R. de economistul" V. P. Akimov, care, cri-
ticInd proiectul de program al partidului prezentat de Iskra",
a protestat impotriva faptului ca in program cuvintul prole-
tariat" nu figureaza in calitate de subject, ci in calitate de
complement. Dupa parerea lui Akimov, aceasta denota o ten-
dinta de a separa partidul de interesele proletariatului. 321.

113 Munte §i Girond'ii denumirea celor doui grupari politice ale
burgheziei din perioada revolutiei burgheze franceze de la sfir-
situl secolului al XVIII-lea. Munte sau iacobini erau numiti
reprezentantii cei mai radicali ai clasei revolutionare din acea
vreme burghezia , care proclamau necesitatea lichidarii
absolutismului si a feudalismului. Spre deosebire de iacobini,
prondinii oscilau intre revolutie si contrarevolutie si urmau
calca compromisurilor cu monarhia.

Gironda socialist5." este termenul folosit de V. I. Lenin
pentru a desemna curentul oportunist din rindurile social-de-
mocratiei ; iacobini proletari, Munte" termenii folositi de
el pentru a desemna pe social-democratii revolutionari. Dupi
scindarea P.M.S.D.R. in aripa bolsevica si aripa mensevica,
Lenin a subliniat adeseori ca mensevicii reprezinta curentul gi-
rondin in miscarea muncitoreasca. 331.

114 Organizatia muncitoreasca" din Petersburg organizatie a
economistilor", care a luat fiinti in vara anului 1900. In
toamna anului 1900, Organizatia muncitoreasca" a fuzionat cu
Uniunea de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare" din Pe-
tersburg, care fusese recunoscuta in calitate de Comitet al orga-
nizatiei P.M.S.D.R. Petersburg. Dupa ce in organizatia de partid
din Petersburg a Invins orientarea iskrista, o parte dintre mem-
brii acestei organizatii, si anume partea aflata sub influenta
adeptilor economismului", s-a desprins in toamna anului 1902
de Comitetul din Petersburg si a reconstituit Organizatia mun-
citoreasca" ca organizatie de sine statatoare. Comitetul Orga-
nizatiei muncitoresti" a adoptat o pozitie °still fats de Iskre
leninista si fats de planul ei organizatoric de creare a parti-
dului marxist. OpunIndu-se partidului, comitetul Organizaciei
nauncitoresti` declara in mod demagogic a cea mai importana
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conditie a dezvoltarii miscarii muncitoresti si a succesului ei in
lupta este activitatea de sine statatoare a clasei muncitoare. Im-
potriva hotaririlor comitetului Organizatiei muncitoresti", care
vorbea cu de la sine putere in numele Uniunii de lupta pen-
tru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg, au protestat o
serie de organizatii locale ale P.M.S.D.R. La inceputul anului
1904, dupa Congresul al II-lea al partidului, Organizacia
muncitoreasca" $i -a incetat existenta, dizolvindu-se in organi-
zatia generals a partidului. 333.

115 Noul membru al C.C. F. V. Lengnik, care in septembrie
1903 venise din Rusia la Geneva. 342.

116 Este vorba, probabil, de suburbiile Carouge si Cluse din Ge-
neva, in care locuiau partizani ai majoritatii si partizani ai
minoritatii. 358.

117 Bazarov personajul principal din romanul lui I. S. Turghc-
niev Parinvi si copii". 362.

118 Este vorba de F. V. Lengnik. 362.

119 In Iskra" nr. 53 din 25 noiembrie 1903, concomitent cu Scri-
soarea catre redactia cIskreix." a lui V. I. Lenin (vezi volumul
de fatal, pag. 94-98) a fost publicat si rispunsul din partca
redacciei, scris de G. V. Plehanov. In scrisoarea sa, V. I. Lenin
propunea ca .in coloanele ziarului sa fie dezbatute divergentele
principiale dintre bolsevici si mensevici. Plehanov insa a res-
pins aceasta propunere, declarind ca divergentele in cauza nu
sent deck ciorovaieli ale vietii de cerc". 363.

120 Este vorba de articolele lui G. V. Plehanov O nein ;elegere
amuzanta" (Iskra" nr. 55 din 15 decembrie 1903) si O ne-
intelegere regrctabila" (Iskra" nr. 57 din 15 ianuarie 1904). 363.

121 Este vorba de concepciile lui P. B. Struve, reprezentant de
seams al marxismului legal", care in 1894 a publicat cartea
Note critice cu privire la problema dezvoltarii economice a
Rusiei". Conceptiile burghezo-apologetice ale lui Struve se con-
turau clar Inca in aceasta lucrare a sa din tinerete. In corn-
baterea conceptiilor lui Struve si ale celorlalti marxisti legali",
V. I. Lenin a prezentat in toamna anului 1894, intr-un cerc
marxist din Petersburg, un referat intitulat Oglindirea marxis-
mului in literatura burgheza". Acest referat a servit apoi ca
bazi pentru articolul lui Lenin Continutul economic al narod-
nicismului si critica lui in cartea d-lui Struve', scris la sfirsitul
anului 1894 inceputul anului 1895 (vezi Opere complete,
vol. 1, Editura politica, 1960, editia a doua, pag. 335-510). 369.

122 Este vorba de articolul lui L. Martov Asa oare trebuie sa ne
pregatim ?", articol care a fost publicat in Iskra" si in care

96*
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autorul a luat atitudine impotriva pregatirii unei insurectii
arrnate pe intreaga Rusie, considerind ea pregatirea unei ase-
menea insurectii nu este decit utopie si complotism. 372.

123 Cuvinte citate din poezia lui M. I. Lermontov Ziaristul, citi-
torul si scriitorul" (vezi M. I. Lermontov. Opere in sase volume,
vol. 2, 1954, ed. rusa, pag. 147). 373.

124 Cuvinte citate din poezia satirica Imnul socialistului rus mo-
dern", publicata in revista Zarea" nr. 1 (aprilie 1901) sub
semnatura Narcis Tuporilov". In aceasta poezie erau ridiculi-
zati economistii" prosternarea lor in fata miscarii spontane.
Autorul Imnului socialistului rus modern" era L. Martov. 379.

125 Este vorba de articolul lui L. Martov La ordinea zilei", pu-
blicat la 25 februarie 1904 in ziarul Iskra". In acest articol,
Martov sustinea ca, in ceea ce priveste componenta lor, comi-
tetele locale de partid trebuie sa fie independence" de C.C.
al P.M.S.D.R. ; totodata, el ataca Comitetul din Moscova, care,
dezbatind aceasta problema, a adoptat o rezolutie in care de-
clara ca., in conformitate cu § 9 din statutul partidului, se va
supune tuturor dispozitiilor Comitetului Central. 385.

12b Congresul de la Dresda al social-democratiei germane a avut
loc intre 13 si 20 septembrie (st.n.) 1903. In centrul atentiei
congresului a stat problema tacticii partidului 1i a luptei impo-
triva revizionismului. La congres au fost criticate conceptiile
revizioniste ale lui E. Bernstein, P. Giihre, E. David, W. Heine
si ale altor social-democrati germani. Intr-o rezolutie adoptata
de congres cu o majoritate covirsitoare de voturi (288 con-
tra 11) se spunea : Congresul partidului condamna in modul
cel mai categoric tendintele revizioniste de a schimba vechea

incercata noastra tactics, bazata pe lupta de clasi 4i incu-
nunata de .victorii, in sensul de a se renunta la cucerirea puterii
politice prin rasturnarea dusmanilor nostri si de a se adopta
o politica de concesii fata de orinduirea existents" (vezi Pro-
tokoll fiber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Dresden vom 13.
bis 20. September 1903". Berlin, 1903, S. 418). Adoptarea
acestei rezolutii a avut o anumita importanta pozitiva. Totusi,
congresul n-a dat dovada de suficienta consecventa in lupta
impotriva revizionismului ; revizionistii din rindurile social-de-
mocratiei germane n-au fost exclusi din partid, far dupa con-
gres au continuat sa-si propage conceptiile oportuniste. 386.

127 Sozialistische Monatshefte" revista, principalul organ al
oportunistilor germani una dintre publicatiile oportunismului
international. A aparut la Berlin din 1897 pins in 1933. In
timpul primului razboi mondial (1914-1918) s-a situat pe po-
zitii social - Bovine. 386.

si
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128 Frankfurter Zeitung" cotidian, organul de press al marilor
financiari germani, a aparut la Frankfurt pe Main din 1856 pins
in 1943. In 1949 si-a reluat aparitia, sub denumirea de Frank-
furter Allgemeine Zeitung" ; este purtatorul de cuvint al monopo-
listilor vest-germani. 391.

129 Tactics ministerialista", ministerialism" (sau socialism minis-
terial", millerandism") tactica oportunista a participarii so-
cialistilor la guvernele burgheze reactionare. Acest termen a
aparut in legatura cu faptul ca in 1899 socialistul francez Mil-
lerand a intrat in guvernul burghez Waldeck-Rousseau. 393.

130 Este vorba de lucrarea Scurta constitutie a P.M.S.D.R.", scrisa
in gluma de L. Martov si publicata ca anexa la articolul sail
La ordinea zilei" (Iskra" nr. 58 din 25 ianuarie 1904). Ironi-
zind principiile organizatorice ale bolsevismului $i plingindu-se
de pretinsa nedreptatire a menlevicilor, Martov vorbea in con-
stitutia" sa despre hartuitori" $i hartuiti", prin care subinte-
legea pe bollevici si pe mensevici. 395.

131 Este vorba de scrisoarea adresata de K. Kautsky lui M. N. Lea-
dov in legatura cu lupta interns de partid din cadrul P.M.S.D.R.,
scrisoare care a fost publicata sub forma de articol in nr. 66
din 15 mai 1904 al ziarului Iskra". Pronuntindu-se in favoa-
rea mensevicilor, Kautsky indemna, totodati, ambele parti an-
gajate in lupta sa inceteze razboiul intestin" si propunea ca
pita la incheierea unui armistitiu" in partid sa nu fie convocat
congresul partidului in vederea discutarii divergentelor dintre
bolsevici si mensevici. 422.

132 Consiliul P.M.S.D.R. s-a intrunit in sesiune la Geneva intre
31 mai 5i 5 iunie (13 si 18 iunie) 1904, in urmatoarea compo-
nents : V. I. Lenin, G. V. Plehanov (presedinte), V. A. Noskov,
P. B. Akselrod si L. Martov. In prima sa sedinta, Consiliul a
dezbatut problema convocarii unei conferinte interpartinice a
partidelor revolutionare si opozitioniste din Rusia, precum si
aceea a Congresului international de la Amsterdam, care urma
sa se tins in curind. Sedinta a doua a fost consacrata dezba-
terii problemelor interne de partid : 1) dreptul institutiilor cen-
trale ale partidului (0.C. si C.C.) de a-si revoca reprezentantii
din Consiliul partidului ; 2) cooptarea in comitete si dreptul
C.C. de a introduce in componenta for membri not ; 3) moda-
litatea votarii in organizatiile de partid in problema convocarii
Congresului al III-lea al partidului ; 4) publicarea proceselor-
verbale ale sedintelor Consiliului si altele.

Deoarece trei din cei cinci membri ai Consiliului (Plehanov,
Akselrod si Martov) erau reprezentanti ai opozitiei mensevice,
iar Noskov avea o pozitie impaciuitorista, Consiliul partidului
a rezolvat in spirit rnensevic o serie de importante probleme
ale vietii interne de partid. 427.
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133 Conferinta interpartinica a organizatiilor revolutionare si opo-
zitioniste din Rusia, convocatl din initiativa Partidului finlan-
dez al rezistentei active", a avut loc la sfirsitul anului 1904.
Reprezentantii P.M.S.D.R. ai altor partide $i organizatii social-
democrate din Rusia, intruniti in august 1904 la Amsterdam,
inaintea deschiderii congresului socialist international, au hot5rit
sa nu participe la conferinta interpartinica. Din partea
P.M.S.D.R., aceastI hotlrire a fost confirmat5 de Consiliul
partidului in sedinta sa din 21 august (3 septembrie) 1904. 430.

134 Autorul scrisorii Comitetului Central catre P.P.S. era V. I. Lenin
(vezi Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958, pag. 231). 431.

135 Partidul socialist polonez Proletariat" a luat fiinta in 1900.
fiind format dintr-o serie de grupuri care s-au desprins din
Partidul socialist polonez (P.P.S.). Recunoscind in linii generale
programul social-democrat, acest partid preconiza tactica terorii
individuale principiul federativ de organizare. Partidul Pro-
letariat" se pronunta pentru o apropiere intre miscarea revolu-
tionary polonez si miscarea revolutionary din Rusia ; el con-
sidera ca o sarcin5 imediata lupta pentru o constitutie democratic
in Rusia, constitutie care s5. acorde Poloniei autonomia. Partidul
Proletariat" a avut in miscarea revolutionary polonez5 un rol
foarte redus ; el 'i -a incetat existenta dup5 revolutia din
1905-1907. 432.

136 Este vorba, probabil, de Organizatia muncitoreasca social-de-
mocrat5 letona din Tinutul baltic" $i de Uniunea social-de-
mocrat5. letona".

Organizatia muncitoreasca social - democrats letona din Ti-
nutul bailie" a luat fiinta in aprilie 1902, in urma fuzionarii
citorva organizatii social-democrate. Pe baza ei a fost treat, la
primul Congres al organizatiilor social-democrate letone din
7-9 (20-22) iunie 1904, Partidul muncitoresc social-democrat
leton", care la Congresul al IV-lea (de unificare) din 1906 a
intrat in P.M.S.D.R.

Uniunea social - democrats letona ", creata in strIinkate in
toamna anului 1900, avea revendicari similare cu cele ale socia-
listilor-revolutionari rusi si era in bunk' parte p5truns5 de ten-
dinte nationaliste. In 1905 a dobindit vremelnic o

dar
oarecare

influent5 in rindurile unei anumite parti a t5rInimii, a fost
curind inlaturaa de Partidul muncitoresc social-democrat le-
ton". In anii care au urmat, Uniunea" a avut un rol extrem
de redus. 432.

137 Este vorba de Organizatia muncitoreasca social - democrats
armeane (a specificilor"), creati de elemente national-federa-
liste armene curind dup5 Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
Asemenea bundistilor, specificii" cereau adoptarea principiului
federativ de construire a partidului, adic5 divizarca proletaria-
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tului dupa criteriul national, si se pretindeau a fi singurii repre-
zentanti ai proletariatului armean. In justificarea nationalismului
lor, ei invocau conditiile specifice fiecarei natiuni". Intr-o
scrisoare adresata Comitetului Central al P.M.S.D.R. in legatura
cu conferinta organizatiilor social-democrate din Rusia, convo-
cata pentru luna septembrie 1905, V. I. Lenin scria :

Va pun staruitor in garda in ceea ce priveste «Federatia
social - democrats armeana)o. 'Jack' ati consimtit ca ea sal parti-
cipe la conferinta, sa. §titi ca ati comis o greseall fatala, pe
care trebuie s-o indreptati cu orice pret. Ei nu sint decit un
grupulec de dezorganizatori care s-au instalat la Geneva, unde
publics tot felul de fleacuri, si care nu au nici un fel de legaturi
serioase in Caucaz. Ei nu sint altceva decit o creatura a Bun-
dului anume nascocita pentru a intretine bundismul in Caucaz...
Tovarasii caucazieni sint cu totii impotriva acestei bande de
publicisti dezorganizatori..." (Opere, vol. 34, E.S.P.L.P. 1958,
pag. 337). 432.

138 Este vorba de propunerea facuta de L. Martov la prima sedinta
a Consiliului partidului de a se stabili in prealabil ca la con-
ferinta interpartinica hotaririle principiale se adopts numai cu
unanimitate de voturi. 433.

139 AceastI observatie a fost facuta de V. I. Lenin in legatura cu
rezolutia prezentata de L. Martov, rezolutie in care toate orga-
nizatiile locale de partid erau solicitate sa trimita Consiliului
partidului mandatele for pentru Congresul de la Amsterdam al
Internationalei a II-a, precum Si rapoarte asupra activitatii
locale, in vederea intocmini raportului general. Dupa Martov a
luat cuvintul G. V. Plehanov, care a aratat ca timpul nu mai
permite sa se tears rapoarte din partea organizatiilor locale si
a propus Consiliului sa desemneze imediat un tovara§ care sa
fie insarcinat cu intocmirea raportului. 434.

140 Este vorba de organul de press al partidului nationalist mic-
burghez armcan Gnceak", ziarul Veratnutiun" (Renasterea"),
care aparea in 1903-1904 in orasul Rusciuc (Bulgaria). 435.

141 Este vorba de proiectul de rezolutie prezentat de L. Martov, in
care se recomanda Consiliului partidului sa dea unele lamuriri
in legatura cu cooptarea de not membri in comitetele de partid.
In aceste lamuriri urma sa se arate ca, on de cite on majorita-
tea de 2/3 din membrii prezenti ai comitetului, ceruta de para-
graful 12 al statutului partidului, reprezinta un numar fractionar,
fractia se neglijeaza and este 1/3 si se intregeste cind este 2/3.
La inceputul proiectului de rezolutie se arata ca aceste lamuriri
sint necesare pentru inlaturarea nedumeririlor ivite la stabilirea
numarului de voturi cerut de statut pentru valabilitatea coop-
tarii. In dovedirea acestei afirmatii, Martov s-a referit la o
votare care a avut loc in cadrut Comitetului de partid din
Moscova. Dar el n-a adus fapte concludente in ceea ce priveste
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fondul problemei. Rezolutia a fost adoptata cu amendamentul
propuB de V. I. Lenin. 437.

142 Este vorba de afirmacia lui L. Martov ca minoritatea Comite-
tului din Moscova a cerut sa fie cooptati din partea ei nu unul,
ci doi membri. 438.

143 Este vorba de conflictul izbucnit in cadrul Comitetului din
Nikolaev, conflict despre care a vorbit L. Martov la cea de-a
doua sedinta a Consiliului partidului, intr-o cuvintare rostita
inaintea celei a lui V. I. Lenin. 438.

144 Rezolutia a fost adoptata de Consiliul partidului cu unanimitate
de voturi. 440.

145 Conform statutului partidului adoptat la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R., se bucurau de dreptul de a fi reprezentate la con-
gres numai organizatiile care au fost confirmate cu cel putin
un an inainte de congres. Pe acest temei, V. A. Noskov (Glebov)
a aratat, in sedinta a doua a Consiliului partidului, ca comite-
tele din Tver si Riga nu au drept de vot in problema convocarii
Congresului al III-lea al partidului. 441.

146 Uniunea din Caucaz a P.M.S.D.R. a fost creata la primul Con-
gres al organizatiilor social-democrate din Caucaz, care a avut
loc la Tiflis in martie 1903, din initiativa comitetelor P.M.S.D.R.
din Tiflis si Baku. La congres au participat 15 delegati din
partea organizatiilor social-democrate din Tiflis, Baku, Batumi,
Kutais si a altor organizatii social-democrate din Transcaucazia.
Congresul a ales organul de conducere al Uniunii Comitetul
Uniunii din Caucaz a P.M.S.D.R., format din 9 persoane. Din
acest comitet faceau parte : B. M. Knuniant, F. E. Maharadze,
I. V. Stalin, M. G. Thakaia, A. G. Tulukidze altii. Congresul
a aprobat linia politica a Iskrei" leniniste, a adoptat $i a pus
la baza organizatiilor social-democrate din Trans-
caucazia proiectul de program al partidului elaborat de Iskra"
si de Zarea". Totodata s-a hotarit ca ziarul social-democrat
gruzin Brdzola" (Lupta") $i ziarul social-democrat armean
Proletariat" si fuzioneze, urmind ca pe viitor sa apara un
singur ziar, sub denumirea Proletariatis brdzola" (Lupta pro-
letariatului").

Uniunea din Caucaz a trimis la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. 3 delegati. Deoarece Uniunea se afla inc a in stadiul
de constituire organizatorica, delegatii la congres au fost alesi
ca reprezentanti a trei comitete de sine statatoare : B. M. Knu-
niant din partea Comitetului din Baku, A. G. Zurabov din
partea Comitetului din Batumi si D. A. Topuridze din partea
Comitetului din Tiflis. Delegatii au primit mandat sa sustina
la congres principiile programatice, organizatorice tactice ale
Iskrei" leniniste.

si

activitatii

si
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Chiar de la inccputul activitatii sale, Comitetul Uniunii din
Caucaz a P.M.S.D.R. a stabilit strinse legaturi cu V. I. Lenin §i
a fost un reazem sigur al bol§evicilor in lupta impotriva opo-
zitiei mensevice.

Uniunea a participat activ la pregatirea Congresului al III-lea
al P.M.S.D.R. Congresul al III-lea al Uniunii din Caucaz (mai
1904) §i Conferinta bolsevica din noiembrie (1904) a comitetelor
din Caucaz ale P.M.S.D.R., care au sprijinit linia leninista Si
au infierat pe men§evici ca dezorganizatori ai partidului, au
constituit importante jaloane in lupta organizatiilor bolsevice din
Transcaucazia pentru convocarea Congresului al III-lea al parti-
dului. Reprezentantii Uniunii din Caucaz au facut parte din
Biroul Comitetelor majoritavii, care a desf4urat munca prac-
tick* de pregatire a Congresului al III-lea al partidului.

Uniunea a jucat un rol important in organizarea mi§carii
muncitore§ti din Transcaucazia in ajunul §i in perioada primei
revolutii ruse. Uniunea din Caucaz a editat ziare, carti, browri
§i manifeste ilegale, a organizat §i a coordonat actiunile mun-
citorilor din marile centre proletare ale Transcaucaziei : Baku,
Tiflis, Batumi qi alte ora4e. Un mare merit al Uniunii 11 con-
stituie educarea muncitorilor multinationalului Caucaz in spi-
ritul internationalismului proletar.

In februarie 1906, o data cu crearea comitetelor unite ale
fractiunii bolsevice §i fractiunii mensevice, Uniunea din Caucaz
a P.M.S.D.R. §i-a incetat existenta. 441.

147 Este vorba de propunerea facuta de L. Martov in §edinta a
doua a Consiliului partidului in sensul de a se acorda comite-
telor de partid din Samara, Smolensk, Breansk §i Astrahan
aceleag drepturi ca si comitetelor care au participat la congres,
adica sa li se dea drept de vot in problema convocarii congre-
sului partidului. 441.

148 L. Martov propusese ca, in ceea ce privme Uniunea din Cau-
caz, vechimea necesara pentru a putea participa la vot in pro-
blema convocarii congresului sa fie socotita din septembrie 1903,
adica de la data aprobarii statutului ei. 442.

149 Rassver foaie social - democrats pentru sectanti, editata la
Geneva de V. D. Bonci-Bruevici in baza unei hotariri a Con-
gresului al II-lea al P.M.S.D.R. Primul numar a aparut in ia-
nuarie 1904. In §edinta din 5 (18) iunie 1904, Consiliul parti-
dului s-a pronuntat impotriva editarii in continuare a acestei
foi ca organ de partid (acordind insa lui Bonci-Bruevici drep-
tul de a o edita in numele sau personal). In toamna anului
1904, Rassvet" a incetat sa apara. In total au aparut 9 nu-
mere. 443.

150 Este vorba de hotarirea sesiunii din ianuarie 1904 a Consiliu-
lui partidului de a publica procesele-verbale ale edintelor Con-
siliului. 444.
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151 Printr-o hotarire adoptatI cu voturile date de mensevici,
G. V. Plehanov, L. Martov si P. B. Akselrod, precum $i de im-
pIciuitoristul V. A. Noskov (Glebov), in sedinta din 5 (18) iu-
nie 1904 Consiliul partidului s-a pronuntat impotriva publiearii
proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului. 444.

152 Documentul de fats reprezinta un plan-conspect amlnuntit al
raportului asupra Congresului al II-lea al P.M.S.D.R., prezen-
tat de V. I. Lenin la congresul Ligii din straInatate. Prin con-
tinutul sau si prin ordinea expunerii, in linii man, acest do-
cument coincide cu textul raportului asa cum a fost consemnat
in procesul-verbal (vezi volumul de fats, pag. 43-54). Dar
unele dintre tezele cuprinse in conspect nu sent atinse in textul
raportului consemnat in procesul-verbal, si, dimpotriva, in uncle
puncte din procesul-verbal au fost dezvoltate teze care nu fi-
gureaza in conspect.

Faptele, evenimentele, grup5sile si comportarea diferitilor de-
legati la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., mentionate in do-
cumentul de fati, au fost am'anuntit analizate de Lenin in car-
tea Un pas inainte, doi pasi tnapoi" (vezi volumul de fatal,
pag. 187-414) si in alte lucrari scrise in aceasta perioadl. 449.

153 Este vorba de alegerea redactiei O.C. la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. (vezi in aceasta privinta volumul de fatal, pag.
294-311). 449.

154 Intr-o cuvintare rostita in sedinta a 16-a a Congresului al II-lea
al partidului, G. V. Plehanov declarase ca, in cazul cind pen-
tru succesul revolutiei ar fi necesara o ingradire vremelnica a
aplicarii unora sau altora dintre principiile democratice, ar fi
o crima sal se renunte la o astfel de ingradire. El spunea ca
pot fi imprejurari in care social-democratia sal se pronunte im-
potriva dreptului de vot universal, spre a ingradi astfel drep-
turile politice ale claselor exploatatoare. 450.

155 Semnul de intrebare pus aici inseamna ca, in momentul and
stria conspectul de fats, V. I. Lenin nu dispunea, probabil, de
date precise cu privire la felul in care a votat V. E. Mandel-
berg (Biulow, iar in procesele-verbale ale congresului Posa-
dovski), deoarece procesele-verbale ale Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. nu fusesera Inca publicate. In realitate, la votarea
nominala despre care este vorba aici, Mandelberg votase im-
potriva propunerii lui Lenin. Pentru aceasta propunere au fost
in total 25 de voturi, impotriva ei 26 de voturi. In cartea Un
pas inainte, doi pasi inapoi", scrisa dupa publicarea proceselor-
verbale ale Congresului al II-lea al partidului, Lenin, vorbind
despre aceasta votare nominala, arata ca Posadovski a votat
cu antiiskristii (vezi volumul de fail, pag. 218). 451.

156 Nu s-a stabilit despre care foaie volanta este vorba aici. 451.
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157 V. I. Lenin citeazi aici cuvintele lui L. Martov. Amanunte in
aceasta privinta vezi in volumul de fats, pag. 51. 452.

158 Insemnarile facute in prima feding a congresului Ligii, la 13
(26) octombrie 1903, contin o expunere sumara a faptelor, vo-
tarilor hotaririlor adoptate in cursul sedintei, precum o
inregistrare numerics nominal" a raportului real de forte
dintre bolsevici si opozitia mensevica la congresul Ligii din
strainatate. 455.

159 Prima votare consemnata de V. I. Lenin a avut loc ix lega-
tura cu propunerea lui V. D. Bonci-Bruevici ca biroul congre-
sului sa fie format din trei persoane, dintre care una sal fie
aleasa de partizanii majoritatii la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R., una de partizanii minoritatii, iar a treia de adu-
narea Ligii. Impotriva acestui sistem de alegere s-au pronuntat
mensevicii ; in dorinta for de a profita de faptul ca slut in ma-
joritate la congresul Ligii si de a alege in birou candidati men-

ei au propus ca biroul sal fie format din trei persoane
alese fail a se tine scama de imprejurarea ca sent partizani ai
majoritatii congresului partidului sau partizani ai opozitiei.
Aceasta propunere, care a fost sprijinita de Trotki, a fost for-
mulate in scris de Martov puss la vot paralel cu propune-
rea lui Bonci-Bruevici. 455.

160 Insemnarea Vice" se refers in primul caz la procedura ale-
gerii vicepresedintilor congresului, tar in cel de-al doilea la
rezultatul acestor alegeri. Potrivit datelor cuprinse in procesele-
verbale ale congresului Ligii, candidatura lui M. M. Litvinov
intrunise 13 voturi. 455.

161 Este vorba de scrisoarea pe care F. V. Lengnik, reprezentantul
C.C. al P.M.S.D.R., o adresase congresului Ligii din straina-
tate. In aceasta scrisoare, reprezentantul C.C. i i exprima spe-
rano. ca Liga, calauzindu-se dupe statutul partidului, i i va
elabora un nou statut, care va fi aprobat de C.C. al P.M.S.D.R.

456.

162 Este vorba de dezbaterile indelungate in jurul problemei dna
membrilor Ligii din strainatate aflati in Rusia trebuie sau nu
trebuie sal li se acorde drept de vot la congres. Bolsevicii se
pronuntau pentru acordarca dreptului de vot, mensevicii erau
impotriva. Miezul chestiunii se reducea la aceea ca doi membri
ai Ligii din strainatate probabil M. N. Leman (Liza) si
P. G. Smidovici (Vasili Ivanovici) , care cu putin inainte de
congres plecasera in Rusia, dadusera bolsevicului N. E. Bauman
mandatul de a vota in numele lor. Mensevicii erau impotriva
recunoasterii imputernicirilor membrilor plecati in Rusia, de-
oarece se temeau a o astfcl de recunoastere ar spori voturile
partizanilor majoritatii Congrcsului al II-lea al partidului. 456.

$i si
si
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163 Votarea mentionata aici a avut loc in legatura cu propunerea
lui M. Korenevski (Emmanuilov) de a se recunoaste dreptul de
vot al membrilor Ligii din strainatate care au plecat in Rusia cu
cel mult trei luni inainte de congres. 456.

164 Problemele enumerate aici reprezinta ordinea de zi adoptata de
congresul Ligii din strainatate. 456.

165 Insemnarile intitulate Ai noitri" Martovigii' cuprind o in-
registrare a raportului real de forte dintre bolsevici si mense-
vici la congresul Ligii din strainatate. Din cei 13 bolsevici ale
caror nume nu sint date aici faceau parte cei 12 semnatari ai
Scrisorii deschise catre membrii Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse" (vezi Culegeri din Lenin",
vol. VII, pag. 72-76) si 0. A. Peatnitki.

Coloana (marginala) din dreapta cuprinde numele celor Base
membri ai Ligii a caror pozitie nu se conturase suficient de
clar in prima sedinta a congresului Ligii. In cursul sedintelor
urmatoare s-a vazut ca patru dintre ei s-au manifestat ca par-
tizani ai opozitiei mensevice, in timp ce K. M. Tahtarev (Tar),
care avea mandat sa voteze pentru A. A. Iakubova (Tar), a
adoptat o pozitie neutra. 457.

166 In documentul de fats sint reproduse diverse teze scurte ex-
trase din articolul lui L. In legatura cu problema agrara", care
oglindesc afinitatea de idei dintre liberalii burghezi rusi, de o
parte, bernsteinienii socialistii-revolutionari, de aka' parte. In
articolul Burghezia narodnicizanta si narodnicismul dezorien-
tat", V. I. Lenin analizeaza $i critica in amanuntime pasajele
din articolul lui L. mentionate in conspectul de fats 453.

167 Insemnarea de fats, ca si cea precedents, se refers la articolul
lui P. Novobrantev Problemele fundamentals ale programului
revolutionar rus", aparut in nr. 32 din 15 (28) septembrie 1903
al ziarului Revoliutionnaia Rossiia", in care se vorbeste de ca-
racterul spontan al procesului istoric, de faptul ca socialistii-
revolutionari nu dispun de dogme" ca nu pot garanta pen-
tru istorie". Fraza urmatoare se refers 4i ea la afirmacii facute
de Novobrantev. 460.

168 La punctul 8 sint notate diferite pasaje din articolul lui Novo -
brantev, in care acesta critic tezele programatice ale P.M.S.D.R.
in problema agrara, expuse in special in articolul lui V. I. Lenin
Programul agrar al social-democratiei ruse" (vezi Opere com-
plete, vol. 6, Editura politica, 1961, editia a doua, pag. 297-
340). 461.

169 Aceasta insemnare se refers la pasajul din articolul lui P. Novo-
brantev in care se spune ca in jurul revistei Osvobojdenie" s-au
grupat parincii" din rindurile acelei intelectualitati ai carei
copii" (socialistii-revolutionari) lupta cu abnegatie pentru
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cauza revolutionarr si el intre parinti" si copii" nu exists
o opozitie de ordin principial. 461.

170 La punctul 10 slut notate tezele fundamentale ale programului
agrar al liberalilor, asa cum este el expus in articolul lui L. In
legatura cu problema agrarr. 461.

171 In comparatie cu cele doua documente anterioare, planul de
fata reprezinta un stadiu mai avansat al lucrarilor pregatitoare
efectuate de V. I. Lenin in vederea scrierii articolului Burghe-
zia narodnicizanta $i narodnicismul dezorientat" $i este strins
legat de celelalte materiale pregatitoare pentru acest articol.
Literele a, p, y, 8 arata ca punctul A" cuprinde continutul
punctelor notate cu aceleasi litere in conspectul articolului lui
L. Punctul B" corespunde partii a doua din punctul A" al
documentului precedent. Cifrele cuprinse in diferite puncte ale
acestui plan arata ca, prin continutul lor, aceste puncte se leaga
cu punctele notate cu aceleali cifre in documentul precedent.
Trimiterea (3). 5 13 " arata ca punctul D" se leaga cu do-
cumentul precedent, iar literele c-l- -F-71+ & arata cal el se leaga
cu punctele corespunzatoare din conspectul articolului lui L. 462.

172 Prin insemnarea Dezorient.', V. I. Lenin noteaza in planul de
fata partea a doua a articolului sau (punctele E, F, G, H, I),
in care intentiona sa faca o critica amanuntita a conceptiilor
narodnicismului dezorientat", adica a conceptillor socialistilor-
revolutionari. 462.

173 Printre materialele pregatitoare la articolul Burghezia narodni-
cizanta si narodnicismul dezorientat", documentul de fatal pare
a fi ultima variants de plan al articolului. Acest lucru poate
fi dedus din caracterul sau mai finisat in comparatie cu docu-
mentele precedente, precum si din faptul Ca acest document
poarta titlul definitiv sub care a aparut articolul. 463.

174 Este vorba de literatura bernsteiniana pe care autorul articolu-
lui In legatura cu problema agrara" o invoca in sprijinul afir-
matiilor sale revizioniste pe tema caracterului nestiintific" al
marxismului. 463.

175 Lucrind la cartea Un pas inainte, doi pasi tnapoi ", V. I. Lenin
studia cu atentie procesele-verbale ale Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R., editate la Geneva in ianuarie 1904, facea extrase
din ele, expunea continutul cuvintarilor rostite de delegati la
congres, subliniind pasajele caracteristice din aceste cuvintari,
calcula repartizarea voturilor in cursul diferitelor votari. Pro-
cesele-verbale ale congresului partidului stria Lenin in pre-
fata la prima editie a cartii Un pas inainte, doi pasi inapoi"

ne ofera un tablou unit in felul lui, inegalabil in ceea
ce priveste exactitatea, deplinatatea, multilateralitatea, bogatia
si autenticitatea al adevaratei stari de lucruri din partidul
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nostru, un tablou al conceptiilor, starilor de spirit si planuri-
lor zugravit chiar de participantii la miscare, un tablou care
infatiseaza nuantele politice dinauntrul partidului, forta for com-
parative, relatiile for reciproce si lupta dintre ele" (vezi volu-
mul de fats, pag. 191).

Documentul de fatal cuprinde insemnarile facute de Lenin la
diferite pagini din text in timpul lecturii proceselor-verbale ale
congresului (insemnarile sint dispuse in ordinea numerotatiei
paginilor din procesele-verbale ale congresului). In textul con-
spectului lui Lenin, trimiterile la paginile proceselor-verbale ale
Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. sint facute dupa editia apa-
ruta la Geneva in 1904. 467.

176 Aceasta insemnare se refers la cele spuse de D. P. Kalafati
(Mahov) in sedinca a doua a congresului, cind s-a discutat la
care punct de pe ordinea de zi trebuie sal figureze problema si-
tuatiei Bundului in partid. Kalafati I-a sprijinit pe reprezen-
tantul Bundului, care se pronuntase impotriva propunerii ca
aceasta problema sa fie puss pe primul loc. In cea de-a doua
interventie a sa (notate si ea in conspectul lui Lenin), Kala-
fati si-a repetat obiectiile impotriva propunerii ca problema
Bundului sa fie push pe primul loc, declarind ca exists si alte
probleme spinoase care se cer dezbatute in primul rind, de
pilda aceea a democratismului sau centralismului. 467.

177 Aceasta coloana de cifre arata cu oarecare aproximatie felul in
care s-au impartit voturile in timpul votarii rezolutici prezen-
tate de B. A. Ghinzburg (Koltov), in care se prcciza ca, dupa
alegerea comisiei de validare, Comitetul de organizare nu mai
are dreptul de a influenta, in calitate de colegiu, compozitia
congresului. Pentru aceasta rezolutie au votat toti iskristii. Din
cele 51 de voturi ale delegatilor la congres, rezolutia lui Ghinz-
burg a intrunit 32. 467.

178 Drept incident regretabil" a fost calificat de G. V. Plehanov
incidentul cu Comitetul de organizare. Tot la acest incident se
refers expresiile imediat urmatoare dupa aceasta insemnare,
luate din cuvintarile lui A. Martinov si L. Maitov. In cartca
sa Un pas inainte, doi pasi inapoi.', in sectiunea : c) Incepu-
tul congresului. Incidentul cu Comitetul de organizare",
V. I. Lenin analizeaza amanuntit fondul incidentului cu C.O.
(vezi volumul de fats, pag. 199-208). 467.

179 Insemnarea de Eta, precum cele doua urmatoare se refers la
dezbaterile desfasurate in sedintele a 5-a si a 6-a ale congre-
sului in legatura cu problema locului Bundului in partid. 468.

180 Este vorba de afirmatia lui M. I. Levinson (Hofman) ca la
congresul partidului s-a format o majoritate compacts ", care
in raportul cu Bundul se prezinta ca parte distincta". Raspun-
zind la aceasta afirmatie, in cuvintarea cu privire la locul Bun-

i
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dului in P.M.S.D.R., rostita la congresul partidului, V. I. Lenin
a declarat :

Ma voi ocupa in primul rind de cuvintarea lui Hofman si
de expresia lui " majoritate compacts.. Aceasta expresie a tov.
Hofman trebuie inteleasa ca un repro;. Dupa mine, nu trebuie
sa ne rusinam, ci sa ne mindrim de faptul ca la congres exists
o majoritate compacts. $i ne vom mindri si mai mult daca in-
tregul nostru partid va constitui o singura majoritate compacts

foarte compacts, de 90% " (vezi Opere complete, vol. 7, Edi-
tura politica, 1962, editia a doua, pag. 260). 468.

181 In cartea Un pas inainte, doi pasi inapoi", in secciunea k)
Continuarea dezbaterilor asupra statutului. Componenta Consi-
liului", V. I. Lenin se ocupa de aceasta propunere ficuta de
V. N. Rozanov (Popov) in sedinta a 14-a a congresului (vezi
volumul de faca, pag. 277). 468.

182 Este vorba de propunerea ca in Consiliul partidului sa fie 3
membri din partea O.C. si 2 din partea C.C. 468.

183 La punctul 1) este notata propunerea lui L. Martov ca in Con-
siliul partidului sa fie alesi cite 2 membri din partea O.C. Si
din partea C.C., urmind ca acesti 4 sa aleagi in unanimitate un
al cincilea membru din cadrul redactiei O.C. sau al C.C. Punc-
tul 2) se refers la cooptarea de not membri in organele cen-
trcle de partid. Martov se pronuntase impotriva cooptarii cu
unanimitate de voturi, cerind ca cooptarea sa se faca cu o ma-
joritate de 4/5 sau chiar 2/s din voturi. 468.

184 In cartea sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", in sectiunea : h)
Dezbaterile asupra centralismului inainte de sciziunea din rin-
durile iskristilor", vorbind despre aceastI cuvintare rostitI de
B. D. Medem (Goldblat) in sedinta a 15-a a congresului (pre-
cum $i despre manifestarile lui L. Martov si P. B. Akselrod in
perioada de dupa congres), V. I. Lenin le-a calificat drept falsa
frazeologie (vezi volumul de fata, pag. 236). 468.

185 Asupra cuvintarilor notate aici, rostite de L. Martov, E. I. Le-
vin (Egorov) $i V. N. Rozanov (Popov) in problema egalitatii
limbilor, precum asupra votarilor nominale care au avut loc
in aceeasi problema, V. I. Lenin se opreste in cartea sa Un
pas inainte, doi pasi inapoi", sectiunea : e) Incidentul in lega-
tura cu egalitatea limbilor" (vezi volumul de faci, pag. 213-
218). 469.

186 Asupra acestei cuvintari rostite de D. P. Kalafati (Mahov) la
sfirsitul celei de-a 19-a sedinte a congresului, V. I. Lenin se
opreste in cartea sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", sec-
tiunea : f) Programul agrar" (vezi volumul de fata, pag. 222).

469.

187 Este vorba de votarile in problemele legate de cooptarea in in-
stitutiile centrale ; la aceste voturi au participat bunchstit,
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care 1 -au sprijinit constant pe L. Martov. Intre paranteze este
aratat numarul total al voturilor la fiecare votare. In cartea
sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", sectiunea : I) Sfirsitul
dezbaterilor asupra statutului. Cooptarea in institutiile centrale.
Plecarea delegatilor grupului eRobocee Delo»", V. I. Lenin vor-
belte amanuntit despre aceste patru votari (vezi volumul de
fatal, pag. 289-292). 469.

188 Asupra acestei cuvintari rostite de V. P. Akimov in sedinta
a 27-a a congresului, precum si asupra interventiei notate mai
jos a lui E. I. Levin (Egorov) in cadrul aceleiasi sedinte,
V. I. Lenin se opreste in cartea sa Un pas inainte, doi pasi
inapoi", sectiunea : I) Sfirsitul dezbaterilor asupra statutului.
Cooptarea in institutiile centrale. Plecarea delegatilor grupului
eRabocee Delo*" (vezi volumul de fats, pag. 290-292). 469.

189 In documentul intitulat Caracterizarea delegatilor pe baza
textului proceselor-verbale sint adunate grupate toate datele
existente in procesele-verbale ale congresului in ceea ce pri-
veste pozitiile adoptate de diferiti delegati in cursul dezbate-
rilor si la votarile care au avut loc in legatura cu problemele
fundamentale discutate la congres. In acest document, V. I. Lenin
reproduce date referitoare la atitudinea pe care au avut-o la
congres 23 de delegati (indicind, totodata, paginile corespunza-
toare din textul proceselor-verbale). Aceste insemnari ne per-
mit sa urmarim si pozitia diverselor grupari care s-au conturat
la congres. Cele mai cuprinza'toare sint datele referitoare la
delegatii grupului Iujnii rabocii" si la reprezentantii ala- numitei
mlastini". In ceea ce priveste numarul datelor, cel mai bine
reprezentata in acest document este majoritatea iskristilor. Do-
cumentul nu cuprinde nici un fel de date pentru caracterizarea
rabocedeltilor", a delegatilor Bundului $i a reprezentantilor
minoritatii iskristilor. 470.

190 Aici este notata interventia lui E. I. Levin (Egorov) la sfirsitul
sedintei a 14-a a congresului. Cind in aceasta sedinta s-a propus
ca lista participantilor la dezbaterile generale asupra proiectului
de statut sä fie inchisa, repi ezentantii Bundului V. D. Medem
(Goldblat) si M. I. Liber au protestat impotriva acestei pro-
puneri, aratind ca problema Bundului este strins legata de punctul
in discutie ca de aceea lista vorbitorilor nu trebuie sa fie in-
cbisa atita timp cit nu a fost dezbatuta aceasta problema. Dupa
ce, contrar dorintei bundiltilor, propunerea de inchidere a listei
vorbitorilor a fost adoptata de congres, in sprijinul Bundului a
luat cuvintul Levin, care a declarat ca inchiderea listei vorbitori-
lor ar constitui din partea congresului o incalcare formals a pro-
priei sale hotariri adoptate in legatura cu punctul al doilea de pe
ordinea de zi. 470.

191 Este vorba de remarca facuta de E. I. Levin (Egorov) in le-
gatura cu propunerea lui Martov ca in § 14 din revendicarile
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politice ale programului partidului (acolo unde se vorbeste de
invatamintul public) sa fie adaugate cuvintele : in limba ma-
tern a". Declarind ca acest adaus bagatelizeazi o problems se-
rioasa, Levin a spus ca, dupa parerea sa, propuncrea lui Martov
denota o dorinta net conturata de a phial majoritatea con-
gresului". In urma observatiei facute de presedinte, Levin si-a
retras cuvintele. 470.

192 Aici sint notate tale doua interventii ale lui E. I. Levin (Egorov)
(unul dintre membrii comisiei pentru redactarea statutului) in
sedinta a 25-a a congresului in legatura cu felul cum trebuie
sa fie organizat Consiliul partidului. Levin considera el, in
formularea propusi de el, paragraful din statut care se refers
la Consiliul partidului reprezinta o imbinare a celorlalte doua
formulari propuse de membrii comisiei pentru redactarea sta-
tutului constituie, asadar, in aceasea.' problems o solutie de
mijloc, un compromis. 470.

193 Este vorba de comportarea lui E. I. Levin (Egorov) in sedinta
a 27 -a a congresului, in timpul dezbaterii propunerii lui B. M. Knu-
niant (Rusov) ca Liga din strainatate a social-democratiei revo-
lutionare ruse" sa fie recunoscuti drept unica organizatie din
strainatate. Despre acest episod vorbeste V. I. Lenin in cartea
sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", sectiunea : I) Sfirsitul
dezbaterilor asupra statuturui. Cooptarea in institutiile centrale.
Plecarea delegatilor grupului eRabocee Delo*" (vezi volumul
de fail, pag. 292). 471.

194 Este vorba de interventia lui E. I. Levin (Egorov) in sedinta
a 37-a a congresului, cu prilejul dezbaterii proiectului de rezo-
lutie cu privire la socialistii-revolutionari. Levin arata ca nu
intelege in ce fel atitudinea negativa a

socialistilor-revolutionari
social-democratilor fats

de milcarea liberalilor $i a poate fi
impicata cu punctul din programul partidului in care se spune
ca P.M.S.D.R. sprijina orice miscare revolutionary opozitio-
nista indreptata impotriva orinduirii sociale existente in Rusia.
In cartea sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", sectiunea :
f) Programul agrar", V. I. Lenin a combatut cele spuse de
Levin in aceasta interventie (vezi volumul de fats, pag. 225).
471.

195 Este vorba de afirmatia facuta de V. N. Rozanov (Popov) in
sensul ca, in conditille end Consiliul va fi considerat organul
conducator al partidului, va fi cu totul indiferent data in corn-
ponenta lui vor intra mai multi reprezentanti din partea O.C.
sau mai multi din partea C.C. 471.

196 Sensul acestor cuvinte rostite de V. N. Rozanov (Popov) este
aratat de V. I. Lenin in cartea sa Un pas inainte, doi pasi
inapoi", sectiunea : d) Dizolvarea grupului elujnii rabocii*"
(vezi volumul de fats, pag. 210). 471.

37 V. I. Lenin, vol 8
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197 Despre aceasta expresie folosita de V. N. Rozanov (Popov)
vorbeste V. I. Lenin in cartca sa Un pas inainte, doi pasi
inapoi", sec;iunea : m) Alegerile. Sfirsitul congresului" (vezi
volumul de fata, pag. 302). 471.

198 Remarca : mare confuzionist" a fost facuta de V. I. Lenin in
legatura cu interventille lui D. P. Kalafati (Mahov) in se-
dinta a 20-a a congresului, cu prilejul discutarii proiectului de
program agrar. La inceput, Kalafati a propus ca programul
agrar sa fie respins in intregime ; apoi s-a raliat la propunerea
lui M. I. Liber ca sa fie adoptati numai partea generall a pro-
gramului, fara punctele concrete ; dupi respingerea acestei
propuneri, el a declarat ca in programul agrar trebuie inclus
totul ; in sfirlit, tot el s-a pronuntat impotriva punctului refe-
ritor la restituirea catre tarani a ratelor de rascumparare. Toate
propunerile lui Kalafati au fost respinse de congres. 472.

199 Despre aceasta cuvintare a lui D. P. Kalafati (Mahov), in care
acesta din urma incerca sa explice de ce a trebuit sa se abtina
de la vot in problema § 2 din statutul Bundului, V. I. Lenin
vorbelte in cartea sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", sec-
tiunea : c) Inceputul congresului. Incidentul cu Comitetul
de organizare" (vezi volumul de fata, pag. 201). 472.

200 In acest loc, V. I. Lenin noteaza interventia lui D. P. Kalafati
(Mahov) in sedinta a 29-a a congresului in favoarea includerii
grupului Svoboda" pe lista

de
organizatiilor care urmeazi a fi

confirmate sau dizolvate congres, cu prilejul discutarii pro-
blemei organizatiilor separate ale partidului. Aceasta propunere,
care a fost sprijinita de I. N. Molinski (Lvov), n-a fost adoptati
de congres.

Grupul Svoboda", intemeiat de E. 0. Zelenski (Nadejdin)
in mai 1901, se intitula grup revolutionar-socialist". V. I. Lenin
considera ca grupul Svoboda" este unul dintre grupuletele
lipsite de orice baza" care n-au avut nici idei serioase, temei-
nice, nici program, nici tactics, nici organizare si nici radacini
in mase" (Opere, vol. 20, Editura politica, 1959, pag. 358, 359).
Grupul a editat in Elvetia revista Svoboda" (au aparut 2 nu-
mere : nr. 1 in 1901 si nr. 2 in 1902). In afara de aceasta,
grupul Svoboda" a scos

de
Ajunul revolutiei. Culegere de arti-

cole in probleme teorie tactics" nr. I, ziarul-revista.
Orkliki" nr. 1, brolura programatica Renasterea revolutionaris-
mului in Rusia" Ii altcle. Grupul Svoboda" a propagat ideile
terorismului 1i ale economismului" ; in front comun

Iskrei"
cu econo-

mistii" din Petersburg, el a luptat impotriva 1i a Comi-
tetuiui din Petersburg al P.M.S.D.R. Grupul incetat
existenta in 1903. 472.

201 Aici sint notate cele doua interventii ale lui D. P. Kalafati
(Mahov) in sedinta a 30-a a congresului (pag. 323 si 328 din
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procesele-verbale) in care el s-a pronuntat pentru
Central.

mentinerea
vechiului grup de ,case in redactia Organului

Cuvintul jenant" a fost folosit de Kalafati intr-o remarca
facuta in legatura cu propunerea unor delegati ca membrii re-
dactiei Iskrei" care considerind ca nu e potrivit sal asiste la
discutarca problemci alegerii redactiei parasisera sala sa fie
invitati la sedinca. Ka latati considera jenanta insasi puncrea la
vot a rezolutiei prin care membrii redactiei Iskrei" crau invitaci
sa participc la aceasta sedinta. 472.

202 Aici este notate propunerea facuta de A. S. Lokerman (Tarev)
in sedinta a 31-a a congresului ca sa fie ales un singur redac-
tor, care va coopta tot restul redactiei ". 472.

203 N. E. Bauman (Sorokin) se refers aici la nascocirea grosolana
a lui L. Martov ca proiectul alegerii a doua grupuri de trei
(trei membri ai redactiei O.C. 4i trei membri ai C.C.) ar fi fost
intocmit de V. I. Lenin de unul singur, fara participarea si fara
stirea celorlalti membri ai redactiei ziarului Iskra". 473.

204 Aceasta insemnare se refers la dezbaterile care au avut loc in
jurul pasajului din § 14 al revendicarilor politice din programul
partidului in care se cerea ca statul sa asigure copiilor nevoiasi
hrana, imbracaminte manuale scolare. 473.

205 Aici sent notate cuvintarile rostite de V. F. Gorin in sedintele
a 8-a, a 9-a 1i a 16-a ale congresului partidului, cu prilejul dez-
baterii proiectului de program al partidului. 473.

2Q6 Este vorba de interventia lui V. A. Noskov (Glebov) in sedinta
a 14-a a congresului, in cadrul dezbaterii proiectului de status
al partidului. Noskov sustinea ca, deoarece statutul trebuie sa
cuprinda prevederi cu caracter general, e de prisos sa se intro-
duel in el o enumerare a atributiilor Comitetului Central ;
influenta acestuia din urma, spunea el, depinde exclusiv de acti-
vitatea sa si este doar garantata de statut. 473.

207 Este vorba de cuvintarea rostita de I. I. Marhlevski (Karski)
in sedinta a 9-a a congresului, in cadrul dezbaterilor generale
asupra proiectului de program. La inceputul cuvintarii sale,
Marhlevski a criticat afirmatia lui A. Martinov ca teoria socia-
lismului stiintific este in mod spontan elaborate chiar de catre
class muncitoare. In partea a doua a cuvintarii sale, parte pe
care V. I. Lenin o subliniaza aici in mod deosebit, Marhlevski
a vorbit despre relatiile reciproce dintre class partid, aratind
ca din rindurile clasei muncitoare se tidied o forts luptatoare
constienta partidul, care este exponentul promotorul idea-
lurilor socialiste si, ca atare, nu poate sa nu fie mai presus de
oclasa muncitoare*, in aceeasi masura in care partea constienta
este conducatorul partii inconstiente sau putin conitiente"
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(Congresul at II-lea at P.M.S.D.R. Procesele-verbale". Moscova,
1959, pag. 129). 474.

208 Aici sint notate cele doua cuvintari rostite de B. M. Knuniant
(Rusov) in sedinta a 28-a a congresului, cind a fost discutata
problema organizatiilor regionale. In prima sa cuvintare, el s-a
pronuntat pentru mentinerea Uniunii comitctclor organizatiilor
social-democrate din Caucaz. Cea de-a doua constituie replica
lui Knuniant la cuvintarea in care E. I. Levin (Egorov) atrasese
atentia congresului asupra aparitiei unei not forme de bundism,
declarind ca, dupa parerea sa, primejdia unui asemenea bundism
se manifests in concepciile reprezentantilor Uniunii din Caucaz.
In combaterea afirmatiilor lui Levin, Knuniant a explicat care
este deosebirea dintre caracterul activitatii Bundului cel at
activitatii Uniunii din Caucaz. 474.

209 In acest tabel sint enumerati toti membrii organizatiei Iskrei"
delegati la Congresul al II-lea at partidului care au participat
la asa-nurnita adunare a celor 16", a patra ultima sedinta
tinuta de organizatia Iskrei" in timpul congresului (in ceea ce
priveste aceasta sedinta, vezi volumul de fatal, pag. 15). Cu
caractere cursive sint tiparite (iar in manuscris subliniate) numele
iskristilor fermi. Coloana a treia cuprinde o analiza cifrica a
reprezentantei organizatiei Iskrei" la congres. Din cei 9 iskristi
fermi, 3 reprezentau organizatia din strainatate a Iskrei", iar
6 erau activisti-practicieni din Rusia ; din cei 7 iskristi nestator-
nici, 6 erau reprezentanti ai unor organizatii din strainatate
numai 1 din Rusia. 477.

210e Este vorba, probabil, de sedinta pe care C.O. a tinut-o in ajunul
deschiderii Congresului al II-lea at P.M.S.D.R. $i la care a fost
discutata problema invitarii la congres a lui I. V. Cernisev,
membru at grupului Rabocee Delo" (vezi volumul de fats,
pag. 8). 478.

211 Nu s-a putut stabili despre ce fapt anume este vorba aici. 478.

212 Borbism termen prin care erau caracterizate pozitiile grupu-
lui Borba" din Reazan, care critica prin prisma unor con-
ceptii vulgare tezele programului social-democrat. 0 critica
asemanatoare la adresa proiectului de program at P.M.S.D.R. a
fost facuta la congres de un reprezentant al mlastinii"
I?. P. Kalafati (Mitov, in procesele-verbale ale congresului
Mahov), a carui atitudine este calificata aici ca borbism".
478.

213 Insemnarea referitoare la pozitia lui S. Zborovski (Konstantinov,
in procesele-verbale ale congresului Kostici) fusese trecuta
initial la grupul mlastina" ; ulterior insa, V. I. Lenin a pre-
cizat pozitia lui Zborovski la congres, inglobindu-I printre mar-
tovisti. Acest lucru reiese din calificativul martovist" adaugat

si

si

si



ADNOTARI 561

ulterior cu creionul, precum $i din faptul ca aceasta insemnare
a fost separate de restul textului. 479.

214 In documentul de faya, V. I. Lenin arata, pe baza proceselor-
verbale ale Congresului al II-lea al P.M.S.D.R., felul cum se
imparyeau la congres voturile atit pe grupari cit i pe coaliyii
de grupari. Analizind in amanunyime acest material in cartea
sa Un pas inainte, doi pasi inapoi", V. I. Lenin infayiseaza
tabloul general al luptei desfasurate la congres gi caracterizeaza
gruparile si tipurile de votari (vezi volumul de faya, pag. 322-
337). 480.

215 Aici sint notate cele patru votari in problema cooptarii in
instituyiile centrale la care au participat bundistii, situin-
du-se de fiecare data de partea lui Martov. Aceste votari au
fost analizate de V. I. Lenin in cartea sa Un pas inainte, doi
pasi inapoi" (vezi volumul de faya, pag. 288-289). 481.

216 Sub titlul Sfirsitul brosurir, V. I. Lenin enumera subtitlurile
din cea de-a doua jumatate a caryii sale Un pas inainte, doi
pasi inapoi" (dupe secyiunea : I) Sfirsitul dezbaterilor asupra
statutului. Cooptarea in instituyiile centrale. Plecarea delegayilor
grupului .Rabocee Delos. "). Aceste subtitluri reprezinta o varianta
iniyiala ; autorul le-a modificat ulterior, probabil pentru a le
pune de acord cu conyinutul modificat al secciunilor (majorita-
tea subtitlurilor au fost modificate, unele secyiuni au fost con-
topite, notayia cifrica a sectiunilor a fost inlocuita cu notayia
prin litere). 483.

217 lnsemnare in legaturci cu adunarea separatii a delegarilor
majoriatii, rinuta la 18 august, in timpul lucrarilor Congresului
al II-lea al P.M.S.D.R., este reprodusi de V. I. Lenin in cartea
Un pas inainte, doi pasi inapoi" (vezi volumul de fafal, pag.
268-269). Ea a fost facuta de V. I. Lenin pe baza documentu-
lui sau intitulat Jurnalul sedinyelor Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R.", lucru ce reiese din tabelul intocmit la sfirsitul
acestui jurnal in vederea stabilirii datei la care s-a cinut adu-
narea (vezi Opere complete, vol. 7, Editura politica, 1962, ediyia
a doua, pag. 415). 484.

218 Este vorba de declarayiile facute de G. V. Plehanov la 17 (30)
octombrie 1903, la o consfatuire neoficiala a bolsevicilor membri
ai Ligii din strainatate cu candidayii desemnayi de ei pentru a
fi primiyi in rindurile Ligii. 485.

219 Conspectele reproduse aici au scat la baza referatului despre
Comuna din Paris, cinut de V. I. Lenin la Geneva in ziva de
9 (22) martie 1904. Conspectele au fost Intocmite pe baza unei
studieri minuiioase a lucririi lui K. Marx Rizboiul civil din
Franta' (vezi K. Marx. Rizboiul civil din Franca", Editura poli-
tica, 1960), Tom uimiterile la diversele pagini gle, Acestei
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lucrari sint date de Lenin dupa editia aparuta la Berlin in 1891.
Conspectele contin si uncle date din cartea lui Lissagaray Istoria
Comunei din 1871" si din cartea lui Weill Istoria miscarii
sociale din Franta (1852-1902)".

Pe baza acestor conspecte, Lenin a claborat in 1905 Planul
unei expuneri despre Comuna" (vezi Opere, vol. 8, E.S.P.L.P.
1955, pag. 193-196). Problema Comunei din Paris a constituit
si mai tirziu, de repetate ori, obiectul preocuparilor lui V. I. Lenin
(vezi, de pilda, articolele sale Invatamintele Comunei" si In
amintirea Comunei", capitolul al III-lea al cartii Statul Si re-
volutia." Opere, vol. 13, E.S.P.L.P. 1957, pag. 472-475 ; vol.
17, E.S.P.L.P. 1957, pag. 120-124 ; vol. 25, E.S.P.L.P. 1956,
pag. 409-429). 486.

220 Vezi K. Marx. Razboiul civil din Franta", Editura
1960, pag. 11-12. 486,

221 I.A.A. (Internationale Arbeiter Association) Asociatia Inter-
nationala a Muncitorilor (Internationala I) prima organizatie
internationals de masa a proletariatului, infiintata in 1864, la
adunarea internationals a muncitorilor convocata la Londra de
muncitorii francezi si englczi. Infiintarea Internationalei I a fost
rezultatul luptei perseverente indelungate duse de K. Marx Si
F. Engels pentru crearea unui partid revolutionar al clasei
muncitoare. K. Marx a fost organizatorul si conducatorul Inter-
nationalei I, autorul Manifestului constitutiv", al statutului si al
altor documente programatice tactice ale ei. Dupa cum a
aratat V. I. Lenin, Internationala I a pus bazele unei orga-
nizatii muncitoresti internationale menite sa-i pregateasca pc
muncitori in vederea asaltului revolutionar impotriva capitalu-
lui", a pus bazele luptei proletare internationale pentru socia-
lism" (Opere, vol. 29, Editura politica, 1959, pag. 290, 291).

Organul conducator central al Internationalei I a fost Con-
siliul General al Asociatiei Internationale a Muncitorilor.
K. Marx a fost in permanents membru al acestui Consiliu.
Invingind influentele mic-burgheze gi tendintele sectare, pe atunci
dominante in miscarea muncitoreasca (trade-unionismul in
Anglia, proudhonismul si anarhismul in tarile romanice, lassal-
leanismul in Germania), Marx a grupat in jurul principiilor
socialismului stiintific pe muncitorii inaintati din Europa $i din
America. Internationala I a condus lupta economics politicti
a
daritatii

muncitorilor din diferite tari $i a contribuit la intarirea soli-
for internationale. Internationala I a avut un rol imens

in raspindirea marxismului, in unirea socialismului cu miscarea
muncitoreasca.

Dupti infringerca Comunci din Paris, in fats clasei muncitoare
s-a pus sarcina crearii unor partide nationale de mass pe baza
principiilor proclamate de Internationala I. Avind in vedere
starea de lucruri din Europa stria K. Marx in 1873 , con-
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sider absolut util ca organizatia formall a Internationalei sa
treaca temporar pe planul al doilea" (MarxEngels. Ausge-
wahlte Briefe, Berlin, 1953, pag. 339). Internationala I a fost
dizolvata in mod oficial in 1876, la Conferinta de la Filadel-
fia. 486.

222 Expozitia de la Londra din 1862 expozitie industriall uni-
versals la care a avut loc intilnirea unei delegatii a muncitorilor
francczi cu muncitorii cnglczi. 486.

223 Vezi K. Marx. Razboiul civil din Franca", Editura politica,
1960, pag. 9. 486.

224 La debacle Dezastrul", roman de Emile Zola (1892) in care
este descris razboiul franco-german. 487.

225 Este vorba de manifestul Comitetului Central al Partidului
muncitoresc social-democrat german din 5 septembrie (st.n.)
1871 (vezi K. Marx. Razboiul civil din Franca", Editura poli-
tica', 1960, pag. 30-31). 488.

226 Vezi K. Marx. Razboiul civil din Franta", Editura
1960, pag. 32. 488.

227 Vezi K. Marx. Razboiul civil din Franca", Editura
1960, pag. 35. 488.

228 Intr-o scrisoare adresata lui Susane, general de divizie din arti-
lerie, Alphonse Simon Guiod, comandantul artileriei din Paris,
scria ca poate lua pe protejatul acestuia in statul sau major,
unde se va plictisi de inactivitate, sau sa-1 trimita. la Mont-
Valerien, unde artileristii se prefac numai ca trag cu tunurile.
Aceasta scrisoare, publicata de Comuna in Journal Officiel de
la Republique Francaise" nr. 115 din 25 aprilie 1871, dovedea
ca guvernul apararii nationale" voia numai sa creeze impresia
ca apara Parisul. In legatura cu aceasta, vezi si K. Marx. Raz-
boiul civil din Franca", Editura politica, 1960, pag. 36. 488.

229 Este vorba de Leo Frankel, muncitor bijutier, unul dintre con-
ducatorii Uniunii muncitorilor germani din Franca, militant de
seams al miscarii muncitoresti ungare gi internationale, inte-
meietorul primului partid muncitoresc socialist ungar. 490.

230 In lucrarea sa Razboiul civil din Franca", K. Marx, vorbind
despre ministrii din guvernul Thiers, face urmatoarea remarca :
Toci acesti oameni nu-si puteau gasi tickets-of-leave decit in
ruinele Parisului ; ei erau tocmai oamenii de care Bismarck avea
nevoie". In ccea ce priveste expresia tickets-of-leave, K. Marx
da urmatoarea explicatie : In Anglia se di adesea detinutilor de
drept comun, dupa ce si-au executat cea mai mare parte din
osincla, niste bilete de voie in baza ca'rora sent eliberati si pusi
sub supraveghere politieneasca. Aceste bilete de voie se numesc

politicl,
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tickets-of-leave, iar poscsorii for se numesc ticket-of-leave mend
(vezi K. Marx. Itazboiul civil din Franca", Editura politick',
1960, pag. 38). 495.

231 Scrisorile lui Dupont secretar-corespondent al Consiliului
General al Internationalei sint citate In cartea lui Weill
Istoria miscgrii sociale din Franca (1852-1902)". In Plamil
unci expuneri despre Comunr, V. I. Lenin mentioneaza seri-
soarca lui Dupont din 7 septembrie (st.n.) 1870 (vczi Operc,
vol. 8, E.S.P.L.P. 1955, pag. 194). 495.

232 Date le referitoare la numirul comunarzilor condamnati de tri-
bunale sint extrase din cartea lui Lissagaray Istoria Comunei
din 1871". 496.
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Acordul dintre Rusia si China cu privire la Manciuria. (26 martie
(8 aprilie) 1902). Buletinul oficial", Petersburg, 1902, nr. 72,
30 martie (12 aprilie), pag. 1-2. 172-176.

Akselrod, P.B. Rezolutie cu privire la socialistii-revolutionari vezi
Cu privire la socialistii-revolutionari.

Unirea social-democratiei din Rusia si sarcinile ei. Rezultatele
lichidarii metodelor primitive de munca. Iskra" [Geneva],
1903, nr. 55, 15 decembrie, pag. 2-5 ; 1904, nr. 57, 15 ianuarie,
pag. 2-4. 279, 357, 368, 369-373, 380, 383, 391, 468.

Unirea social-democratiei din Rusia si sarcinile ei. Rezultatele
lichidarii metodelor primitive de munca. In cartea : 4Iskra
in timp de doi ani". Culegere de articole aparute in ziarul
Iskra". Partea a II-a, Petersburg, tip. Klobukov, 1906, pag.
122-147. 368.

Akselrod, P. B. si altii vezi Rezolutia mensevicilor (Akselrod,
Starover, Martov si Zasulici)...

Atitudinea Bundului fata de Partidul muncitoresc social-democrat
din Rusia. In cartea : Congresul al IV-lea al Uniunii gene-
rale a muncitorilor evrei din Lituania, Polonia si Rusia". Fara
indicirea locului apariyiei, [1901], pag. 17 (P.M.S.D.R.). 28.

Buletinul oficial", Petersburg, 1902, nr. 72, 30 martie (12 aprilie),
pag. 1-2. 172-175.

Catre Comitetul Central al P.M.S.D.R. [Scrisoarea redacciei O.C.
9 (22) decembrie 1903] 1. 159.

Catre muncitorii evrei din orasul Ekaterinoslay. [Foaie volanta.
Ekaterinoslay.] Tip. Comitetului din Ekaterinoslav, f Ira indi-
carea anului apari;iei, 2 pag. (P.M.S.D.R.). Semnat : Comitetul
din Ekaterinoslav al P.M.S.D.R. 72.

1 Publicat pentru prima oars In Culegeri din Lenin', vol. X, 1929,
peg. 90-92.
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Circulara Comitetului Central a! Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia, adresata membrilor Ligii din strainatate a
social- democra;iei revolutionare ruse. - In cartea : Procesele-
verbale ale Congresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate
a social-democratiei revolutionare ruse". Sub ingrijirea lui
I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 3-5
(P.M.S.D.R.). - 346-347.

Comitetul din Voronej al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. Foaia nr. 12 [Voronej], ianuarie 1904. Sapirogr. - 331,
333, 396-398.

[Comitetul din Voronej al Partidului muncitoresc social-democrat
din Rusia. Foaia nr. 12. Ianuarie 1904. Fragment]. Iskra",
[Geneva], 1904, nr. 61, 5 martie, pag. 10, la rubrica : Viata
de partid". - 396-398.

' Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc social-democrat
din Rusia. Textul integral al proceselor-verbale. Editat de C.C.,
Geneva. Tip. partidului, [1904], 397, II pag. (P.M.S.D.R.). -
7 -20, 22, 23, 29, 31, 38-42, 45-54, 59, 62, 90, 92, 100-101,
102-103, 105, 107, 108-109, 117, 118, 140-141, 154, 157,
162, 166, 170, 181, 190-192, 197, 198, 199-231, 234-264, 267,
271, 272-273, 274, 275-311, 313-321, 323-333, 333-338,
339, 341, 343, 346, 350, 354, 356, 357, 362, 370-372, 374, 375,
376, 378, 379, 381, 385, 393, 394, 395, 397-398, 400, 401, 407,
437, 442, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 467, 468, 469, 470,
472, 473, 474, 475, 481-482.

Congresul al 11-lea al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. Darea de seams a delegatiei Bundului. Fara indicarea
locului aparitiei [1903], II, 68 pag. - 102.

Congresul al IV-lea al Uniunii generale a muncitorilor evrei din
Lituania, Polonia Rusia. Fars indicarea locului aparitiei,
[1901]. 21 pag. (P.M.S.D.R.). - 28.

Congresul al V-lea al Uniunii generale a muncitorilor evrei din
Lituania, Polonia Rusia. 7 (20) august 1903. Editat de Comi-
tetul din strainatate al Bundului. [Foaie volanta.] Londra,
Nathanson, [1903], 2 pag. - 24-30, 69.

* Cu privire la atitudinea fata de liberali (rezolutia lui Plehanov).
[Principalele rezolutii adoptate la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.] In cartea : Congresul al II-lea ordinar al Partidu-
lui muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul integral al

Cu asterisc sint notate cartile, ziarele ai articolele pe care exists In-
semnari f1cute de V. I. Lenin ai care se pAstreaza la Arhiva Institutului de
marxism leninism de pe linga C.C. al P.CU.S.

si
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proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva. Tip. partidului,
[1904], pag. 14, 357-358. 20, .53, 316, 320, 321, 453.

Cu privire la atitudinea fata de liberali (rezolutia lui Starover).
[Principalele rezolutii adoptate la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.] Ibid., pag. 13-14, 357. 20, 53, 316-320,
453.

* Cu privire la locul Bundului in partid. [Principalele rezolutii adop-
tate la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.] Ibid., pag. 12, 62
(P.M.S.D.R.). 211, 450.

Cu privire la Organul Central al partidului. [Principalele rezolutii
adoptate la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.] Ibid., pag.
12, 146-147. 197-198, 226-227.

* Cu privire la socialistii-revolutionari. [Principalele rezolutii adoptate
la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.] Ibid., pag. 14-15, 358-
359. 20, 225, 318, 319-320.

Dan, F. I. [Scrisoare cu privire la lozincile opozitieiJ, In cartea :
Martov, L. Lupta impotriva 4,stArii de aseditp. din Partidul
muncitoresc social-democrat din Rusia". In anex51: Scrisori tri-
mise de N. Lenin, G. Plehanov si F. Dan. (Ra'spuns la scrisoarea
lui N. Lenin.) Geneva, Pfeffer, 1904, pag. 85-96. (P.M.S.D.R.).

102, 105, 158.

Dcclaratia C.C. al P.M.S.D.R. [cu privire la necesitatea aProbarii
statutului Ligii de care Comitetul Central al P.M.S.D.R., citita
de F. V. Lengnik in sedinta din 18(31) octombrie 1903 a Con-
gresului at II-lea al Ligii din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse"J. In cartea : Procesele-verbale ale Con-
gresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-demo-
cratiei revolutionare ruse". Sub ingrijirea lui I. Lesenko si F. Dan.
Editat de Liga din strainatate a social-democratiei revolutionare
ruse. [Geneva, 1903], pag. 124. (P.M.S.D.R.). 357.

Dcclaratia delegatiei Bundului, prezentata la Congresul a! II-lea al
Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia. In cartea :
Congresul al II-lea ordinar al P.M.S.D.R.". Textul integral al
proceselor-verbale. Editat de C.C. Geneva, tip. partidului,
[1904], pag. 391-393. (P.M.S.D.R.). Semnat'a : Liber, Abramson,
Goldblat, Iudin, Hofman. 146.

Declaratia martovistilor. [8-9 octombrie 1903]. SemnatA :
Zas[ulici] altii 1. 20, 31, 343.

Declaratia Imembrilor bolsevici ai Ligii, prezentata Biroului Congre-
sului Ligii yci cititii in sedinta din 17(30) octombrie 1903 a
Congresului at II-lea al Ligii din strainatate a social-democra-
tiei revolutionare ruse"]. In cartea : Procesele-verbale ale Con-

Publicat pentru prima oar& In Culegeri din Lenin", vol. VI, 1927, pag. 303.1

si
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gresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse". Sub ingrijirea lui I. Lesenko
F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 112. 357-358.

Deutsch, L. G. Scrisoare deschisii catre membrii Ligii din strainatate
a social-democra;iei revolutionare ruse. In cartea : Procesele-
verbale ale Congresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate
a social-democratiei revolutionare ruse". Sub ingrijirea lui
I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903]. pag. 10-13.
(P.M.S.D.R.). 347.

Din partea redactiei. Iskra", [Geneva], 1903, nr. 55, 15 decem-
brie, pag. 10, la rubrica : Viata de partid". 306.

Din partea redactiei. Iskra", [Geneva], 1904, nr. 56, 1 ianuarie.
Suplimentul la nr. 56 al ziarului Iskra", pag. 3-4. 375,
376-377, 382-383.

Dostoievski, F. M. Urnilici obiditi. 315.

Expunere de motive In proiectul de regulament al Congresului al
II-lea al Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia.
In cartea : Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc
social-democrat din Rusia". Textul integral al proceselor-verbale.
Editat de C.C., Geneva, tip. partidului, [1904], pag. 383.
201-202.

[Feinberg] Cu privire la sarcinile organizatorice ale partidului
nostru. Iskra" [Geneva], 1903, nr. 43, 1 iulie, pag. 2. 373.

Gogol, N. V. Cum s-a certat Ivan lvanovici cu Ivan Nikiforovici.
20, 29, 43, 267, 301.

Revizorul. 182.
Suflete moarte. 94, 95, 182, 359, 360, 367.

Goncearov, I. A. Oblomov. 380.

Gorbunov, I. F. La tun. 377.

*Gorin, V. F. si Leadov, M. N. Al patrulea persona) in comisia de
arbitraj. [Ioaie volant5]. Fara indicarca locului aparitiei, [1904],
1 pag. 405, 408, 409, 413.

Boaririle Congresului [II al [P.M.S.D.R.J. In foaia volant5. :
Manifestul Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia".
Fari indicarea locului aparitiei, tip. partidului, [1898], pag. 2.

67, 70, 72.

Ilia, VI. vezi Lenin, V. I.

olskra" Neck deninistaJ. [Leipzig-Kinchon-Londra-Geneva], 73

si
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8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 31, 33, 40, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 66, 77, 101, 102, 181,
193-194, 195-196, 197, 198, 200, 202, 208, 209, 226, 227,
231, 235, 236-237, 262, 263, 264-265, 266, 267, 268, 269,
272, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 305, 306, 309, 310,
315, 324, 327, 328, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 342, 343,
345, 346, 349, 351, 352, 361, 366-367, 373, 382, 383, 395, 399,
402, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 451, 452, 453, 471,
472, 473, 475, 477.

- fnoua, menievicaj, [Geneva]. - 88, 94, 98, 99, 104, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 116, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 133,
134, 135, 136-137, 138, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 170, 171,
177, 180, 181, 182, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 198, 204, 207,
210, 212, 241, 248, 258, 320, 327, 333, 346, 353, 357, 358, 362,
363, 365, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 383, 391, 393,
396, 399, 402, 417, 418, 421, 422, 440, 483.

- [Leipzig-Miinchen-Londra-Geneva], nr. 1-45, decembrie, 1900-
1 august 1903. - 17.

- [Geneva], 1903, nr. 46-51, 15 august-22 octombrie. - 378.
- nr. 52-63, 7 noiembrie 1903-1 aprilie 1904. - 378.

[Miinchen"], 1901, nr. 3, aprilie, pag. 1-2. - 220.*- nr. 4, mai, pag. 1. - 226, 227.
- 1902, nr. 21, 1 iunie, pag. 1-2. - 11.

[Londra], 1903, nr. 32, 15 ianuarie, pag. 1. - 194.*- nr. 33, 1 februarie, pag. 4. - 25, 28.*- [Geneva], 1903, nr. 42, 15 iunie, pag. 1-2. - 74, 75, 76, 77.
*- nr. 43, 1 iulie, pag. 2. - 373.
*- nr. 44, 15 iulie, pag. 1. - 44.*- nr. 46, 15 august, 8 pag. - 24, 25, 31.

nr. 51, 22 octombrie, 8 pag. - 103.*- nr. 52, 7 noiembrie, 8 pag. - 94-98, 104, 180, 334, 358-363, 364,
394, 466.

- nr. 53, 25 noiembrie, 8 pag. - 99, 100, 103-104, 105, 280, 363,
366, 373-374, 385.

- nr. 54, 1 decembrie, 8 pag. - 99.
- nr. 55, 15 decembrie, pag. 2-5, 10. - 279, 305, 356, 366-374,

379, 383, 468.
- 1904, nr. 56, 1 ianuarie, pag. 2-3. - 108, 196-198, 207, 292, 327.
- nr. 56, 1 ianuarie. Suplimentul la nr. 56 al Iskrei", pag. 3-4.

- 375, 376-377, 382-383.
- nr. 57, 15 ianuarie, pag. 1-4. - 167, 171, 356, 367, 368-374,

379, 383, 390.
- nr. 57, 15 ianuarie. Suplimentul la nr. 57 al Iskrei", pag. 1-2.

- 193, 212, 378, 379.
- nr. 58, 25 ianuarie, pag. 1-4. - 316, 377-378 382, 393,

395, 396.
- nr. 60, 25 februarie, pag. 3. - 384.

*-

-

*-
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nr. 61, 5 martie, pag. 10. 396-398.
nr. 62, 15 martie, pag. 1-2. 371.
nr. 62, 15 martie. Suplimentul la nr. 62 al Iskrei", pag. 2.
405, 409.
nr. 63, 1 aprilie. Suplimentul la nr. 63 al Iskrei", pag. 2.
396.
nr. 65. 1 mai, pag. 2-4. 418.
nr. 66, 15 mai, pag. 2-4. 422.

Iskre despre Bund. Poslednie Izvestiia", Londra, 1903, nr. 109,
26 (13) februarie, pag. 1-4. 25-27.

Iskra" in timp de doi ani. Culegere de articole ap5aute in ziarul
Iskra". Partea a II-a, Petersburg, tip. Klobukov, 1906, pag.
122-147. 368.

Rabocii", Ekaterinoslav etc. 222, 237, 479, 482.

Onstiintare publicata de redactia Iskrei" cu privire la apropiata
aparitie a proceselor-verbale ale Congresului at 11-lea at P.M.S.D.R.
si ale Congresului at 11-lea al Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse"]. Iskra", [Geneva], 1903,
nr. 53, 25 noiembrie, pag. 8, la rubrica : Ponta redactiei". 100.

Kautsky, K. Macelul de la Chisinau si problema evreiasca. Iskra",
[Geneva], 1903, nr. 42, 15 iunie, pag. 1-2. 74-75, 76.

Macelul de la Chisinau problema evreiasca. (Trad. din ger-
manI.) Fara indicarea locului aparitiei, [1903], 8 pag. (Brosura
tiparita dupa textul apirut in nr. 42 al Iskrei"). 74-75, 76.

(Scrisoare nitre redactia Iskrei"J. Iskra", (Geneva), 1904,
nr. 66, 15 mai, pag. 2-4, in articolul : Kautsky despre diver-
gentele din partidul nostru. 422.

Kalov, D. [Ghinzbarg, B. A.]. Rezolutie cu privire la incidentul cu
C.O. vezi Rezolutia cu privire la incidentul cu C.O.

fKrasikov, P. A.1 Pavlovici. Scrisoare catre tovarasi despre Congre-
sal at 11-lea at P.M.S.D.R. Geneva, tip. partidului, 1904, 23 pag.
(P.M.S.D.R.) 202, 265, 283, 285, 405.

Krasin, L. B. Catre sectia din strainiltate a C.C. [1 (14) ianuarie 1904] 1.
158.

[Krjijanovski, G. M. Scrisoare titre V. I. Lenin. 5 (18) decembrie
1903] 2. 138-139, 142.

Publicat pentru prima oars in Culegeri din Lenin", vol. X, 1929,
pap. 152-154.

2 Un extras din aceasta scrisoare, facut de N. K. Krupskaia purtind
fnsemnari facute de V. I. Lenin, a lost publicat pentru prima oars in , Cu-
legeri din Lenin", vol. X, 1929, pag, 142 (nota 3).
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KrIlov, I. A. Vulpea strugurii.
L. In legaturci cu problema agrara

1903, nr. 9 (33), 19 octombrie (1
80-87, 458-459, 460, 461, 462,

[Lalaiant, I. H. Scrisoare catre N.
[1903 (6 ianuarie 1904)] 1. 157158.

374.
Osvobojdenic, Stuttgart,

noiembrie), pag. 153-158.
463-464, 465.

K. Krupskaia] 24 decembrie

Leadov, M. N. vezi Gorin, V. F. $i Leadov, M. N. Al patru-
lea persona] in comisia de arbitraj.

Lengnik, F. V. C8tre Congresul Ligii din strainatate a social-demo-
cratiei revolutionare ruse. [Scrisoarea reprezentantului C.C. al
P.M.S.D.R. citita in sedinta din 13 (26) octombrie 1903 a Con-
gresului al II-lea al Ligii din strainatate a social-democratiei
revolucionare ruse"]. In cartea : Procesele-verbale ale Con-
gresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-demo-
cratiei revolutionare ruse". Sub ingrijirea lui I. Lesenko si
F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-democratiei re-
volutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 20. 456.

Catre redactia Iskrei", 19 decembrie 1903 (1 ianuarie 1904) =.
156.

Lenin V. I. doua cuvintare cu privire la masurile pentru resta-
bilirea pacii in partid, rostita in tedinta din 15 (28) ianuarie
1904 a Consiliului P.M.S.D.R.J 3. 126-127.

doua cuvintare in cadrul discutarii statutului partidului, ros-
tita in tedinta din 2 (15) august 1903 a Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R.] In cartea : Congresul al II-lea ordinar al Parti-
dului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul integral al
proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva. Tip. partidului
[1904], pag. 250-252. (P.M.S.D.R.). 13, 49-51, 238, 258-
259, 270-271.

[A doua interventie in cadrul discutarii statutului partidului la
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., 4 (17) august 1903].
Ibid., pag. 269. 276-277.
IA patra interventie in cadrul discutarii statutului partidului la
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., 4 (17) august 1903].
Ibid., 276-277. 282, 283-284.
IA treia cuvintare cu privire la masurile pentru restabilirea pu-
cii in partid, rostita in tedinta din 16 (29) ianuarie 1904 a Con-

- 141-142.
Un extras din aceasta scrisoare, facut de N. K. Xrupskaia 5i purtind

insernn5ri facute de V. I. Lenin, a Post publicat pentru prima oars in Cu-
legeri din Lenin', vol. X, 1929, pag. 142-143 (nota 4).

Publicat pentru prima oars in Culegeri din Lenin', vol. X, 1929, pag. 124.
Publicat pentru prima oars in Culegeri din Lenin', vol. X, 1929,

paq. 188-190, 231-235.
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Catre Comitetul Central al P.P.S. 25 ianuarie (7 f cbruarie)
19041. 430-431.

1Catre I. 0. Martov. 23 septcmbrie (6 octombrie) 1903] 3.
20, 101-102, 342, 343, 346, 361-362, 365.

Catre G. V. Plebanov. 24 octombrie (6 noiembric) 1903 3. 180.

Catre A. N. Potresov. 31 august (13 septcmbrie) 1903 . 136,
338-341, 360.

(Catre redactia ziarului Iskra". 29 noiembrie (12 decembrie)
190315. 136.

fCatre redactia ziarului Iskra". 14 (27) decembrie 19031,5.
159-160.

redactia ziarului Iskra". 26 decembrie 1903 (8 ianuarie
1904)15. 156, 158, 160-162.

Ce-i de facut? Problemele acute ale miscarii noast re. Stuttgart,
Dietz, 1902. VII, 144 pag. Autor : N. Lenin. 14, 227, 246,
248-250, 251, 253, 258, 356, 421.

1Completare la f 12 din proiectul de statut al partidului, pre-
zentata la Congresul al 11 -lea al P.M.S.D.R. in ziva de 5 (18)
august 19031. In cartea : Congresul al II-lea ordinar al
Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul inte-
gral al proceselor-verbale. Editat de C.C. Geneva, tip. parti-
dului, [1904], pag. 279. (P.M.S.D.R.). 288-289.

* Cu ce sa incepem? Iskra", [Munchen], 1901, nr. 4, mai, pag.
1. 226, 227.

Cu privire la declarajia Bundului. Iskra", [Londra], 1903,
nr. 33, 1 februarie, pag. 4. 25, 28.

1Cuvintare cu privire la locul Bundului in P.M.S.D.R., rostita
in ziva de 20 iulie (2 august) 1903 la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.J. In cartea : Congresul al II-lea ordinar al Parti-
dului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul integral al
proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva, tip. partidului, [1904],
pag. 90-92. 29, 49, 468.

Publicat pentru prima oars
pap. 12. Data este gresit indicatS :

Pentru prima oars publicat In
1927, pag. 299-301.

Publicat pentru prima oars
Culegerea nr. 4, 1926, pag. 341

, Pentru prima oar3 publicat in
1927, pag. 215-217.

Publicat6 pentru prima oar8
peg. 50-51, 98, 131.

in Culegeri din Lenin", vol. XV, 1930,
25 martie (7 aprilie) 1904.
intregime in Culegeri din Lenin", vol. VI,

in cartea : Grupul .Eliberarea muncii.".
342.

Intregime in Culegeri din Lenin', vol. VI,

In ,,Culegerl din Lenin', vol. X, 1929,

.51

ICiitre

--
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[Cuvintare in legaturci cu alegerea redactici Iskrer. rostita
in ziva de 7 (20) august 1903 la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.] Ibid., pag. 332-334. 19, 242, 304, 307, 308-
310, 316.

(Cuvintare in legatura cu discutarea ordinii de zi a congresului,
rostita in ziva de 18 (31) iulie 1903 la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.J Ibid., pag. 31. 199.

cc m-am retras din reclactia Iskrei" ?] vezi Lenin, V. I.
Scrisoare catre redactia Iskrci".

Peclaratie in legatura cu raportul lui Martov, facuta in ziva
de 15 (28) octombrie 1903 la Congresul al II-lea al Ligii din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse"]. In car -
tea : Procesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar al Li-
gii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse". Sub
ingrijirea lui I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din straina-
tate a social-democratici revolutionare ruse. [Geneva, 1903],
pag. 66. (P.M.S.D.R.). 61.

(Declaratie in legatura cu rezultatele votarii rezolutiei lui (Gal-
perin, L. E.] Koneaghin cu privire la statutul Ligii, facuta in
ziva de 17 (30) octombrie 1903 la Congresul al II-lea al Ligii
din straintatate a social-democratiei revolutionare ruse "]. In
cartea : Procesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar at
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse".
Sub ingrijirea lui I. Lesenko $i F. Dan. Editat de Liga din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse. [Geneva,
1903], pag. 105-106. (P.M.S.D.R.). 356.

Peclaratia redactiei ziarului Iskre]. Din partea redactiei.
[Foaie volantk. Leipzig], 1900. 2 pag. (P.M.S.D.R.). 193,
194.

Des pre activitatea revolutionary in organizatiile Partidului mun-
citoresc social-democrat din Rusia. (Scrisoare eatre un tovaras !).
Fari indicarea locului aparitiei, tip. Uniunii social-democrate
din Siberia, iunie, 1903, 24 pag. (P.M.S.D.R.) Autor : Lenin.
227, 249, 250, 252, 255, 356, 381.

" In 12 ani. Culegere de articole. Vol. 1. Doua orientari in mar-
xismul rus si in social-democratia rusa. Petersburg, tip. Bezo-
brazov, [1907]. XII, 471 pag. Autor : VI. Ilin. Pe coperta
exterioara pe cca intcrioara figureaza anul aparitiei : 1908.

330, 367.
10pinia separata a reprezentantilor C.C., prezentata la 17 (30)
ianuarie 1904 in ledinta Consiliului P.M.S.D.R.J Manuscris r.
146, 151.

Publlcat pentru prima oara In carts : [Malinin N. I.]
pag.

Sahov N. Lupta
pentru congrea. (Culegere de documente). G "neve 1904, 84 CS

38 V. 7. Lenin, vol. 8
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Partidul muncitoresc taranimea. Iskra", [Munchen], 1901,
nr. 3, aprilie, pag. 1-2. 220.

* Postfata la Instiintare despre formarea ,,Comitetului de or-
ganizarea7. Iskra", [Londra], 1903, nr. 32, 15 ianuarie,
pag. 1. 194.

(Prezentarea unui project de rezolutie cu privire la instaurarea
pacii in partid, in fedinta din 16 (29) ianuarie 1904 a Consain-
lui P.M.S.D.R.] 1. 146.

(Prima cuvintare in cadrul discutarii statutului partidului, ros-
tita in ziva de 2 (15) august 1903 la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.] In cartea : Congresul al II-lea ordinar al Parti-
dului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul integral al
proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva, tip. partidului,
[1904], pag. 240. (P.M.S.D.R.). 248.

(Prima interventie in cadrul discutarii actiunilor Comitetului de
organizare la Congresul al 11-lea al P.M.S.D.R. ; 18 (31) lithe
19031. Ibid., pag. 43-44. 9, 10, 41-,-42, 47.

(Prima interventie in cadrul discutarii statutului partidului la
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ; 4 (17) august 1903]. Ibid.,
pag. 267. 277.

Problema nationala in programul nostru. Iskra", [Geneva],
1903, nr. 44, 15 iulie, pag. 1. 44.

Programul agrar al social-democratiei ruse. Zarea", Stutt-
gart, 1902, nr. 4, august, pag. 152-183, sectiunea 2. Semnat
N. Lenin. 83-87.

Programul celui de-al II-lea Congres ordinar al P.M.S.D.R. IA
doua jumatate a lunii iunie prima jumatate a lunii iulie
1903] 2. 12, 16-17, 44, 62-64, 101, 287-288, 294-295.

(Project de rezolutie cu privire la convocarea Congresulmi al
III-lea al partidului, prezentat in iedinta din 17 (30) ianuarie
1904 a Consiliului P.M.S.D.R. J,3. 418.

(Project de rezolutie cu privire la masurile pentru restabilirea
pacii in partid, prezentat in fedinta din 15 (28) ianuarie a Con-

Publicat pentru prima oars in cartea : [Malinin, N. LI 5ahov N. Lupta
pentru congres. (Culegere de documente). Geneva. 1904, pag. 83.

Publicat pentru prima °ail in ,,Culegeri din Lenin", vol. VI, 1927,

pag. 54-60.
Publicat pentru prima °aril in cartea (Malinin. N. I.) 5abov. N. Lupta

pentru congres. (Culegere de documente). Geneva, 1904, pag. 81-83, 85.

2

4
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siliului P.M.S.D.R.j 1. - 120, 121, 123, 128, 135, 136, 137, 138,
139, 142-143, 144.

- (Project de statut al P.M.S.D.R. Proiect initial]. - In cartea :
Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia". Textul integral al proceselor verbale. Edi-
tat de C.C., Geneva, tip. partidului, [1904], pag. 393-394.
(P.M.S.D.R.). Titlul este gresit indicat : Proiectul statutului de
organizare al P.M.S.D.R. prezentat la congres de Lenin. -
229-230, 282-283, 452.
Proiectul statutului de organizare al P.M.S.D.R. prezentat la
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.] z - 13, 50-51, 229, 230-
231, 251, 253, 449.

- fRaport asupra Congresului al II-lea al P.M.S.D.R., prezentat in
ziva de 14 (27) octombrie 1903 la Congresul al II-lea at Ligii
din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse"]. - In
cartea : Procesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar al
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse". Sub
ingrijirea lui I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din strainatate
a
(P.M.S.D.R.).

social-democraviei revolutionare ruse. [Geneva, 1903.] Pag. 43-51.
- 39, 40-42, 196, 201-202, 241, 263-264,

265-266, 268-269, 280, 282, 284-285, 345-346, 347-348.
- Raspuns la critica proiectului nostru de program. - In cartea :

[Maslov, P. P.] X. Despre programul agrar". [Lenin, V. I.]
Lenin N. Raspuns la critica proiectului nostru de program".
Editat de Liga social-democratiei revolutionare ruse. Geneva, tip.
Ligii social-democraciei revolutionare ruse, 1903, pag. 26-42.
(X. Zum Agrarprogram. - Lenin. Antikritik P.M.S.D.R.). Sem-
nat : N. Lenin. - 84.

- Sarcinile social-democratilor rtgi. Cu o prefata de P. Akselrod.
Editat de Partidul muncitoresc social-democrat din Rusia. Ge-
neva, tip. Uniunii social-democratilor rusi", 1898, 32 pag.
- 253.

- Scrisoare care redactia [Iskreil. - Iskra", [Geneva], 1903,
nr. 53, 25 noiembrie, pag. 8, la rubrica : Viata de partid". -
366.

Scrisoare care redactia Iskrei. - [De ce m-am retras din re-
daccia Iskrei" ?] Geneva, tip. partidului, decembrie, 1903,
8 pag. Autor : N. Lenin. - 177, 196, 263-264, 265, 269, 270,
280, 294, 305, 346, 365, 367, 410.

Scrisoare ccitre un tovaras despre sarcinile noastre organizatorice
- vezi Lenin, V. I. Despre activitatea revolutionary in orga-
nizatiile Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia".

Ibid.
Proiectul nu s a 'Astral.

38*

-

-

-
1

'
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k- Ultimul cuvint al nafionalismului bundist. - Iskra", [Geneva].
1903, nr. 46, pag. 2. - 24, 25.

- Un pas inainte, doi inapoi. (Criza din partidul nostru). Ge-
neva, tip. partidului, 1904, VIII, 172 pag. (P.M.S.D.R.). Autor :
N. Lenin. - 106, 182, 228-235, 338-341, 343, 360, 361, 365,
408, 412, 416.

Lermontov, M. I. Publicistul, cititorul scriitorul. - 372.

fMakadziub, M. S.1 - Cu privire la sarcinile noastre de partid.
Despre organizare. - Iskra". [Geneva], 1904, nr. 57, 15 ianuarie.
Suplimentul la nr. 57 al ziarului Iskra" pag. 1-2. Semnat
Practician. - 193, 378, 379.

Manifestul Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia. [Foaie
volanta]. Fara indicarea locului apariciei, tip. partidului, [1898].
2 pag. - 67, 71, 72.

Martinov, A. 0 voce din popor. - Iskra", [Geneva], 1904, nr. 57,
15 ianuarie. Suplimentul la nr. 57 al ziarului Iskra", pag. 2.
- 212.

Martov L. ilia oare trebuie sa ne pregiitim ? - Iskra", [Geneva],
1904, nr. 62, 15 martie, pag. 1-2. - 372.

- Catre F. V. Lengnik. 22 decembrie 1903 (4 ianuarie 1904).1 -
156, 160.

- Congresul nostru. - Iskra", [Geneva],
iembrie, pag. 1-2. - 99, 103-104, 105,

1903, nr. 53,
280, 363, 366,

25 no-
385.

- Imnul socialistului rus modern. - Zarea", Stuttgart, 1901, nr. 1,
aprilie, pag. 152-153. Semnat Narcis Tuportlov. - 379.

- /ma o data in minoritate. Fara coperta. 20 pag. - 102, 105,
158, 330, 387, 401.

- La ordinea zilei. (Cerc sau partid- ?). - Iskra", [Geneva] 1904,
nr. 56, 1 ianuarie, pag. 2-3. 107, 196-197, 198, 199, 207,
292, 327.

- La ordinea zilei. - Iskra", [Geneva], 1904, nr. 58, 25 ianuarie,
pag. 2-4. - 317, 380-381, 393, 395.

- La ordinea zilei. - Iskra", [Geneva], 1904, nr. 60, 25 februa-
rie, pag. 3. Semnat : L. M. - 384.

- Lupta impotriva stiirii de asediu" din Partidul muncitoresc so-
cial-democrat din Rusia. In anexa : scrisori trimise de N. Lenin,

Publicat pentru prima oar& In Culegerl din Lenin', vol. X. 1929, pap.
125-120.

fi

pali
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G. Plchanov si F. Dan. (Ra'spuns la scrisoarea lui N. Lenin.)
Geneva, Pfeffer, 1904. VIII, 96 pag. (P.M.S.D.R.). - 56, 89,
102, 105, 128, 134, 158, 161, 177, 180-181, 230, 263, 275,
280, 302, 316, 333, 344, 346, 349, 354, 361, 365, 367, 387, 394.

- fPostfata la foaia volanta : Rezolulia comisiei de arbitraj to-
vartisescl. - In foaia volana : Rezolutia comisiei de arbitraj
tofarasesc. 2 (15) martie 1904. Fara indicarea locului aparitiei,
[1904], pag. 2. - 405, 411, 412-413.

- Proiect de statut al partidului. - In cartea : [Lenin, V. I.] Un
pas inainte, doi pasi inapoi". (Criza din partidul nostru"),
Geneva, tip. partidului, 1904, pag. 31-34. (P.M.S.D.R.) Autor :
N. Lenin. - 12-15, 50-51, 105, 182, 190-191, 229-235,
241-243, 244, 245, 246-247, 251-263, 277-278, 394, 452.

- Rezolutie cu privire la locul Bundului in partid - vezi Cu
privire la locul Bundului in partid.

- Rezolutie cu privire la statutul Ligii - vezi Rezolutia cu privire
la statutul Ligii.

- [Scrisoare catre cornisia pentru redactarea proceselor-verbale
ale Congresului al 11-lea al Ligii din strainatate a social-de-
mocratiei revolutionare ruse". Fragment]. - In cartea : Pro-
cesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar al Ligii din
strainatate a social- democra;iei revolutionare ruse". Sub ingri-
jirea lui I. Lesenko $i F. Dan. Editat de Liga din strainatate a
social-democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 134.
(P.M.S.D.R.). - 347.

- [Scrisoare] catre redac;ia O.C. al P.M.S.D.R. - [26 septembrie
(9 octombrie) 1903] 1. - 20, 31, 343.

- Steagul rosu in Rusia. Studiu de istorie a miscIrii muncitoresti
ruse. Cu o prefata de P. Akselrod. Editat de organizatia revo-
lutionara Sotial-demokrat". Geneva, 1900. XII, 64 pag. -
343.

- Steagul rosu in Rusia. - Studiu de istorie a miscarii muncito-
relti ruse. Editat de C.C. Fara indicarea locului aparitiei, 1904,
72 pag. (P.M.S.D.R.). - 343.

- Trezirea democratiei sarcinile noastre. - Iskra", [Geneva],
1904, nr. 58, 25 ianuarie, pag. 1-2. - 377-378.

Martov, L. 6 Potresov A .N.1 Starover. - [Scrisoare adresata intre
2 (15) si 5 (18) august 1903 majoritatii Congresului al 11-lea al
P.M.S.D.R.] - In cartea : [Lenin, V. I.] Un pas inainte, doi
pasi inapoi". (Criza din partidul nostru). Geneva, tip. partidului,

I Rental prima 040 Ruititcat to tutregtma to Culegart din Laain', val. VI,
1927, sm. 3o4--3o,

ei
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1904, pag. 59-60. (P.M.S.D.R.) Autor : N. Lenin. 405, 408,
412.

Micile lipsuri ale unui mare congres. Revoliutionnaia Rossiia",
[Geneva], 1903, nr. 37, 1 decembrie, pag. 7-16. 363.

n vezi Dan, F. I. [Scrisoare cu privire la lozincile opo-
zitiei].

Narcis Tuporilov vezi Martov L. Imnul socialistului rus modern.

Novobrantev, P. vezi Pesehonov, A. V. Problemele fundamentale
ale programului revolutionar rus.

0 cotitura semnificativa. Osvobojdenie", Stuttgart, 1903, nr. 13
(37), 2 (15) decembrie, pag. 217-218. Semnat : Independent.
363.

Ordinea dc zi a congresului. In cartea : Congresul al II-lea or-
dinar al Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul
integral al proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva, tip. parti-
dului [1904], pag. 10. (P.M.S.D.R.). 199, 286, 298, 449.

Osvobojdenie", Stuttgart Paris. 317, 320, 321.

Stuttgart, 1903, nr. 9 (33), 19 octombrie (1 noiembrie), pag. 153-
158. 80-86, 458-459, 460, 461, 463-464, 465.

nr. 13 (37), 2 (15) decembrie, pag. 217-218. 363.

Pavlovici vezi Krasikov, P. A.

[Pelehonov, A. V] Novobrantev, P. Problemele fundamentale ale pro-
gramului revolurionar rus. Revoliutionnaia Rossiia", [Geneva],
1903, nr. 32, 15 septembrie, pag. 4-7 ; nr. 33, 1 octombrie,
pag. 6-8. 86-87, 460-462, 464-465.

Plchanov, G. V. [Ca tre F. V. Lengnik. 28 octombrie (10 noicmbrie)
1903] 1. 180-181.

[Catre F. V. Lcngnik. 4 (17) noiembrie 1903] '. /SO.

[Ciitre V. I. Lenin. 26 octombrie (8 noicmbrie) 1903] 180.

Centralism sau bonapartism? Iskra", [Geneva], 1904, nr. 65,
1 mai, pag. 2-4. 418.

Ce nu trebuic facut. Iskra", [Geneva], 1903, nr. 52, 7 noicm-
brie, pag. 1-2. 94-98, 104, 334, 358-361, 362-363, 393,
466.

I Publicat pentru prima oar i in Culegen din Lenin", vol. VII, 1928,
pag. 228, 237, 217.
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Citeva cuvinte despre economism" economisti". (Reflectii pe
marginea Congresului al II-lea al Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia.) Iskra", [Geneva], 1903, nr. 53, 25 no-
iembrie, pag. 2-4. 374.

Din partea redactiei. Iskra", [Geneva], 1904, nr. 63, 1 apri-
lie. Suplimentul la nr. 63 al ziarului Iski a", pag. 2. 396.

lObservatiile redactiei Iskrei" pe marginea Scrisorii catre re-
dactie" a lui V. I. Lenin]. Iskra", 1903, nr. 53, 25 noiembrie,
pag. 8, la rubrica : Viata de partid". 107, 362, 366.

0 neintelegere regretabila. Iskra", [Geneva], 1904, nr. 57,
15 ianuarie, pag. 1-3. 167, 171, 366.

Proiectul de program al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. Zarea", Stuttgart, 1902, nr. 4, august, pag. 11-39, sec-
tiunea A. 84.

Rezolutie cu privire
atitudinea

la atitudinea Pita de liberali vezi Cu pri-
vire la fata de liberali (rezolutia lui Plehanov).

(Scrisoare catre comisia pentru redactarea proceselor-verbale ale
Congresului al II-lea al Ligii din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse". Fragment]. In cartea : Procesele-verbale
ale Congresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse". Sub ingrijirea lui I. Lesenko §i
F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-democratiei revo-
lutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 134-135 (P.M.S.D.R.).
177.

]Scrisoare catre L. Martov]. 29 ianuarie 1904. In cartea :
Martov, L. Lupta impotriva «starii de asediu* din Partidul
muncitoresc social-democrat din Rusia". In Scrisori trimise
de N. Lenin, G. Plehanov §i F. Dan. (Raspuns Ia scrisoarea lui
I\f. Lenin). Geneva, Pfeffer, 1904, pag. 81-83. (P.M.S.D.R.).
177, 178, 180-181.

Popov vezi Rozanov, V. N.

Poslednie Izvestiia", Londra Geneva. 25.

Londra, 1903, nr. 109, 26 (13) februarie, pag. 1-4. 25-26.

Potresov, A. N.J. Rezolutie cu privire la liberali vezi Cu privire
la atitudinea fata de liberali (rezolutia lui Starover).

(Scrisoare catre G. V. Plehanov. 21 octombrie (3 noiembrie) 1903]
In cartea : Martov, L. Lupta impotriva «starii de asediu* din
Partidul muncitoresc social-democrat din Rusia". In anexa : Seri-

anell
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soli trimise de N. Lenin, G. Plehanov si F. Dan. (Raspuns la
scrisoarea lui N. Lenin.) Geneva, Pfeffer, 1904, pag. 46.
(P.M.S.D.R.). - 161, 333-334, 359.

Practician - vezi Makadziub, M. S.
Principalele rezolutii adoptate la Congresul al 11-lea al Partidului

muncitoresc social-democrat din Rusia. - In cartea : Congresul
al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia". Textul integral at proceselor-verbale. Editat de C.C., Ge-
neva, tip. partidului. [1904], pag. 12-18 (P.M.S.D.R.) - 18-20,
23, 108, 109, 169-170, 376.

Problema nationalci in programul si in tactica Bundului. - In cartea:
Congresul al IV-lea al Uniunii generale a muncitorilor evrei din
Lituania, Polonia si Rusia". Fara.' indicarca locului aparitiei, [1901],
pag. 10-15. (P.M.S.D.R.). - 29.

Procesele-verbale ale Congresului al 11-lea ordinar al Ligii din strai-
natate a social- democra;iei revolutionare ruse. Sub ingrijirea lui
I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din straina"tate a social-de-
mocratiei revolutionare ruse. - [Geneva, 1903]. VIII, 136 pag.
(P.M.S.D.R.). - 39, 40-42, 55, 57, 59, 61,102-103, 109, 169,
177, 182, 196, 201, 206, 213, 224, 227-230, 234, 241, 252,
261, 265, 269, 272, 281, 287-290, 315, 320, 329, 346, 347-
350, 357, 361, 362, 385, 388, 390, 410-411, 412, 413, 455,
456.

4* Procesele-verbale ale iedintelor Consiliului P.M.S.D.R. 15 (28)-
17 (30) ianuarie 1904. Manuscris 1. - 120-121, 122, 124-129,
130-142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 156-159, 161-
162, 417, 444.

* Procesele-verbale ale iedintelor Consiliului P.M.S.D.R. 31 mai
(13 iunie) si 5 (18) iunie 1904. Manuscris 2. -- 432-433, 434,
435, 436, 437-438, 439-440, 441-442, 443.

Programul Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia adoptat
la Congresul al 11-lea al partidului. - In cartea : Congresul
al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia". Textul integral al proceselor-verbale. Editat de C.C.,
Geneva, tip. partidului [1904], pag. 1-6 ( P.M.S.D.R.). - 12,
23, 117, 197, 217, 224, 226, 324, 327, 378, 450.

Project de program al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. (Elaborat de redactia ziarului Iskra" si a revistei Za-
rea".) - Iskra", [Munchen], 1902, nr. 21, 1 iunie, pag. 1-2.
- 12.
Publicat pentru prima oaril In Culegeri din Lenin', vol. X, 1929,

pag. 181-277.
Publicat pentru prima oar& In Culegeri din Lenin', vol. XV, 1930,

pag. 45-84.
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Proiect de program al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. (Elaborat de redactia ziarului Iskra" si a revistei Za-
rea".) - Zarea", Stuttgart, 1902, nr. 4, august, pag. 1-10, sec-
tiunea A. - 12.

Proiect de program al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. Fara indicarea locului aparitici, tip. Iskrei", 1903, 71 pag.
(P.M.S.D.R.). - 12.

Project de regulament al Congresului al II-lea al Partidului munci-
toresc social-democrat din Rusia elaborat de Comitetul de or-
ganizare. - In cartea : Congresul al II-lea ordinar al Parti-
dului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul integral
al proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva, tip. partidului,
[1904], pag. 379-381. (P.M.S.D.R.). - 46, 118, 194-195, 203,
315-316.

Protestul jmembrilor bolsevici ai Ligii impotriva purtarii nedemne pe
care a avut-o Martov la congres, protest prezentat Biroului Con-
gresului Ligii si citit in sedinta din 16 (29) octombrie 1903 a
Congresului al II-lea al Ligii din strainatate a social-democra-
tiei revolu;ionare ruse]. - In cartea : Procesele-verbale ale
Congresului al II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse. Sub ingrijirea lui I. Lesenko
F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 75. - 348-349.

Rabocee Delo", Geneva. - 8, 14, 16, 48, 51, 52, 54, 100, 154, 195,
200, 202, 211, 253, 280, 313, 328, 333, 334, 373, 453.

Raportul delegatului din Siberia - vezi Trotki, L. D. Congresul al
II-lea al Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia...

Raportul delegatiei Bundului fasupra lucrarilor Congresului al II-lea
al P.M.S.D.R.J. Fara indicarea locului aparitiei, [1903]. II,
68 pag. - 100.

Raportul grupului lujnii rabocii" (prezentat in ziva de 23 h&c
(5 august) 1903 la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.] 1. - 211.

Rassvet", Geneva. - 443.

Raspunsul dat de Comitetul de organizare grupului Borba". - In
cartea : Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc
social-democrat din Rusia". Textul integral al proceselor-verbale.
Editat de C.C., Geneva, tip. partidului, [1904], pag. 375.
(P.M.S.D.R.). - 202.

Publicat pentru prima oar& In cartes : Rapoartele prezentate de co-
mitetele social-democrate la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.", 1930, peg.
156-168.

§i

1
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Raspunsul Uniunii muncitori/or din industria miniera ii siderurgica
(la intrebarile prise de toy. Lenin]. In cartea : Martov, L.
Lupta impotriva itstarii de asediu» din Partidul muncitoresc
social-democrat din Rusia". In anexa : Scrisori trimise de
N. Lenin, G. Plehanov si F. Dan. (Raspuns la scrisoarea lui
N. Lenin.) Geneva, Pfeffer, 1904, pag. 35-38. (P.M.S.D.R.)

346.

Regulamentul congresului. In cartea : Congresul al II-lea ordi-
nar al Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul
integral al proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva, tip.
partidului, [1904], pag. 11. (P.M.S.D.R.). 314-315, 449.

Revoliutionnaia Rossiia", [Kuokkala-Tomsk-Geneva]. 81, 85.

1903, nr. 32, 15 septembrie, pag. 4-7. 86-87, 460-462,
464-465.

nr. 33, 1 octombrie, pag. 6-8. 86-87, 460-462, 464-465.

nr. 37, 1 decembrie, pag. 7-16. 363.

1Rezolutia comisiei de arbitraj tovarafesc pronunlatii la 19 februarie
(3 martie) 1904]. Iskra", [Geneva], 1904, nr. 62, 15 martie.
Suplimentul la nr. 62 al ziarului Iskra", pag. 2. 405, 409.

Rezolutia comisiei de arbitraj toviira'sesc. 2 (15) martie 1904. [Foaie
volanti. Cu o postfati de L. Martov]. Fari indicarea locului
aparitiei, [1904]. 2 pag. 405, 409, 411, 412-413.

* Rezolulia Congresului al V-lea cu privire la situatia Bundului in
partid, judecata de patriorii firmei iskriste. 22 (9) septembrie
1903. Editat de Comitetul din strainitate al Bundului. [Foaie
volanta]. Londra, Nathanson, [1903]. 4 pag. 24-30.

Rezolutia (Cu privire la cooptarea unui al treilea membru at redac-
riei de catre cei doi membri aleli, adoptata in ziva de 7
(20) august 1903 la Congresul at 11-lea at P.M.S.D.R.J. In
cartea : Procesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar a!
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse".
Sub ingrijirea lui I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din steal-
nitate a social-democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903],
pag. 336. (P.M.S.D.R.). 19.

fRezolutia cu privire la declaratia lui Martinov ii Akimov ca refuza
sa participe la lucrarile congresului, adoptata de Congresul al
11-lea al P.M.S.D.R. la 5 (18) august 19031. In cartea :
Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia". Textul integral al proceselor-verbale.
Editat de C.C., Geneva, tip. partidului, [1904], pag. 295.
(P.M.S.D.R.). 293, 335.
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Rezolutia [cu privire la grupul Iujnii rabocii", adoptata de Con-
gresul al 11-lea al P.M.S.D.R. la 6 (19) august 19031, Ibid.
pag. 313. 208.

1Rezolutia cu privire la incidentul cu C.O. adoptata in ziva de
18 (31) iulie 1903 de Congresul al 11 -lea al P.M.S.D.R.J, In
cartea : Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc
social-democrat din Rusia". Textul integral al proceselor-verbale.
Editat de C.C., Geneva, tip. partidului, [1904], pag. 46. 9,
207, 450.

[Rezolutia cu privire la publicarea proceselor-verbale ale sedintelor
Consiliului partidului adoptata in sedinta din 17 (30) ianuarie
1904 a Consiliului partidului].1. 444.

Rezolutia cu privire la recunoasterea Iskrei"
al

ca Organ Central
vezi Cu privire la Organul Central partidului.

[Rezolutia cu privire la statutul Ligii adoptata in ziva de 7 (30)
octombrie 1903 la Congresul al 11-lea ordinar al Ligii din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse"). In cartea :
Procesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar al Ligii din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse". Sub Ingrijirea
lui I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903], pag. 101.
(P.M.S.D.R.). 102.

Rezolutia lui Trorki vezi Rezolutia cu privire la declaratia lui
Martinov Akimov ca refuzi sa participe la lucrarile congre-
sului...

Rezolutia [mensevicilor (Trotki, Fomin, Deutsch la.) cu privire la
hotaririle Congresului al 11-lea al P.M.S.D.R. citita in sedinta
din 16 (29) octombrie 1903 a Congresului al 11-lea al Ligii din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse"), In
cartea : Procesele-verbale ale Congresului al II-lea ordinar al
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse". Sub
inbrijirea lui I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din strainatate
a social-democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903], pag.
82-83. (P.M.S.D.R.). 109, 348-349.

Rezolutia Imensevicilor (Akselrod, Starover, Martov si Zasulici), citita
in sedinta din 16 (29) octombrie 1903 a Congresului al 11-lea al
,,Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse"),
Ibid., pag. 84. 350-351, 387.

Saltikov-$cedrin, M. E. Dincolo de hotare. 201.

Posehonia de altadata. 96.

Semnele timpului. 271, 272, 366.

Publicat pentru prima oars in Culegeri din Lenin°, vol. X, 1929, pag. 276

11te

91
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Scrisoarea C.C. - vezi Lengnik, F. V. - atre Congresul Ligii din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse.

Sc,isoarea C.C. catre tov. Starover. - [12 (25) noiembrie 1903]. -
In cartea : [Vorovski, V. V.] - Comentariu pe marginea pro-
ceselor-verbale ale Congresului al II-lea al Ligii din strainatate a
social-democratiei revolutionare ruse". Geneva, tip. partidului,
1904, pag. 26-28. (P.M.S.D.R.) Idem in cartea : Martov, L.
Lupta impotriva wstarii de aseditu, din Partidul muncitoresc
social-democrat din Rusia". In anexl : Scrisori trimise de N. Lenin,
G. Plehanov si F. Dan. (Rispuns la scrisoarea lui N. Lenin).
Geneva, Pfeffer, 1904, pag. 49-50. (P.M.S.D.R.). - 89, 103,
128, 134, 148, 161, 365-366, 367.

[Scrisoareal C.C. a/ P.M.S.D.R. catre administratia Ligii din
strainatate a social-democratiei revo/utionare ruse. 16 (29) noiem-
brie 1903. - In cartea : Procesele-verbale ale Congresului al
II-lea ordinar al Ligii din strainatate a social-democratiei revo-
lutionare ruse". Sub ingrijirea lui I. Lesenko §i F. Dan. Editat de
Liga din strainatate a social-dcmocratiei revolutionare ruse.
[Geneva, 1903], pag. 132. (P.M.S.D.R.). - 103.

Scrisoare deschisa adresata [de V. I. Lenin ;i de alti partizani ai
majoritatii] membrilor Ligii din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse. [7 (20) octombrie 1903]. - Ibid., pag.
13-17. - 182, 346-347.

Scrisoarea redactiei O.C. catre C.C. al P.M.S.D.R. - vezi Citre
Comitetul Central al P.M.S.D.R.

* Situatia Bundului in Partidul muncitoresc social-democrat din Rusia.
Din Arbeiter Stimme" nr. 34. Fara indicarea locului si anului
aparitiei. 20 pag. - 67-77.

Starover - vezi Potresov, A. N.

[Statutul modificat al Bundului prezentat de delegatii Bundului in
ledinta a 7-a din 21 iulic (3 august) 1903 a Congresului al II-lea
at P.M.S.D.R.J. - In cartea : Congresul al II-lea ordinar al
Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia". Textul integral
al proceselor-verbale. Editat de C.C., Geneva, tip. partidului,
[1904], pa,g. 97-98. (P.M.S.D.R.). - 16, 324.

Statutul de organizare al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia adoptat la Congresul at 11 -lea at partidului. - Ibid., pag.
7-9. - 12-16, 23, 31, 50-51, 57, 59, 63, 90, 91-92, 105, 107,
108, 140-141, 157, 162, 169, 190, 218, 226, 228, 234, 238, 254,
762, 267-271, 272, 774, 287, 289, 292, 309, 329, 333, 339, 345,
304, 357, 371, 374, 378, 380 384, 393, 394, 399, 400, 407, 437,
442, 452.
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Statutul Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse
(1903). In cartea : Procesele-verbale ale Congresului al II-lea
ordinar al Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare
ruse". Sub ingrijirea lui I. Lesenko si F. Dan. Editat de Liga din
strainatate a social-democratiei revolutionare ruse. [Geneva, 1903],
pag. 129-131. 39, 57-58, 353-354.

Travinski vezi Krjijanovski, G. M.

Trotki, L. D. Congresul al II-lea al Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia. Raportul delegatiei din Siberia. Geneva, 1903.
36 pag. 102.

Turgheniev, I. S. Parinti copii. 362.

Ultimatumul lui Starover vezi Potresov, A. N. Scrisoare clue
G. V. Plehanov. 21 octombrie (3 noiernbrie) 1903.

Ultimatumul C.C. vezi Scrisoarea C.C. cgtre toy. Starover.

[Vorovski, V. V] Comentariu pe marginea proceselor-verbale ale
Congresului al II-lea al Ligii din strainatate a social-democratiei
revolutionare ruse. Geneva, tip. partidului, 1904. 40 pag.
(P.M.S.D.R.). 89, 103, .128, 134, 148, 161, 177, 364-365, 366

Zarea". Stuttgart. 18.

1901, nr. 1, aprilie, pag. 152-153. 379.

1902, nr. 4, august, pag. 1-39, in sectiunea A, pag. 152-133, in
sectiunea a 2-a. 83-86.

Aus der Weltpolitik", Munchen, 1903, Jg. V, N 48, 30. November,
S. 1-10. 102.

Deutsch-Franzosische Jahrbiicher", Hrsg. von A. Ruge und K. Marx.
Paris, 1844, Lfrg. 1-2, S. 71-85. 74.

Gohre, P. Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche. Eine
praktische Studie. Leipzig, Grunow, 1891. 223 S. 386.

Goethe, J. W. Faust. 72.

Frankfurter Zeitung". Abendblatt, 1904, N 97, 7. April. 391.

Heine, W. Demokratische Randbemerkungen zum Fall G5hre. In :
Sozialistische Monatshefte, Berlin, 1904, Bd. I, Hft. 4, April,
S. 281-291. 386-388, 392.

Iskra" o kwestyi polskiej. In : Prze&wit", Krakow, 1903. N 9,
S. 361-373. 77.

Si
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Kautsky, K. Franz Mehring. In : Die Neue Zeit", Stuttgart, 1903-
1904, Jg. XXII, Bd. I, N 4, S. 97-108. 311-313.

Die Intelligenz und die Sozialdemokratie. In : Die Neue Zeit",
Stuttgart, 1894-1895, Jg. XIII, Bd. II, N 27, S. 10-16 ; N 28,
S. 43-49 ; N 29, S. 74-80. 254.

Die Krisis in Osterreicb. In : Die Ncue Zeit", Stuttgart, 1903-
1904, Jg. XXII, Bd. I, N 2, S. 39-46. 74-75.

Wahlkreis und Partei. In : Die Ncue Zeit", Stuttgart, 1903-
1904, Jg. XXII, Bd. 2, N 28, S. 36-46. 388-390, 392.

Lissagaray, P. 0. Histoire de la Commune de 1871. Bruxelles, Kiste-
maeckers, 1876. 516, XXX, [2] p. 490.

Marx, K. Der Biirgerkrieg in Frankreich. Adresse des Generalrats der
Internationalen Arbeiter-Assoziation. 3-te deutsche Aufl. verm.
durch die beiden Adressen des Generalrats fiber den deutsch-
franzOsischen Krieg und durch eine Einleitung von F. Engels.
Berlin, Vorwarts", 1891. 71 S. 486-496.

Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In :
Deutsch-Franzosische Jahrbucher ". Hrsg. von A. Ruge und
K. Marx. Paris, 1844, Lfrg. 1-2, S. 71-85. 74.

Naquet, A. Drumont et Bernard Lazare. In: La Petite R6publi-
que", Paris, 1903, N 10 023, 24 septembrie, p. 1. 74.

Die Ncue Zeit", Stuttgart. 160.

1894-1895, Jg. XIII, Bd. II, N 27, S. 10-16. 254.

N 28, S. 43-49. 254.

N 29, S. 74-80. 254.

1903-1904, Jg. XXII, Bd. 1, N 2, S. 39-46. 74.

N 4, S. 97-108. 311-313.

Bd. 2, N 28, S. 36-46. 388-390, 392.

Organisation der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, beschlos-
sen auf dem Parteitag zu Mainz 1900. In : Protokoll fiber die
Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands. Abgehalten zu Liibeck vom 22. bis 28. September
1901. Berlin, Vorwarts", 1901, S. 6-8. 413-414.

Parvus, A. L. Der An fang vom Ende ? In : Aus der Weltpolitik ",
Miinchen, 1903, Jg. V, N 48, 30. November, S. 1-10. 102.

La Petite RiTublique", Paris, 1903, N 10 023, 24 septembre, p. 1.
75.
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Protokoll fiber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdento-
kratischen Partei Deutsch lands. Abgehalten zu Breslau vom 6. bis
12. Oktober 1895. Berlin, Vorwarts", 1895. 223 S. 272, 273.

Protokoll fiber die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutsch lands. Abgehalten zu Lubeck vom 22.
bis 28. September 1901. Berlin, Vorwarts", 1901, S. 6-8.
413-414.

Przediwit". Krakow, 1903, N 3, G. 81-88. 77.

N 6, S. 228-238. 77.

N 9, S. 361-373. 77.

Renan, E. Discours et conferences. 3-me ed. Paris, Levy, 1887. V,
412 p. 75-76.

Le judaisme comme race et comme religion. Conference faite au
cercle Saint-Simon, le 27 janvier 1883. Reproduction stenogra-
phique. In : Renan, E. Discours et conferences. 3-me ed. Paris,
Levy, 1887, p. 341-374. 75-76.

Sozialistische Monatshefte", Berlin, 1904, Bd. I, Hft. 4, April, S.
281-291. 386-388, 392.

Stosunek socyalnej demokracyi rosyjskiej do kwestyi narodowo.kiowej.
In : Przedgwit", Krakow, 1903, N 3, S. 81-88. 77.

Worwarts", Leipzig Berlin. 160.

Wr. A. Blind". Przedgwit", Krakow, 1903, N 6, S. 228-238.
77.

Zola, E La Made. 487.
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A

Abramson - vezi Portnoi, K.

Akimov (Malmovej*), V. P. (1872-1921) - social-democrat, re-
prezentant de vaza at economismului", unul dintre cei mai inveteraci
oportunisti. Pe la mijlocul ultimului deceniu at secolului trecut a
aderat la Grupul narodovoltilor" din Petersburg ; in 1897 a fost
arestat, iar in aprilie 1893 a fost deportat in gubernia Ienisei. In
septembrie 1898 a fugit in strainatate, unde a devenit unul dintre con-.
ducatorii Uniunii social- democracilor ruli din strainatate" ; a sustinut
ideile economismului" si a luatt Izitie impotriva grupului Eliberarea
muncii", iar apoi si 'impotriva. 4skrei". La Congresul at II-lea al
P.M.S.D.R. - delegat din partea Uniunii", antiiskrist ; dupa congres
- reprczentant al aripii de extrema dreapta a mensevismului. In timpul
revolutiei din 1905-1907 a sus;inut ideea lichidatorista a crearii unei
Organizavii a clasei muncitoare pe intreaga Rusie ", in cadrul careia
social-democra0a nu ar fi fost decit unul dintre curentele ideologice.
A participat cu drept de vot consultativ la lucrarile Congresului al
IV-lea al P.M.S.D.R., suscinind tactica oportunista a mensevicilor si
preconizind o alianta cu cadetii. In anii reactiunii s-a retras din rindu-
rile social-democratiei. - 14, 48, 197, 198, 200, 202, 205, 211, 218,
221, 235-237, 247-248, 252, 253, 254, 258, 261-262, 265, 271,
274-275, 277-280, 283-285, 290-294, 298, 307, 310, 312, 314,
315, 316, 321, 324, 328-332, 333, 335-337, 348, 356, 360, 364,
370, 373, 374, 384, 392, 396, 403, 450, 451, 468, 469.

Akselrod, I. I. (Ida Isaakovna) (1872-1917) - social - democrats,
iskrista, autoare de lucrari de filozofie 5i de critics literara. La mis-
carea revolutionara a participat la inceput ca membru at organizatiei
Narodnaia volea" ; in 1893 a emigrat in strainatate, unde a ad,
la grupul Eliberarea muncii", iar apoi a intrat in Liga din straina-
tate a social-democratiei revolutionare ruse". Dupa Congresul al
II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici, iar apoi, urmindu-1 pe

' in paranteza, se den adev5retele nume de famine.
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Plehanov, a trecut la mensevici. In anii reactiunii a aderat la grupul
mensevicilor-partiiti, iar in timpul primului razboi mondial a facut
parte din grupul ultradefensistilor. A colaborat la publicatiile social-
democrate Vozrojdenie", Sovremennaia Jizn" $i altele. Inainte de
Revolutia Socialists din Octombrie, I. I. Akselrod s-a intors in Rusia

curind dupa aceea a murit la Petersburg. - 457.

.Akselrod, L. I. (Ortodox) (1868-1946) - autoare de lucrari de
filozofie de critics literara, social - democrats. In timp ce se afla in
emigratie, a intrat in Uniunea social-democratilor rusi din straina-
tate". Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat mai intii la
bolsevici, iar apoi, urmindu-1 pe Plehanov, a trecut la mensevici. In
timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii defensiste. La
inceputul anului 1917 a fost mai intli membra a Comitetului Central
al mensevicilor, iar apoi membra a Comitetului Central al grupului
plehanovist Edinstvo". Impartasind conceptiile mensevice ale lui
Plehanov repetind greselile lui in domeniul filozofiei, ea a luptat
impotriva bolsevicilor, impotriva conceptiilor filozofice ale lui Lenin.
Incepind din 1918 s-a retras din activitatea politica si s-a ocupat cu
munca pedagogics intr-o serie de institutii de invata'mint superior din
U.R.S.S. - 360, 455.

Aksclrod, P. B. (1850-1928) - unul dintre lidcrii mensevismu-
lui. In perioada 1870-1880 a fost narodnic, iar dupa scindarea orga-
nizatiei Zemlea i volea" a aderat la grupul Ciornii peredel" ; in
1883 a luat parte la crearea grtipuidi Eliberarea muncii". Incepind
din 1900 a fost membru al redactic ziarului Iskra" si al revistei
Zarea.. La Congresul al II-lea al t vl.S.D.R. a reprezentat cu drept
de vot consultativ redactia ziarului Iskra" si a facut parte din mino-
ritatea iskristilor. Dupa congres, mensevic activ. In 1905 a lansat
ideea lichidatorista a convocarii unut larg congres muncitoresc, pe care
el it opunea partidului proletariatului. In anii reactiunii a fost unul
dintre conducatorii lichidatorilor si a facut parte din redactia ziaru-
lui Golos Sotial-Demokrata", organul mensevicilor lichidatori. In
1912 a participat la Blocul antipartinic din august. In timpul primului
razboi mondial s-a situat pe pozitii centriste ; a luat parte la Con-
ferintele de la Zimmerwald si Kienthal, unde a aderat la aripa dreapta.
Dupa revolutia din februarie 1917 a fost membru al Comitetului
Executiv al Sovietului din Petrograd si a sprijinit Guvernul provizoriu
burghez. Fats de Revolutia Socialists din Octombrie a avut o atitu-
dine ostill ; in emigratie a propagat ideea interventiei armate impo-
triva Rusiei Sovietice. - 13, 18, 42, 120, 123, 124, 133, 135-137, 182,
190, 204, 225-226, 232, 236-237, 241-246, 248, 250, 253-255,
257, 258, 262, 272, 277, 279, 280, 302, 305, 319, 329, 332-333.
''c 336, 343, 350-351, 355, 357, 359, 360, 368-372, 374, 379, 380,

."0.,-384, 387-388, 391, 392-395, 398, 432, 455, 457, 468, 477.

Aleksandrov - autorul articolului Probleme organizatorice. (Scri-
soare catre redactie)", publicat in suplirnentul la nr. 56 al Iskrei"
din 1 ianuarie 1904. - 376. 282.

39 - V. I. Lenin, vol. 8
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si

si
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Aleksandrova, E. M. (Natalia Ivanovna, Stein, N, NN.) (1864-
1943) la sfirsitul penultimului deceniu al secolului trecut a intrat
in organizatia Narodnaia volea", iar din 1890 a desfasurat o activi-
tate de propaganda in cercurile muncitoresti din Petersburg ; a facut
parte din Grupul narodovoltilor". In 1894 a fost arestata si apoi
deportata pe termen de 5 ani in gubernia Vologda ; in deportare a
aderat la social-democrati. In 1902, in timp ce se afla in strainatate,
a intrat in organizatia Iskrci", iar apoi a activat in Rusia ca agent
al acestei organizatii. La Consfatuirea de la Orel a Comitetului de
organizare pentru convocarea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.
(februarie 1903) a fost cooptata in C.O. A participat la congres ca
delegata cu drept de vot consultativ din partea Comitetului de orga-
nizare, aderind la minoritatea iskriltilor ; dupa congres mensevica
activa ; in 1904 a fost cooptata in C.C. ca reprezentanta a mense-
vicilor. Din octombrie 1905 a fost secretara a Comisiei de organizare
a menlevicilor. In anii rcac%iunii nu a luat parte activa la viata
politica. In 1910-1912 a activat la Moscova si la Petersburg ; a
aderat la grupul din jurul Pravdei" de la Viena (organ al lui
Trotki) ; in 1912 a reprezentat acest grup in Comitetul de organizare
pentru convocarea conferintei din august a lichidatorilor. In 1913-
1914 a fost secretary si membra a redactiei revistei Borba", editata
de Trotki. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat in diverse
institutii cultural-educative. 8-11, 14, 47, 52, 101, 265, 405, 408,
410, 412, 450.

Alekseev, N. A. (n. 1873) -- social-democrat, iskrist, dupa Con-
gresul al II-lea al P.M.S.D.R. 2 brIsevic ; a facut studii de medicinal.
$i-a inceput activitatea revoluticniara la Petersburg, la sfirsitul ulti-
mului deceniu al secolului trecut. In primavara anului 1897 a intrat
in Uniunea de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare" din Peters-
burg. La inceputul anului 1898 a fost arestat si deportat pe termen de
patru ani in gubernia Veatka (orasul Slobodsk). In 1899 a fugit in
strainatate. In perioada 1900-1905 a locuit la Londra ; a fost membru
al Uniunii social-democratilor rusi din strainatate", iar apoi al
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse". Dupa
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. reprezentant al bolsevicilor la
Londra. A participat cu drept de vot consultativ la lucrarile Congre-
sului al III-lea al P.M.S.D.R. $i a fost secretar al congresului (sub
numele de Andreev). In dccembrie 1905 s-a intors la Petersburg, a
colaborat la publicatille bolsevice Vestnik Jizni", Volna" etc., a
desfasurat o activitate de propaganda $i agitatie. Din 1911 pina in
1917 a lucrat ca medic la Irkutsk. Dupa revolutia din februarie 1917
a activat in cadrul organiza;iei social-democrate unite din Irkutsk ca
membru al Comitetului militar al Sovietului de deputati ai soldatilor
din Irkutsk. A participat la Revolutia Socialista din Octombrie. In
anii razboiului civil a luat parte la rasturnarea regimului lui Kolccak
in regiunea Lenei si a fost presedinte al Comitetului revolu%ionar din
Kirensk. A lucrat la. Comitetul general pentru educatie politica, la
Internalionala Comunista, a predat istoria P.C. (b) al U.R.S.S. la
Universitatea de stat din Moscova, a lucrat in diferite organe sovie-
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tice si de partid. Alekseev a tradus o serie de lucrari ale lui K. Marx
i F. Engels. 457.

Alekseev, P. A. (1849-1891) cunoscut revolutionar din dece-
niul al 8-lea al secolului trecut, de profesiune muncitor tesator. In
1873 a facut parte din cercul muncitoresc revolutionar organizat la
Petersburg, dincolo de bariera Nevskaia" ; incepind din noiembrie
1874 a participat la activitatea de propaganda revolutionara desfa-
surata in rindurile muncitorilor din Moscova. In aprilie 1875 a fost
arestat si in 1877 judecat in cadrul procesului celor 50". La proces
a ref uzat sa recurga la serviciile unui aparator si la 10 (22) martie a
rostit o cuvintare care a devenit celebra si pe care a incheiat-o pre-
vestind caderea inevitabila a absolutismului tarist. Cuvintarea lui
Alekseev, difuzata ulterior in numeroase publicatii ilegale, a exercitat
o influenta considerabill asupra miscarii revolu%ionare din Rusia.
Vorbind despre aceasta cuvintare, V. I. Lenin a numit-o profeticele
cuvinte ale muncitorului revolutionar rus Piotr Alekseev" (Opere
complete, vol. 4, Editura politica, 1961, editia a doua, pag. 368). La
14 (26) martie 1877, Alekseev a fost condamnat la 10 ani munca sil-
nick ; in 1884 i s-a fixat domiciliul in Iakutia, unde la 16 (28) august
1891 a fost ucis de nilte raufacatori. 248.

Anna Ivanovna vezi Levina, E. S.

Anton vezi Makadziub, M. S.

Aurelle de Paladines, Louis-Jean-Baptiste (1804-1877) general
francez, monarhist. In 1871 membru at Adunarii na;ionale a
Frantei, comandantul garzii nationale, calau al Comunei din Paris.
489, 496.

B

Basovski, I. B. (Dcmentiev) (n. 1876) in 1896 a facut parte
din cercurile social-democrate din Odesa, apoi a fost unul dintre orga-
nizatorii transportarii ilegale a Iskrei" din strainatate in Rusia. In
februarie 1902 a fost arestat in legatura cu procesul intentat organi-
zatiei Iskrei" si Comitetului din Kiev al P.M.S.D.R. ; la 18 (31)
august 1902 a evadat din inchisoarea Lukianovskaia din Kiev impreuna
cu N. E. Bauman, V. N. Krohmal si altii si s-a ocupat din nou cu
organizarea transportarii Iskrei". Dupa. Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. a aderat la mensevici, a activat in organizatiile social-
democrate din Harkov si Ekaterinoslav 1i a participat cu drept de
vot consultativ la Congresul al IV-lea at partidului ; in anii reac%iunii
nu a luat parte activa la via%a politica. Dupa revolutia din februarie
1917 a activat in cadrul organiza;iei mensevice din Voronej si a parti-
cipat la Consfatuirea de stat si la Consfatuirea democratica ; dupa
Revolutia Socialists din Octombrie s-a retras de la mensevici si a
lucrat in diferite organizatii economice la Moscova. 457.

39*
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Bauman, N. E. (Sorokin) (1873-1905) revolutionar de profesie,
militant de seams al partidului bolsevic. $i-a inceput activitatea revo-
lutionara la Kazan, in prima jurnatate a ultimului deceniu al seco-
lului trecut ; in 1896 a participat intens la activitatea Uniunii de
lupti pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg, facind pro-
paganda printre muncitorii din raionul Narva. In 1897 a fost arestat

dupa o detentiune de 22 de luni in fortareata Petropavlovskaia,
a fost deportat in gubernia Veatka ; in octombrie 1899 a emigrat in
Elvetia, a intrat in Uniunea social-democratilor rusi din strainatate"
si a luat parte activa la lupta impotriva economismului". In 1900 a
Post unul dintre intemeietorii organizatiei Iskrei" ; in 1901-1902 a
activat la Moscova ca agent al acestei organizatii ; in februarie 1902
a fost arestat, iar la 18 (31) august a evadat din inchisoarea Lu-
kianovskaia din Kiev impreuna cu un grup de social- democrali. La
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a fost delegat din partea Comitetu-
lui de partid din Moscova $i a facut parte din majoritatea iskrista.
In decembrie 1903 s-a intors la Moscova, a trecut in fruntea Comi-
tetului de partid din Moscova, conducind totodata Biroul din nord
al C.C. al partidului ; a organizat la locuinta sa o tipografie ilegala.
Arestat in iunie 1904, a fost eliberat in octombrie 1905 ; la 18 (31)
octombrie, in timpul unei demonstratii organizate de Comitetul de
partid din Moscova, a fost ucis de un huligan din rindurile sutclor
negre. Funeraliile lui Bauman s-au transformat intr-o grandioasa de-
monstratie populara. In nr. 24 al ziarului Proletarii" a fost publicat
un necrolog al lui N. E. Bauman, scris de V. I. Lenin (vezi Opere,
vol. 9, E.S.P.L.P. 1955, pag. 432-433). 202, 303, 412, 472, 477.

Bazilenkov vezi Lokerman, A. S.

Bebel, August (1840-1913) unul dintre cei mai de seams mili-
tanti ai partidului social-democrat german si ai Internationalei a II-a.
De profesiune strungar. $i-a inceput activitatea politics in prima juma-
tate a deceniului al 7-lea al secolului trecut. A fost membru al Inter-
nationalei I. In 1869 a intemeiat, impreuna cu W. Liebknecht, Partidul
muncitoresc social-democrat din Germania (eisenachienii") ; a fost ales
in repetate rinduri deputat in Reichstag, a luptat pentru calea demo-
cratica de unificare a Germaniei, a demascat caracterul reactionar al
politicii interne si extern a guvernului kaiserului. In timpul razboiului
franco-german s-a situat pe pozitii internationaliste. A sprijinit Comuna
din Paris. In ultimul deceniu al secolului trecut si la inceputul primului
deceniu al acestui secol a luat atitudine impotriva reformismului si
revizionismului din rindurile social-democratiei germane. V. I. Lenin
considera cuvintarile lui Bebel impotriva bernsteinienaor un model de
aparare a conceptiilor marxiste si de lupta pentru caracterul cu ade-
varat socialist al partidului muncitoresc" (V. I. Lenin, Opere, vol. 19,
E.S.P.L.P. 1957, pag. 290). Publicist talentat si bun orator, Bebel a
exercitat o puternica influents asupra dezvoltarii rniscarii muncitoresti
germane si europene. In ultima perioada a activitatii sale, Bebel a
comis o serie de greseli cu caracter centrist (lupta insuficienta impo-

9i,
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triva oportunistilor, supraaprecierea formelor parlamentare de lupta
etc.). 272, 273, 338, 359.

Beer, Max (n. 1864) istoric german al socialismului ; in penulti-
mul deceniu al secolului trecut a facut parte din aripa stingi a social-
democratiei germane (tinerii"). Pentru colaborare la presa socialists
a fost arestat ; in 1894 a emigrat la Londra, iar apoi in America. In
1901 s-a reintors in Londra, unde a devenit corespondent al ziarului
Vorwarts". In 1915 a venit in Germania si a aderat la social-demo-
cratii de dreapta. Sub influenta evenimentelor revolutionare din anii
1917-1918 a evoluat insa din nou spre stinga Si a scris lucrari mai
apropiate de marxism (K. Marx, viata si invatatura sa" (1923) etc.).

359.

Bekov vezi Zurabov, A. G.

Be lov vezi Teitlin, L. S.

Bernstein, Eduard (1850-1932) lider al aripii ultraoportuniste
a social-democratiei germane si a Internationalei a II-a ; teoretician
al revizionismului si reformismului. A participat la miscarea social-
democrata incepind din a doua jumatate a deceniului al VIII-lea ;
se afla sub influenta lui Diihring. Din 1881 pina. in 1889 a fost
redactor responsabil al ziarului Der Sozial-demokrat", organ cen-
tral ilegal al Partidului social-democrat din Germania. In anii
1896-1898 a publicat in revista Die Neue Zeit" o serie de arti-
cole sub titlul comun Problemele socialismului", care au fost apoi
editate intr-un volum intitulat Premisele socialismului si sarcinile
social-democratiei" (1899), in care a procedat deschis la revizuirea
bazelor filozofice, economice si poultice ale .marxismului revolutionar.
Bernstein nega teoria marxista a luptei de class, teoria

prabusirii capitalismului, teoria revolutiei socialiste si a dicta-
turii proletariatului. Cit priveste revolutia proletariatului, oportu-
nistul s-a dezvatat pins sa se si gindeasca la asa ceva", spunea
V. I. Lenin, referindu-se la Bernstein (V. I. Lenin. Opere, vol. 25,
E.S.P.L.P. 1956, pag. 425). Bernstein afirma miscarea muncito-
reasca nu are ale/ sarcina decit aceea de a lupta pentru reforme me-
nine sa imbunatateasca" situatia economic/ a muncitorilor in so-
cietatea capitalists. El a lansat formula oportunista : Miscarea este
totul, scopul final nu este nimic". Conceptiile teoretice ale lui Bern-
stein $i ale adeptilor sai, precum si activitatea for oportunista practica
au dus la tradarea direct/ a intereselor clasei muncitoare $i, ca urmare,
la falimentul Internationalei a II-a. In anii care au urmat, Bern-
stein a continuat lupta impotriva marxismului, militind pentru spri-
jinirca politicii burgheziei imperialiste. 80, 359, 372, 393.

Bismarck, Otto Eduard Leopold (1815-1898) om de scat
diplomat al Prusiei si al Germaniei, primul cancelar al Imperiului,
supranumit cancelarul de fier". In 1862 a fost numit prim-ministru
si ministru de externe al Prusiei. Scopul principal pe care 1-a ur-
marit el a fost unirea prin foc si sabie" a micilor state germane

ca

si
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izolate crearea unui imperiu german unic sub hegemonia Prusiei
iuncherilor. In ianuarie 1871 Bismarck a fost numit cancelar al Im-
periului german. Din 1871 pink' in 1890 a condus intreaga politics
internal si externs a Germaniei, careia i-a imprimat o orientare co-
respunzatoare intereselor iuncherilor-mosieri, straduindu-se totodatal
sa asigure alianta dintre iuncheri marea burghezie. Nereusind ski
inabuse miscarea muncitoreasca cu ajutorul legii exceptionale impo-
triva socialistilor, introdusa de el in 1878, Bismarck a venit cu un
program demagogic de legislatie socials, facind sa se voteze o serie
de legi care instituiau pentru uncle categorii de muncitori asigurari
obligatorii. Dar incercarea lui de a destrama miscarea muncito-
reasca prin pomeni mizere n-a dat nici un rezultat. In martie 1890,
Bismarck a demisionat. 487, 489, 491, 492, 494.

Biulov vezi Mandelberg, V. E.

Blanqui, Louis-Auguste (1805-1881) eminent revolutionar
francez, reprezentant de seams al comunismului utopic, a participat
la toate insurectiile revolutiile care au avut loc la Paris in pe-
rioada 1830-1870 ; conducator al unor asociatii revolutionare se-
crete. Blanqui a stat la inchisoare timp de peste 36 de ani. Urma-
rind cucerirea puterii de catre un grup restrins de revolutionari corn-
plotisti, el nu intelegea rolul hotaritor al organizarii maselor in ve-
derea luptei revolutionare. Apreciind foarte mult meritele revolutio-
flare ale lui Blanqui, Marx si Lenin au criticat, totodata, cu as-
prime greselile sale si ineficacitatea tacticii complotiste. Blanquismul

scria Lenin este o teorie care neaga lupta de class. Blan-
quismul asteapta salvarea omenirii din robia salariata nu prin lupta
de clasa a proletariatului, ci printr-un complot organizat de o mica'

minoritate de intelectuali" (Opere, vol. 10, E.S.P.L.P. 1956, pag. 383).
487.

Blum vezi Blumenfeld, I. S.

Blumenfeld, I. S. (Blum) (n. 1865) social-democrat, unul din-
tre colaboratorii activi ai grupului Eliberarea muncii", iar apoi
membru al organizatiei Iskrei" ; de profesiune zetar. In cadrul
grupului Eliberarea muncii", precum la Iskra" a avut in sarcina
sa conducerea tipografiei transportarea publicatiilor. In martie
1902 a fost arestat la granitk (la Radzivilov) cu un transport de
publicatii iskriste intemnitat la inchisoarea din Kiev, de unde a
evadat in august 1902 $i a fugit in strainatate. Dupa sciziunea pro-
dusa la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la mensevici.
Din decembrie 1903 a devenit secretar de redactie la Iskra" men-
sevica si ulterior a activat in cadrul unor organizatii mensevice din
Rusia si din strainatate. In 1917, ih perioada Guvernului provizo-
riu, a participat la organizarea editurii mensevice Raboceaia pe-
ceat". Dupa Revolutia Socialistk din Octombrie s-a retras din acti-
'itatea politics. 31, 455.

Bonaparte, Ludovic vezi Napoleon al III-lea.

si

si

si
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Bonci-Bruevici, V. D. (Bonci) (1873-1955) revolutionar de
profesie, bolsevic, istoric Si publicist. A participat la miscarea re-
volutionarI incepind de la sfirsitul penultimului deceniu al secolu-
lui trecut ; a desilsurat o intense activitate pe tarimul editarii lite-
raturii marxiste in Rusia ; in 1896 a emigrat in Elvetia. In strain5-
tate a participat la activitatea grupului Eliberarea muncii", iar mai
tirziu a colaborat la Iskra". Dupe Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.

bolsevic ; in 1904 a condus serviciul de expeditie al C.C., iar
apoi a organizat editarea literaturii bolsevice (editura V. Bonci-
Bruevici si N. Lenin"). In anii urm5tori a participat activ la orga-
nizarea editarii de ziare si reviste bolsevice si la infiintarea de edi-
turi ale partidului ; a suferit represiuni din partea guvernului %a-
ria ; a studiat misearile social-religioase din Rusia, indeosebi mis-
carea sectantilor, consacrind istoriei ei o serie de lucr5ri ; in 1904 a
editat ziarul social-democrat Rassvet", destinat sectantilor. Dup5
revolutia din februarie 1917 a fost membru al redactiei ziarnlui
Izvestiia Sovietului din Petrograd" (pina in mai 1917) ; mai tirziu
a redactat ziarul bolsevic Rabocii i Soldat". A participat activ la
insurectia armati din octombrie la Petrograd. Dupa Revolutia So-
cialisti din Octombrie a fost sef al Directiei treburilor de pe linga
Consiliul Comisarilor Poporului (pina in octombrie 1920) si redac-
tor-sef al editurii Jizn i znanie". Incepind din 1930 a fost direc-
tor al Muzeului de literature din Moscova, organizat de el, iar din
1946 a functionat la Leningrad ca director al Muzeului de istorie
a religiei 4i ateismului de pe lingI Academia de Stiinte a U.R.S.S.

441, 443, 453, 469.

Boris vezi Noskov, V. A.

Bracke, Wilhelm (1842-1880) socialist german, editor si li-
brar ; din 1865 membru al Uniunii generale a muncitorilor ger-
mani, unul dintre intemeietorii conducatorii partidului eisenachian
(1869). In septembrie 1870, pentru faptul ca a editat manifestul Co-
mitctului Central al acestui partid impotriva razboiului, a fost con-
damnat la 3 luni de detentiune intr-o fortareata ; a fost pus in li-
bertate in martie 1871. Unul dintre principalii editori difuzori
ai literaturii de partid. 486.

Braun vezi Stepanov, S. I.

Bruker vezi Mahnovet, L. P.

Bulgakov, S. N. (1871-1944) economist burghez, filozof
idealist. In ultimul deceniu al secolului trecut a fost marxist le-
gal" ; la inceputul primului deceniu al secolului nostru a revizuit
teoria lui Marx in problema agrara, cautind sa explice prin asa-
zisa lege a fertilifitii descrescinde a solului" pauperizarea maselor
populare. Dupi revolutia din 1905-1907 a aderat la cadeti, a. pro-
povaduit misticismul filozofic si a colaborat la culegerea Vehi", care
avea tin caracter contrarevolutionar. Din 1918 preot ortodox ;

si

si
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in 1922 a fost expulzat pentru activitate contrarevolutionara ; in
strIinatate a desfasurat o propaganda dusmanoasa impotriva U.R.S.S.

82.

C

Cerniiev, I. V. social-democrat, a oscilat intre economisti"
si iskristi. La inceputul ultimului deceniu al secolului trecut a dus
munca de propaganda social democrats la Kursk ; in anii 1894-
1895 a condus la Petersburg un grup de social-democravi , (grupul
tinerilor"). In 1896 a intrat impreuni cu acest grup in Uniunea
de lupta pentru eliberarea clasci muncitoare" din Petersburg ; in
februarie 1897 a fost arestat si deportat pe termen de 3 ani in gu-
bernia Vologda, ; dupe aceea a facut parte din grupul Iujnii ra-
bocii". In august 1902 a plecat in strainatate, unde a dus tratative
cu redactia Iskrei" in vederca desfasurarii unei munci comune pen-
tru unificarea partidului ; in aprilie 1903 a aderat la economisti",
declarindu-se adept al Uniunii social-democratilor rusi din strai-
natate". 476.

Chamberlain, Joseph (1836-1914) om 'de stat englez, unul
dintre ideologii imperialismului ; in 1895-1903 a fost ministru al
coloniilor, unul dintre organizatorii razboiului anglo-bur din anii
1899-1902. Chamberlain a lansat ideea unirii tuturor coloniilor en-
gleze in cadrul unui imperiu federativ, cu tarife vamale comune ;
el s-a pronuntat impotriva liberului-schimb. Negasind in aceasta pro-
blems sprijin deplin in sinul guvernului, Chamberlain si-a prezen-
tat in 1903 demisia, pentru a-si asigura libertate de actiune in scopul
de a atrage de partea sa opinia publics. In 1906 s-a retras din ac-
tivitatea politica. 179.

D

Dabrowski, Jaroslaw (1836-1871) revolutionar polonez de
seams, general al Comunei din Paris din 1871. A fost audient al
Academiei militare din Petersburg, unde s-a imprietenit cu

dintr-un
revolu-

;ionari-democrati rusi si polonezi si a facut parte cerc na-
rodnic ilegal. A jucat un rol de seams in miscarea revolutionara po-
loneza, fiind unul dintre organizatorii rascoalei din 1863-1864 pen-
tru eliberarea Poloniei. Arestat inainte de izbucnirea rascoalei, Dq-
browski a fost condamnat in 1864 la 15 ani munca silnica. In de-
cembrie 1864 a evadat din inchisoarea preventive de la Moscova,
iar in iunie 1865 a emigrat la Paris, unde a devenit unul dintre
conducatorii aripii democrate a emigratiei poloneze ; a colaborat la
ziarul Niepodlegloge" (Independenta") si a scris o lucrare in care
a analizat razboiul din 1866 dintre Austro-Ungaria si Prusia. A cri-
ticat cu asprime masurile luate de guvernul Trochu pentru apara-
rea Parisului.
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In allele Comunei din Paris a fost unul dintre cei mai hotariti
aparatori ai ei ; a propus o ofensiva imediata asupra Versailles-ului,
arestarea guvernului contrarevolutionar gi dizolvarea Adunkii na-
tionale, care avea un caracter reactionar. A condus apararea celor
mai importante sectoare ale frontului, a fost numit comandant al
Armatei I a comunarzilor, iar apoi al tuturor fortelor armate ale
Comunei. A cazut la 23 mai 1871 in luptele pentru apararea colinei
Montmartre. 488.

Dan, F. I. (Gurvici, F. 1., --n) (1871-1947) unul dintre li-
derii mensevicilor, de profesiune medic. A inceput sa activeze in
miicarea social-democrati in ultimul deceniu al secolului trecut, a
facut parte din Uniunea de lupta pentru eliberarea clasei munci-
toare" din Petersburg. In august 1896 a fost arestat, iar in 1898,
dupa ce a stat la inchisoare timp de aproape 2 ani, a fost depor-
tat in gubernia Veatka pe termen de 3 ani ; in vary anului 1901 a
fugit in strainatate, unde a intrat in grupul de sprijin de la Berlin
al ziarului Iskra". In 1902 a participat, ca agent al Iskrei", la
Conferinta de la Belostok pentru pregatirea Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. ; dupa aceasta a fost din nou arestat si deportat in Si-
beria rasariteana ; in septembrie 1903 a fugit in strainatate, unde a
aderat la mensevici. Dan a participat la Congresele al IV-lea si al
V-lea ale P.M.S.D.R. la o serie de conferinte ale acestuia. In anii
reactiunii a condus in strainatate un grup de lichidatori si a redac-
tat ziarul Golos Sotial-Demokrata". In timpul primului razboi
mondial a fost un defensist inveterat ; dupa revolutia din februarie
1917 membru al Comitetului executiv al Sovietului din Petrograd.
membru al Prezidiului Comitetului Executiv Central in prima lui
legislature ; a sprijinit Guvernul provizoriu burghez. Dupe Revolu-
tia Socialists din Octombrie a fost un adversar al Puterii sovietice.
La inceputul anului 1922 a fost expulzat ca dusman neimpacat al
Statului sovietic. 102, 105, 158, 453, 455.

Danielson, N. F. (Nikolai on) (1844-1918) autor rus de hi-
crari de economie, unul dintre ideologii narodnicismului liberal din
ultimele doul decenii ale secolului trecut. In deceniile al 7-lea si al
8-lea ale secolului trecut, Danielson a avut legaturi cu cercurile ti-
nerilor raznocinti revolutionari. El a terminat prima traducere in
limba rusk' a Capitalului" lui K. Marx, inceputa de G. A. Lopatin.
In legatura cu aceasta a purtat corespondents cu K. Marx si
F. Engels ; in scrisorile sale a atins probleme privind dezvolta-
rea economics a Rusiei. El n-a inceles insa esenta marxismului $i
mai tirziu a luat pozitie impotriva lui. In 1893 a publicat cartea
,,Studii asupra economiei noastre sociale de dupa reforms ", care,
impreuna cu lucrarile lui V. P. Vorontov, a servit ca fundamentare
teoretica a narodnicismului liberal. Intr-o serie de lucrari ale sale,
V. I. Lenin a criticat cu asprime conceptiile lui Danielson. 79, 85.

David, Eduard (1863-1930) unul dintre liderii aripii drepte a
social-democratiei germane, de profesiune economist. In 1894 a facut
parte din comisia pentru pregatirea programului agrar al partidului,
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situindu-se pe pozitii de revizuire a tcoriei marxiste in problema
agrara si cautind sa demonstreze trainicia mieii gospodarii taranesti in
conditiile capitalismului. A fost unul dintre fondatorii revistei revi-
zioniste Sozialistische Monatshefte". In 1903 a publicat cartea So-
cialismul $i agricultura", pe care Lenin a calificat-o drept princi-
pala lucrare a revizionismului in problema agrara". Incepind din
1903 a fost deputat in Reichstag. In timpul primului razboi mon-
dial a fost social-sovinist. In 1919 a facut parte din primul guvern
de coalitie al Republicii Germane ; in 1919-1920 a fost ministru
al afacerilor interne, iar in 1922-1927 reprezentant al guvernului
in Hessa. David a sprijinit tendintele revansarde ale imperialismu-
lui german 1i a fost un dusman al U.R.S.S.

V. I. Lenin 1-a caractcrizat ca pe un oportunist a carui viati
este in intregime consacrata coruperii burgheze a miscarii munct-
toresti" (Opere, vol. 21, Editura politica, 1959, pag. 262). 82, 461.

Dedov vezi Knipovici, L. M.

Dementiev vezi Basovski, I. B.

Deutsch, L. G. (1855-1941) a participat Ia miscarea narod-
nica, iar apoi la miscarea social - democrats. In 1877 a fost unul din-
tre organizatorii actiunii caranilor din judetul Cighirin. A facut
parte din organizatia Zemlea i volea", iar apoi din organizatia
Ciornii peredel". In 1880 a plecat in strainatate ; in 1883 a parti-
cipat la intemeierea grupului Eliberarea muncii" si a activat pe
lima editarii literaturii marxiste si a transportarii ei in Rusia. In
1884 a fost arestat in Germania $i extradat guvernului tarist ; a fost
condamnat la munca silnica. In 1901 a fugit din locul de deportare ;
sosind la Munchen, a fost cooptat in administratia Ligii din strai-
natate a social-democratici revolutionare ruse" si a participat la
editarea si difuzarea ziarului Iskra" si a revistei Zarea". La Con-
gresul al II-lea al P.M.S.D.R. delegat al grupului Elibcrarea
muncii" ; a facut parte din minoritatea iskrigtilor. Dupa congres a
facut parte din rindurile menscvicilor, iar in anii reactiunii a fost
lichidator. In timpul primului razboi mondial a fost social-sovinist
si a colaborat Ia Priziv", organ al social-defensistilor. Dupa.' revolu-
Oa din februarie 1917 a redactat impreuna cu Plehanov ziarul
Edinstvo" organ al mensevicilor-defensisti de dreapta. Dupi Revo-
lutia Socialista din Octombrie s-a retras din activitatea politica, a
lucrat la publicarea operelor lui G. V. Plehanov $i a scris o serie
de articole consacrate istoriei miscarii de eliberare din Rusia. 48,
49, 208, 209, 218, 270, 285, 303, 346, 348, 354, 404, 408-412, 449,
455, 471, 475.

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm (1843-1922) social-democrat
german, deputat in Reichstag din 1881 pina. in 1918. A condus edi-
tura Partidului social-democrat german, care a publicat operele lui
Marx si Engels. In tipografia lui s-au tiparit primelc numere ale
ziarului Iskra", revista Zarea" lucrarea lui V. I. Lenin Ce-i
de facut ?". 160.
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Dolivo-Dobrovolski, A. P. (Dolivo) (1876-1904) social-de-
mocrat, iskrist. Si-a inceput activitatea revolutionara in a doua ju-
matate a ultimului deceniu al secolului trecut, participind activ la
milcarea studenteasca ; in noiembrie 1896 a fost arestat la Moscova,
iar in 1897 a fost deportat in gubernia Samara pe termen de 3 ani.
In toamna anului 1900, Dolivo, pe atunci student al Colegiului juri-
dic Demidov" din Iaroslavl, a organizat citeva cercuri muncito-
resti ; in 1901 a fost membru al grupului din Iaroslavl al Uniunii
din nord a P.M.S.D.R. In august 1901 a fost arestat $i deportat
la Orenburg pe termen de 3 ani. In toamna anului 1902 a fugit in
steaina'tate. In ianuarie 1903, Dolivo a sosit la Petersburg si a fost
introdus in Comitetul din Petersburg din partea organizatiei Iskrei".
In primavara anului 1903 s-a imboln'avit subit de nervi $i, deja
bolnav, a fost arestat de politie ; in vara aceluiasi an a fost pus
in libcrtate Si a plecat la Odesa, unde s-a impulcat in decembrie
1904. 544.

Drabkin, I. D. vezi Gusev, S. I.

Druian nu s-a putut stabili cine este persoana mentionatl
sub acest nume. 158.

Dupont, Eugene (1831-1881) revolutionar francez, muncitor
specialist in instrumente muzicale ; a luat parte la rascoala din
iunie 1848 din Franca, apoi a emigrat la Londra ; membru al Con-
siliului General al Internationalei I (1864-1872), adept al lui Marx ;
secretar-corespondent pentru Franca (1865-1871). Dupont a parti-
cipat la aproape toate conferintele si congresele Internationalei, a fost
presedinte al Congresului de la Lausanne (1867) si vicepresedinte al
Congresului de la Bruxelles (1868). In iulie 1870, in ckutare de lucru,
s-a mutat din Londra la Manchester, unde a participat la activitatea
desfasuraa in rindurile membrilor locali ai Internationalei. Activitatea
lui Dupont a fost pozitiv apreciaa de Marx 1i de Engels. In 1874
a cmigrat in S.U.A. 493.

E

Efiniov, E. vezi Noskov, V. A.

Egorov vezi Levin E. I.

Eisenstadt, 1. L. (Iudin) (1867-1937) unul dintre liderii Bun-
dului. Din 1886 a facut parte din diverse cercuri narodovoliste din
Iaroslavl, iar de la jumItatea ultimului deceniu al secolului trecut
a aderat la social-democrati. Din 1902 a fost membru al C.C. al
Bundului, activind la Minsk si la Odesa. La Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. delegat din partea C.C. al Bundului, antiiskrist ;
dupI congres, menlevic activ. Pala de Revolutia Socialists din Oc-
tombrie a avut o atitudine ostila. In 1922 a emigrat in Germania,
unde a cc:Indus pn grup bundist care desfasura o campanie de ca-
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lomnii impotriva U.R.S.S. ; a colaborat activ la revista mensevica
Sotialisticeskii Vestnik". 206.

Elm, Adolf (1857-1916) social-democrat german, activist al
miscarii cooperatiste si sindicale, reformist, de profesiune muncitor
din industria tutunului. Unul dintre liderii Uniunii generale a sin-
dicatelor germane ; in anii 1894-1906 deputat in Reichstag. A
colaborat la organul revizionistilor Sozialistische Monatshefte",
combatind programul $i tactica revolutionara a social-democratiei.
Cuvintarea rostita de Elm in problema cooperatiei muncitoresti la
Congresul international de la Copenhaga din 1910 a fost aspru cri-
ticata de catre V. I. Lenin (vezi Opere, vol. 16, E.S.P.L.P. 1957,
pag. 272-280). 391.

Emmanuilov vezi Korenevski, M.

Essen, M. M. (Zverev) (1872-1956) social - democrats, iskrista,
dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevica. A aderat la
miscarea revolutionary la inceputul ultimului deceniu al secolului
trecut, a activat in cercurile muncitoresti din Ekaterinoslav, Ekaterin-
burg si Kiev. In 1899 a fost arestata, Omni' in inchisoare aproa?e
2 ani si apoi deportata in Regiunea iakuta, de unde a fugit in
strainatate in 1902. Curind insa a revenit in Rusia 5i a activat
in cadrul Comitetului din Petersburg ; la sfirsitul anului 1903 a fost
cooptata in C.C. In februarie 1904 a fost trimisa in strainatate pen-
tru a prezenta un raport asupra situatiei din Rusia. In vara anului
1904, la intoarcerea in tara, Essen a fost arestata la granita, iar
dupa un an deportata in gubernia Arhanghelsk. In drum spre locul
de deportare a evadat si, din septembrie 1905, a activat din nou
in cadrul Comitetului din Petersburg. In 1906 a fost membra a Co-
mitetului din Moscova ; in perioada reactiunii s-a retras din acti-
vitatea revolutionary. Dupa revolutia din februarie 1917 a aderat la
internationalisti, a fost membra a Sovietului de deputati ai muncitorilor
din Tiflis. In 1920 a intrat in partidul comunist. In 1921 a condus
sectia de agitatie a C.C. din Gruzia. Din 1922 a condus sectia
de agitatie si propaganda a Comitetului din Tiflis. In 1925 s-a
mutat la Moscova si a lucrat la Editura de stat. In 1927-1930 a
lucrat in cadrul Comisiei pcntru stringerea si studierea materialelor
referitoare la istoria Revolutiei din Octombrie si a Partidului Co-
munist din Rusia, iar apoi la Institutul Lenin ; din 1930 a lucrat la
Institutul comunist de ziaristica. 419, 420.

Ettingher-Davidson ( Ettingher), E. S. social - democrats, is-
krista ; in 1896-1898 a fost membra a Uniunii de lupta pentru
eliberarea clasei muncitoare" din Kiev 1i a grupului Raboceaia
gazeta". In primavara anului 1898, dupa caderea produsk in orga-
nizatia de partid din Kiev, s-a refugiat in strainatate, unde a
intrat in Uniunea social-democratilor rusi din strainatate", in cadrul
careia n-a avut insa un rol activ. in 1900, Ettingher a aderat la
organizatia Iskrei", a fost membra a Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse". 455.
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Favre, Jules (1809-1880) om politic burghez francez, de
profesiune avocat, membru al guvernului apararii nacionale" itt
timpul razboiului franco-prusian din 1870-1871 ; ministru al afa-
cerilor externe in guvernul Thiers, unul dintre organizatorii sin-
geroasei reprimari a Comunei din Paris. In iunie 1871 a adresat
guvernelor straine un mesaj in care cerea extriclarea comunarzilor
ca infractori de drept comun si indemna la o cruciada impotriva
Internationalei. In august 1871 si-a dat demisia s-a retras din
activitatea politica. 485, 486, 491, 493.

Ferry, Jules (1832-1893) om politic francez, republican bur-
ghez, avocat, publicist. Dupa revolutia din septembrie 1870 a fost
secretar al guvernului apararii nationale", iar apoi primar al Pari-
sului ; unul dintre organizatorii reprimarii Comunei din Paris.
485 .

Fischer, Richard (1855-1926) social-democrat german ; in anii
1880-1890 a lucrat la tipografiile social-democrate de la Zurich
gi Londra ; in anii 1890-1893 a fost secretar al partidului social-
democrat ; in anii 1893-1903 a condus editura partidului social-
democrat, a fost editor si administrator al ziarului Vorwarts",
organul central al partidului. 160.

Fomin vezi Krohmal, V. N.

Frankel, Leo (1844-1896) militant de seams al miscarii
muncitoresti ungare internationale, de profesiune muncitor giu-
vaergiu. In deceniul al 7-lea al secolului trecut, in cautare de lucru,
a emigrat in Germania, apoi a plecat la Paris, unde a devenit unul
dintre conducatora Uniunii muncitorilor germani din Franca. Din
initiativa lui Frankel, aceasta organizatie a aderat la Internationala I.
In martie 1871, Frankel a fost ales membru al Comunei din Paris,
a ficut parte din comisia ei executiva, iar apoi a fost numit dele-
gat (ministru) pentru problemele muncii, industriei comertului.
Dupa infringerea Comunei a emigrat la Londra, unde a fost cooptat
in Consiliul General al Internationalei I timp de 5 ani a lucrat
ca secretar-corespondent pentru Austro-Ungaria si Cehia. A fost
delegat la conferinta de la Londra (1871) si Ia Congresul de Ia
Haga (1872) ale Internationalei I, unde 1-a sprijinit energic pe Marx
in lupta dusa impotriva bakunistilor. La sfirsitul anului 1875 a
venit la Viena, dar in scurti vreme a fost arestat si intemnitat ;
numai la cererea opiniei publice a fost eliberat in martie 1876. Da-
torita activitatii revolutionare neobosite a lui Frankel si a tovarasilor
sai de lupta, in aprilie 1880 a luat fiinta. in Ungaria primul partid
socialist muncitoresc. In ultimii sal ani de viata, Frankel a colabo-
rat intens la presa socialists franceza germana, a luat parte
activa la crearea Internacionalei a II-a, a fost unul dintre vice-
presedintii Congresului ei de constituire (1889). 488.
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Galkin, V. F. vezi Gorin, V. F.

Galperin, L. E. (Valentin, Y, Koneaghin, Ru) (1872-1951)
social- democrat ; a intrat in miscarea revolutionary in 1898. In timp
ce se afla in deportare in gubernia Astrahan a stabilit legaturi cu
organizatia Iskrei" in calitate de agent al acesteia, a fost trimis
in primavara anului 1901 la Baku, unde a participat la crearea
Comitetului din Baku al P.M.S.D.R., la infiintarea unei tipografii
ilegale, la organizarea aducerii literaturii ilegale din strainatate
a difuzarii ei in Rusia. La inceputul anului 1902 a luat parte la
o demonstratie care a avut loc la Kiev ; fiind arestat, la 18 (31) au-
gust a evadat, impreuna cu un grup de iskristi, din inchisoarea
Lukeanovskaia din Kiev si a fugit in strainatate, unde continuat
munca de organizarc a transportarii literaturii de partid in Rusia.
Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici si
citva timp a fost in Consiliul partidului reprezentant al redactiei
Orga.nului Central ; apoi a fost cooptat in C.C. A avut o pozitie
impaciuitorista fata de mensevici gi s-a pronuntat impotriva con-
vocarii Congresului al III-lea al partidului. In februarie 1905 a fost
arestat. Incepind din 1906 nu a

februarie
mai luat parte activa la viata

politica. Dupa revolutia din 1917 a aderat la mensevicii
internationalisti ; a participat la lucrarile Consfatuirii de stat. Din
primavara anului 1918 a lucrat in diferite organizatii economice.
59, 65, 131, 132, 133, 169, 364, 365, 414, 415, 420.

Ghelfand, A. L. vezi Parvus, A. L.

Ghert vezi Ulianov, D. I.

Ghinsburg, B. A. vezi Koltov, D.

Glebov vezi Noskov, V. A.

Goldblat vezi Medcm, V. D.

Golden vezi Maltman, B. S.

Goldenberg, 1. P. (1873-1922) social-democrat, iskrist, dupa
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ; inceput activi-
tatea social-democrati in ultimul deceniu al secolului trecut, a fost
membru al Uniunii social-democratilor rusi din strainatate". In
timpul revolutiei din 1905-1907 a avut un rol de seami, facind
parte din redactiile tuturor publicatiilor bolsevice ; a fost repre-
zentant al C.C. in relatiile cu alte partide organizatii. In 1907
a participat la lucrarile Congresului al V-lea al P.M.S.D.R., la care
a fost ales membru in C.C. In ianuarie 1910 a fost cooptat in
Biroul din Rusia al C.C. In timpul primului razboi mondial a aderat
la defensistii adepti ai lui Plehanov. In 1917-1919 a facut parte
din grupul Novaia jizn". In 1920 a revenit in partidul bolsevic.

454.
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Goldendah, D. B. vezi Reazanov, D. B.

Goldman, M. I. vezi Liber, M. I.

Gorin (Galkin), V. F. (1863-1925) revolutionar de profesie,
bollevic. In prima jumatate a penultimului deceniu al secolului tre-
cut a facut parte din cercurile narodovollilor din Simferopol, apoi
din cele de la Harkov, Moghilev Odesa. In octombrie 1887 a fost
arestat in legatura cu procesul Organizatiei din sud a narodovol-
tilor" si deportat in Iakutia ; pe la mijlocul ultimului deceniu al
secolului trecut a aderat la social-democrati. Dupa expirarea ter-
menului de deportare (1900) a locuit la Verhoiansk, apoi la Irkutsk
si a participat la organizarea Uniunii social-democrate din Siberia.
In 1902 a activat in organizatia social-democrati din Saratov ;
a participat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat din
partea acestei organizatii. La congres a facut parte din majoritatea
iskrista ; a fost ales ca reprezentant al bolsevicilor in comisia pen-
tru publicarea proceselor-verbale ale congresului. Dupa congres a
participat activ la lupta impotriva mensevicilor. In 1910 a publicat,
sub pseudonimul N. Grabovski, o carte intitulata Jos materialismul !
(Critica criticii empiriocritice)", indreptata impotriva revizuirii mar-
xismului de pe pozitii machiste. Dupa revolu%ia din februarie 1917
s-a intors in Rusia, a activat in cadrul Comitetului militar-revo-
lutionar din Petrograd si a participat Ia pregatirea insurec%iei armate
din Octombrie. In 1918-1920 a fost lucritor politic in Armata
Rorie. Din 1920 a lucrat in Organizatia pentru instruirea militara
generals. 209, 223, 404-405, 407, 408, 412, 471.

Gorski vezi $otman, A. V.

GOhre, Paul (1864-1928) om politic $i publicist german,
oportunist inversunat", cum 1-a calificat V. I. Lenin. Dupa absol-
virea facultatii, Gohre a fost pastor in Saxonia. Pentru a putea
studia conditiile de viata' ale muncitorilor a lucrat timp de 3 luni
in diferite fabrici, dupi care a scris in 1896 cartea Drei Monate
Fabrikarbeiter and Handwerkbursche" (Trei luni calf): muncitor
de fabrics "). In perioada 1891-1899 a fost secrctar general al
Congresului evanghelic-social" ; ulterior a aderat la social-demo-
crati. In 1903 a fost ales deputat in Reichstag pe listele partidului
social-democrat, dar dupg 3 luni, pentru ca a colaborat la diferite
publicatii burgheze, a fost obligat sa-1i depuna mandatul de deputat.
La inceputul revolutiei din 1918 din Germania a detinut postul de
adjunct al ministrului de razboi, iar apoi a fost pink. in 1923 mi-
nistru in guvernul Prusiei. 385, 386.

Grandnauer, Georg (n. 1866) social-democrat german, doctor
in filozofie, revizionist. In anii 1890-1896 a fost redactor la ziarul
Sachsische Arbeiterzeitung", care aparea la Dresda ; in anii 1897-
1905 redactor la ziarul Vorwarts", care aparea Ia Berlin ; din
1906 pins in 1918 redactor -ref al ziarului Dresdene Volks-
zeitung". Dupk revolutia din noiembrie 1918 din Germania, Grand-
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nauer a fost ministru de externe, iar din martie 1919 pink* in mai
1920 a fost prim-ministru al Saxoniei ; din mai pins in octombrie 1921
a fost ministru de interne in guvernul Reichului. Mai tirziu a fost
ambasador al Saxoniei pe linga guvernul central din Berlin. 160.

Grinberg, V. D. vezi Medcm, V. D.

Guiod, Alphonse Simon (n. 1805) general francez, comandan-
tul artileriei Parisului in timpul asediului din 1870-1871. 486.

Gurvici, F. I. vezi Dan, F. I.

Gurevici, A. G. social-democrat, iskrist, dupa Congresul al
[I -lea al P.M.S.D.R. mensevic. La inceputul ultimului deceniu al
cecolului trecut a facut parte din primele cercuri social-democrate
din Nijni-Novgorod. In 1897 a plecat in strainatate ; in 1899 a fost
primit in Uniunea social-democratilor rusi din strainatate ". In anii
1900-1902 a dat Iskrei" ajutor la expedierea transportarea pu-
blicatiilor. A fost membru al Ligii din strainatate a social-demo-
cratiei revolutionare ruse" ; a participat alituri de menlevici la
lucrarile Congresului al II-lea al Ligii (in procesele-verbale ale con-
gresului figureaza sub numele de Popov). 455.

Gurski, M. G. (n. 1874) social-democrat, iskrist, dupa Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. mensevic. A intrat in miscarea revolutio-
nary la sfirsitul secolului trecut. In 1901 a fost arestat si anchetat
de jandarmi, fiind invinuit de organizarea unei tipografii ilegale si
de apartenenta la Comitetul din Kiev al P.M.S.D.R. In august 1902,
impreuna cu alti 10 iskristi, a evadat din inchisoarea din Kiev si
s-a refugiat in strainatate. A fost membru al Ligii din strainatate
a social-democratiei revolutionare ruse" ; a participat alaturi de men-
sevici la Congresul al II-lea al Ligii. 455.

Gusarov, F. V. (Mitrofan) (m. 1920) social-democrat ; dupa
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ; de profesiune medic
militar. In 1903 a activat la Vilno. In toamna aceluiasi an a fost
cooptat in C.C., din care a facut parte piny la jumatatea anului
1904. In 1906, in timpul dizolvarii Dumci a II-a de stat al
rascoalei din Kronstadt, a fost unul dintre organizatorii organiza-
tiei de partid din districtul Petersburg si reprezentant al organizatici
militare in Comitetul din Petersburg ; la 21 iunie 1906 a fost arestat
si condamnat la 8 ani munci silnica, pedeapsa pe care a executat-o
in Siberia. Dupa revolutia din februarie 1917 a activat pc linie de
partid la Omsk. 414.

Gusev, S. I. (Drabkin, I. D.) (1874-1933) revolutionar de
profesie, bolsevic. 5i-a inceput activitatea revolutionary in 1896, in
cadrul Uniunii de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare" din
Petersburg ; in primavara anului 1897 a fost arestat deportat la
Orenburg. Din 1899 a locuit la Rostov pe Don ; a participat intens
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la activitatea Comitetului P.M.S.D.R. din regiunca Donului si a fost
unul dintre conducatorii grevei din 1902 si ai demonstratiei din
martie 1903. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a participat ca
delegat al Comitetului din regiunea Donului, a facut parte din
majoritatea iskrista ; dupa congres a vizitat o scrie de orase din
sudul Rusiei, tinind referate despre congres. In august 1904 a parti-
cipat la Consfatuirea de la Geneva a celor 22 de bolsevici. Din
decembrie 1904 pin in mai 1905 a fost secretar al Biroului Comi-
tetelor majoritatii si al Comitetului de partid din Petersburg, iar
apoi unul dintre conducatorii organizatiei bolsevice din Odesa. Din
ianuarie 1906 a fost membru al Comitetului de partid din Moscova ;
a participat la Congresul al IV-lea ca delegat din partea organiza-
tiei de partid din Moscova. In 1906 a fost arestat si apoi deportat
in gubernia Tobolsk, de unde a evadat in 1909. In anii reactiunii
a luat atitudine impotriva lichidatorismului $i a otzovismului. In
zilele din Octombrie 1917 a fost secretar al Comitetului militar-
revolutionar din Petrograd ; din 1918 a fost lucrator politic in
Armata Rorie ; in 1921-1923 a fost seful Directiei politice a Ar-
matei Rosii Si mcmbru al Consiliului militar-revolutionar al repu-
blicii ; din 1923 secretar al Comisiei centrale de control a P.C. (b)
din Rusia si membru al Colegiului Comisariatului poporului pentru
Inspectia muncitoreasca-taraneasca ; din 1925 seful sectiei de press
a C.C. al P.C. (b) din Rusia. In anii 1928-1933 a fost membru al
Prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste. Gusev
a scris o serie de lucrari in care sent tratate probleme de istorie a
partidului, probleme militare si economice, precum probleme ale
miscarii muncitoresti internationale. 208-210, 223, 270, 280,
404-405, 412, 473.

H

Halturin, S. N. (1857 -1882) unul dintre primii muncitori
revolu%ionari rusi, de profesiune timplar de mobila de lux. Incepind
de pe la mijlocul deceniului al 8-lea al secolului trecut a luat parte
activa la miscarea muncitorcasca, a fost mcmbru al organizatiei
narodnice Asociatia prietenilor", care a

spre
incercat sa uneasca cercu-

rile muncitorelti din Petersburg. Dar, deosebire de narodnici,
Halturin considera ca lupta politica este principala sarcina a miscarii
revolutionare proletariatul in curs de aparitie constituie forta
hotaritoare a acestei miscari. Impreuna." cu lacatusul V. P. Obnorski,
alt muncitor revolutionar de seams, Halturin a creat in 1878 orga-
nizatia ilegala Uniunca din nord a muncitorilor rusi" $i a facut
pregatirile necesare pentru editarea unui ziar muncitoresc de sine
statator. In 1879, majoritatea membrilor Uniunii" au fost arestati.
Halturin, care scapase dc arestare, s-a apropiat de partidul Na-
rodnaia Yoke si de conducatord lui A. I. Jeleabov. Sub in-
Hump. narodovoltilor, Halturin, care lucra pc atunci ca timplar la
Palatul de iarni, a organizat un atentat la viata tarului ; la 5 (17)
februarie 1880 a avut loc la palat o explozie, dar nici tarul, nici
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membrii familiei sale n-au avut nimic de suferit. Urmarit de politic,
Halturin 'i -a continuat in sudul Rusiei activitatea revolutionara. In
1882, impreuna cu tovarasul sau N. A. Jelvakov, a organizat la
Odesa un atentat la viata generalului Strelnikov, procuror militar
care era cunoscut prin cruzimea sa. Cu prilejul savirsirii atentatului,
amindoi au fost arestati si condamnati la moarte printr-o sentinel
a Curtii martiale. 248.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) mare filozof ger-
man, idealist obiectiv, ideolog al burgheziei germane. Filozofia lui
Hegel reprezinta punctul culminant at idealismului german de la
sfirsitul secolului al XVIII -Iea $i inceputul secolului al XIX-lea.
Meritul istoric al lui Hegel consta in elaborarea profunda si multi-
laterala a dialecticii idealiste, care a constituit unul dintre izvoarele
teoretice ale materialismului dialectic. Potrivit doctrinei lui Hegel,
intreaga lume naturali, istorica si spirituals se afla in necontenita
miscare, schimbare, transformare si dezvoltare ; el considera insa ca
lumea obiectiva, realitatea, este un produs al spiritului absolut", at
ideii absolute". V. I. Lenin a calificat ideea absoluta" drept o
nascocire teologica a idealistului Hegel. Ceea ce caracterizeaza filo-
zofia lui Hegel este contradictia profunda dintre metoda sa dia-
lecticl $i sistemul sill conservator, metafizic, care in fond implica
incetarea dezvoltarii. Prin conceptiile sale social-politic; Hegel era
reactionar.

K. Marx, F. Engels si V. I. Lenin, prelucrind in mod critic me-
toda dialectica a lui Hegel, au treat dialectica materialists, care
reflects legile cele mai generale ale dezvoltarii lumii objective si ale
gindirii omenesti.

Principalele opere ale lui Hegel sent : Fenomenologia spiritului"
(1806) ; Stiinta logicii" (1812-1816) ; Enciclopedia stiintelor filo-
zofice" (1817) ; Filozofia dreptului" (1821). Opere postume : Pre-
legeri de istoria filozofiei" (1833-1836) si Prelcgeri de cstetica, sau
Filozofia artei" (1836-1838). 399.

Heine, Wolfgang (n. 1861) om politic german, social-democrat,
de profcsiune avocat. In partidul social-democrat a fost unul dintre
ultraoportunistii bernsteinieni. In 1898 a fost ales in Reichstag, dar
curind dupa aceasta, pentru ca a refuzat O. participe la o demonstra-
tie politica organizata de social-democrati, a fost obligat sa -Si de-
pada mandatul de deputat. A colaborat la revista Sozialistische
Monatshefte". Pentru articolele sale cu caracter revizionist a fost
adesea aspru criticat de Bebel, Mehring si altii. Dupi revolutia din
1918 din Germania, Heine a fost ministru at justitiei, jar in anii
1919-1920 ministru at afacerilor interne in guvernul Prusiei. Dupa
1920 s-a retras din activitatca politica si s-a ocupat cu avocatura.
335, 386, 387, 391.

Hofman vezi Kosovski, V.
Hyndman, Henry Mayers (1842-1921) om politic reactionar

englez, unul dintre intemeietorii federatiei social-democrate (in dece-
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niul al 9-lea al secolului trecut) ai Partidului socialist britanic
(1911). In perioada 1900-1910 a fost membru al Biroului socialist
international. In timpul primului razboi mondial a manifestat la
inceput tendinca de a se situa pe o pozicie antimilitarista, dar in
scurta vreme a devenit social-sovinist facis ; in 1916 a fost exclus
din partid pentru propaganda in favoarea razboiului imperialist. Hynd-
man a avut o atitudine ostila faca de Revolucia din Octombrie si a
sprijinit intervencia impotriva Rusiei Sovietice. 358.

I
lakubova, A. A. (Tar) (1870-1917) participants la m4carea so-

cial-democrati incepind din 1893, reprezentanta de seamy a econo-
mismului". A lactic parte din Uniunea de lupta pentru eliberarea
clasei muncitoare" din Petersburg. In 1897-1898 a participat la orga-
nizarea editarii la Petersburg a ziarului economistilor" Raboceaia
Misl". In 1898 a fost deportata pe termer de 4 ani in Siberia rasari-
teana. ; in vara anului 1899 a emigrat. A luat parte activa la organi-
zarea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R., la care a participat cu drept
de vot consultativ ; dupa scindarea partidului a simpatizat cu men-
sevicii. Dupa 1905 s-a retras din activitatea politica si a lucrat in
diferite organizacii cultural-educative rnuncitoresti. 455.

Ida Isaakovna vezi Akselrod, I. I.

Ignat vezi Krasikov, P. A.

Ilin vezi Lenin, V. I.

ludin vezi Eisenstadt, I. L.

luriev vezi Levin, E. I.

Ivanov vezi Levina, E. S.

Jauth, Jean (1859-1914) militant de seams al miscarii socia-
liste franceze internacionale, conducatorul aripii reformiste, de
dreapta, a Partidului socialist francez, filozof, orator eminent, autorul
unei serii de lucrari istorice. In a sa istorie in patru volume a revo-
luciei burgheze franceze de la sfirsitul secolului al XVIII-lea, el a
incercat sa formuleze sa rezolve problemele privind istoria social-
economica a acestei revolucii. In concepciile sale filozofice, el s-a
afirmat ca idealist eclectic. Din 1885 membru al parlamentului,
radical de stings, iar din 1902 unul dintre liderii fractiunii parla-
mentare socialiste ; se situa pe pozicii reformiste, preconizind colabo-
rarea de class a proletariatului cu burghezia. In 1904, Jaures a
fondat ziarul l'Humanite" organul central al Partidului socialist
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francez pe care 1-a condus piny la sfirsitul vietii sale. Din 1920,
l'Humanite" a devenit organul central al Partidului Comunist Fran-
cez. Jaures a fost un luptator inflacarat impotriva expansiunii co-
lonialiste, impotriva militarismului si a razboiului. In ajunul primului
razboi mondial (la 31 iulie 1914) a fost ucis de sovinisti. 388, 391.

Jeleabov, A. I. (1850 -1831) revolutionar rus de seami, orga-
nizator conducator al partidului Narodnaia volea". Jcleabov a
fost unul dintre primii narodni.:i care au inteles necesitatea luptei
politice impotriva tarismului, lupta pe care o putea duce cu succes
numai o organizatie de revoluOonari anume creata in acest scop.
Organizator talentat, Jeleabov a cautat sa uneasca in jurul partidului
Narodnaia volea" toate elementele nemultumite de politica ;anis-
mului, sa creeze grupuri conspirative in rindurile studentimii, ale
armatei si ale flotei. Jeleabov a acordat o mare importanta munch
revolutionare in rindurile muncitorilor de la orase ; din initiativa
lui a fost creat, pentru prima oars in Rusia, un ziar pentru mun-
citori. El a fost unul dintre autorii Programului muncitorilor membri
ai organizatiei .Narodnaia volea*". Dar Jeleabov nu intelegea Inca
rolul istoric al clasei muncitoare ; el era departe de socialismul

atribuia tacticii terorii individuale rolul hotaritor in lupta
impotriva absolutismului tarist. Sub conducerea lui au fost organizate
o serie de atentate impotriva lui Alexandru al II-lea. Fiind arestat
cu doul zile inainte de atentatul de la 1 martie 1881, Jeleabov,
dupa ce tovarisii sai au fost arestati, a declarat ca a participat la
organizarea atentatului impotriva tarului. La judecata, Jcleabov a
refuzat sa recurga la serviciile unui aparator si a transformat pro-
cesul intr-o tribuna de agitatie revolutionara. Prin sentinta tribu-
nalului, Jeleabov impreuni cu tovarasii sai, narodovoltii Perovskaia,
Kibalcici, Mihailov Risakov, au fost condamnati la moarte prin
spinzuratoare ; ei au fost executati la 3 (15) aprilie 1881, in Piata
Semenov din Petersburg. 248.

Jordania, N. N. (Kostrov) (1870-1953) social-democrat,
mensevic. $i-a inceput activitatea politica in ultimul deceniu al seco-
lului trecut, in cadrul cercurilor muncitoresti din Tiflis ; a luat parte
la crearea primei organizatii social-democrate din Gruzia : Mesame
dasi". A participat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat
cu drept de vot consultativ, aderind la minoritatea iskristilor. Dupa
congres lider al mensevicilor caucazieni. In 1905 a fost redactor
al ziarului mensevic Social-Demokrati (care aparea in limba gru-
zina) $i a combatut tactica bolsevica in revolutia burghezo-demo-
cratica. In 1906 a fost membru al Dumei I de stat. A luat parte
la lucrarile Congresului al IV-lea al P.M.S.D.R. ; la Congresul al
V-lea a fost ales membru al C.C. al P.M.S.D.R. din partea mense-
vicilor. In anii reactiunii a aderat formal la grupul mensevicilor-
partiiti, dar in fapt i-a sustinut pe lichidatori. In 1914 a colaborat
la revista lui Trocki Borba" ; in timpul primului razboi mondial
s-a situat pe pozitii social - ;ovine. Dupa revolutia din februarie 1917

tiin-
tific gi

si



INDICE DE NUMB 609

a fost presedinte al Sovietului de deputati ai muncitorilor din
Tiflis, iar in 1918-1921 a fost seful guvernului mensevic contra-
revolutionar din Gruzia ; din 1921 emigrant alb. 223, 321.

K

Kablukov, N. A. (1849-1919) economist si statistician, adept al
narodnicismului liberal, profesor la Universitatea din Moscova. In
anii 1885-1907 a condus sectia de statistics a zemstvei guberniale
Moscova. Sub conducerea lui a fost intocmita Culegerea de date
statistice cu privire la gubernia Moscova" (1877-1879). A colaborat
la mai multe ziare si rcviste. In lucrarile sale a sustinut ideea trai-
niciei" micii gospodarii faranesti, a aparat obstea taraneasca, pe care
o considera in stare si preintimpine diferentierea tarammu. A corn-
batut marxismul in problcma rolului si insemnatatii luptei de class,
propovaduind pacea intre clase. Intr-o serie de lucrari, si in special
in cartea Dezvoltarea capitalismului in Rusia", V. I. Lenin a criticat
cu asprime conceptiile lui Kablukov. In 1917, Kablukov a participat
la lucrarile Comitetului agrar general de pe lingi Guvernul provi-
zoriu burghez. Dupi Marea Revolu;ie Socialists din Octombrie a
lucrat la Directia centrall de statistics, fiind in acelasi timp pro-
fesor sY publicist. Principalele sale lucrari sent : Problcma muncito-
rilor in agriculture" (1884), Prelegeri de economie agricola" (1897),
Cu privire la conditiile de dezvoltare a gospodariei taranesti in
Rusia" (1899), Economic politica" (1918) si altele. 82.

Kalafati, D. P. (Mahov, Mitov) (1871-1940) social-democrat,
mensevic. Din 1891 a participat la activitatea cercurilor social-de-
mocrate din Moscova, iar apoi la activitatea celor din Nikolaev.
In 1897 a activat in cadrul Uniunii muncitorilor din sudul Rusiei" ;
in 1901 a intrat in Comitetul din Nikolaev al P.M.S.D.R. In 1902
a fost arestat si apoi condamnat la deportare in gubernia Vologda,
dar a reusit si evadeze si sa piece in strainatate. La Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. a fost delegat din partca Comitctului din
Nikolacv ; s-a situat pe o pozitie centrists, iar dupe congres a ade-
rat la. mensevici. In 1905 a condus sectorul tehnic si financiar al
editurn Iskrei" mcnsevice. In 1906 s-a intors in Rusia si a condus
editura social-democrat:,' legala Novii mir". In 1913 s-a retras din
activitatea politics. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a lucrat
ca contabil si economist. 200-201, 204, 207, 209-210, 213,
217-219, 221-226, 313-314, 324-326, 332, 336, 347, 394, 400,
406, 448, 449, 465, 466, 469, 476.

Kantel, L. 0. social - democrats, iskrixta ; dupe Congresul al
II-lea al P.M.S.D.R. mensevica. In 1898 a facut parte din grupul
social-democrat Rabocee znamea" din Petersburg. In martie 1901
a plecat in strainatate ; un an mai tirziu, din insarcinarea redactiei
ziarului Iskra", a plecat la Moscova, unde impreung cu alcii a
organizat un grup al Iskrei". In mai 1902 a fost arestata, iar
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in 1903 a fost deportata pe termen de 5 ani la Olekminsk, in
Regiunea iakuta ; amnistiata in 1905, a emigrat din tall. In noiem-
brie 1905 s-a Tutors in Rusia a activat in organizatiile menlevice
din Petersburg pins in vara anului 1907, cind a emigrat din nou.
In timpul primului razboi mondial a locuit in Rusia. 454.

Karski vezi Topuridze, D. A.

Kautsky, Karl (1854-1938) unul dintre liderii social-demo-
cratiei germane $i ai Internationalei a II-a ; la inceput a fost marxist,
dar mai tirziu a devenit un renegat al marxismului, ideolog al
centrismului (kautskismului) unul dintre curentele oportuniste din
miscarea muncitoreasca ; redactor al revistei Die Neue Zeit", revista
teoretica a social-democratiei germane.

Kautsky a inceput sa participe la mi$carea socialists in 1874.
Conceptiile sale din acea vreme reprezentau un amestec de lassal-
leanism, neomalthusianism $i anarhism. In 1881 a facut cuno$tinta
cu K. Marx $i F. Engels $i, sub influenta lor, a trecut la marxism,
dar Inca din acea perioada a dat dovada de oscilari spre oportu-
nism, lucru pentru care K. Marx $i F. Engels 1-au criticat cu as-
prime. In and 1880-1900 a scris o serie de lucrari in legatura cu
unele probleme ale teoriei marxiste : Doctrina economics a lui Karl
Marx" (1887), Problema agrara" (1899) etc., care, deqi contin
gre$eli, au jucat un rol pozitiv in propagarea marxismului. Mai
tirziu, and miqcarea revolutionara a luat o mare amploare, Kautsky
a trecut pe pozitiile oportunismului. In ajunul primului razboi mon-
dial, Kautsky devine centrist, iar in timpul razboiului trece in ta-
bara du$manilor fati$i ai marxismului revolutionar, camuflinduli
sociallovinismul sub paravanul unor fraze goale despre internatio-
nalism. Kautsky este autorul teoriei ultraimperialismului, a carei
esenta reactionara a fost demascata de Lenin in lucrarile Falimentul
Internationalei a II-a" (1915), Imperialismul, stadiul cel mai inalt
al capitalismului" (1916) $i in alte lucrari. Dupa Marea Revolutie
Socialista din Octombrie, Kautsky a luat in mod lati$ pozi;ie im-
potriva revolu;iei proletare qi a dictaturii proletariatului, impotriva
Puterii sovietice.

In lucrarile Statul $i revolutia" (1917), Revo lutia prole-
tara renegatul Kautsky" (1918) $i intr-o serie de alte lucrari,
V. I. Lenin a supus unci critici nimicitoare teoriile kautskiste. Ara-
tind primejdia pe care o reprezinta kautskismul, el stria : Clasa
muncitoare nu-$i poate indeplini rolul sau revolutionar mondial data
nu duce un razboi necrutator impotriva acestei atitudini de renegare,
impotriva acestei lipse de caracter, impotriva acestei slugarnicii fata
de oportunism $i impotriva acestei nemaipomenite trivializari teore-
tice a marxismului" (Opere, vol. 21, Editura politica, 1959, pag. 306).

74-75, 76, 160, 254, 273, 311, 313, 387, 388, 389, 391, 423.
Knipovici, L. M. (Dedov) (1856-1920) revolutionara de pro-

fcsie, bol$evica. Si-a inceput activitatea revolutionara la sfirsitul
deceniului al 8-lea al secolului trecut, in cercurile narodovoltilor
din Helsingfors. Din 1889 a locuit 14 Petersburg ; pe linga munca
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pe care a dus-o in organizatiile narodovoltilor, ea a desfasurat o
intense activitate cultural - educative in rindurile muncitorilor ; in
ultimul deceniu al secolului trecut a aderat la social- democra;ie. In
vara anului 1895 a servit ca intermediary in tratativele duse intre
Uniunea de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare" din Peters-
burg 1i Grupul narodovolcilor" in problema folosirii tipografiei
din Lahta, unde a fost tiparita brosura lui V. I Lenin Explicarea
legii amenzilor aplicabile muncitorilor din fabrici gi uzine". In 1896
a fost arestati apoi deportat la Astrahan. A avut un rol im-
portant in stabilirea de legaturi intre Iskra" organizatiile locale
din Rusia ; dupe expirarea termenului de deportare a activat la
Tver. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a fost delegate din partea
Uniunii din nord ; a facut parte din majoritatea iskrista. In 1905
a activat la Odesa ; a luat parte la Congresul al IV-lea al
P.M.S.D.R. ; dupe revolutia din 1905-1907 si-a continuat munca
de partid. In 1911 a fost deportata in gubernia Poltava. In ultimii
ani de viata a fost gray bolnava 1i nu a mai dus o munca active.

406, 409, 472, 475.

Knuneant, B. M. (Ruben, Rusov) (1878-1911) revolutionar de
profesie, bolsevic ; inceput activitatea revolutionara in 1897, in
cadrul Uniunii de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare" din
Petersburg. In 1901 a fost deportat la Baku, unde a devenit unul
dintre conducatorii Comitetului organizatiei locale 1i ai Comitetului
Uniunii din Caucaz a P.M.S.D.R. In 1902 a participat la crearea
Uniunii social-democratilor armeni" 1i la fondarea ziarului Pro-
letariat", organul ei ilegal. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a
fost delegat din partea Comitetului din Baku, a ficut parte din
majoritatea iskrista. Dupe congres a activat ca agent al Comitetului
Central in Caucaz 1i la Moscova. In septembrie 1905 a fost cooptat
in Comitetul organizatiei de partid din Petersburg 1i a facut parte,
ca reprezentant al bolsevicilor, din Comitetul Executiv al primului
Soviet de deputati ai muncitorilor din Petersburg. In decembrie 1905
a fost arestat condamnat la deportare pe viata in Siberia. In 1907
a evadat din locul de deportare 1i a fugit in strainatate ; a parti-
cipat la lucrarile Congresului de la Stuttgart al Internationalei a II-a
si la Conferin%a a patra (A treia Conferinta generals ") a
P.M.S.D.R. de la Helsingfors. De la sfirsitul anului 1907 a activat
la Baku ; a manifestat unele sovaieli in problemele de tactics a bol-
sevicilor in perioada reactiunii. Arestat in septembrie 1910, a murit
in timpul detentiunii la inchisoarea din Baku. 208-209, 162, 265,
271, 275-276, 292, 298, 301, 406, 409, 450, 472.

Kol vezi Lengnik, F. V.

Koltov, D. (Ghinsburg, B. A.) (1863-1920) social-democrat,
menlevic. In prima jumatate a deceniului al 9-lea al secolului trecut
a aderat la miscarea narodovolista, iar la sfirsitul aceluiali deceniu
a trecut pe pozitii social-democrate. La inceputul anului 1893 a
emigrat in Elvetia, unde s-a apropiat de grupul Eliberarea muncii" ;
in 1895-1898 a fost secretarul Uniunii social-democratilor rusi din
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strainatate" si a colaborat activ la publicatiile acesteia ; dupa scin-
darea Uniunii" (In 1900), a iesit din rindurile ei. A participat la
lucrarile Congresclor de la Londra (1896) si Paris (1900) ale Inter-
nationalei a II-a. A participat cu drept de vot consultativ la Con-
gresul al II-lea al P.M.S.D.R., facind parte din minoritatea

Dupa congres a devenit mensevic activ $i a colaborat la o
serie de publicatii mensevice (Social-Demokrat", Nacealo" etc.).
In perioada revolutiei din 1905-1907 a activat in cadrul miscarii
sindicale din Petersburg ; in 1908 a lucrat la Baku ; a colaborat la
ziarul Luci", organ legal al mensevicilor-lichidatori. In anii pri-
mului razboi mondial a fost social-sovinist ; dupa revolutia din
februarie 1917 a fost comisar pentru problemele muncii in Sovietul
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petersburg. Fata de Revo-
lutia Socialists din Octombrie a avut o atitudine ostila ; a candidat
pe lista mensevicilor defensisti in alegerile pentru Adunarea constitu-
and. In 1918-1919 a lucrat in sectorul cooperatist la Petrograd. 19,
205, 206, 298-299, 342, 453, 455.

Koneaghin vezi Galperin, L. E.

Konstantinov vezi Zborovski, M. S.

Korenevski, M. (Emmanuilov) social-democrat, de profesiune
medic ; membru al Ligii din strainatate a social-democratiei revo-
lutionare ruse". Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ;
a participat la Congresul al II-lea al Ligii. 455.

Kosovski, V. (Levinson, M. I., Hofman) (1870-1941) unul
dintre liderii Bundului. Pe la jumatatea ultimului deceniu al secolu-
lui trecut a fault parte din cercurile social-democrate din Vilno ; in
1897 a participat la Congresul de constituire al Bundului ; a fost
ales in C.C. si numit redactor-sef al ziarului Die Arbeiterstimme"
(Vocea Muncitorului"), organul central al Bundului. La Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. a participat ca delegat al Comitetului din
strainatate al Bundului ; antiiskrist. Dup5." congres, mensevic. In anii
reactiunii a colaborat la revista lichidatorilor Nara Zarea" la
ziarul Luci". In timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii
social - ;ovine. Fata de Revolutia Socialists din Octombrie a avut o
atitudine ostila ; dupa revolutie a emigrat si a activat in organiza-
tiile bundiste din Polonia. In 1939 a plecat in S.U.A. 466.

Kostici vezi Zborovski, M. S.

Kostrov vezi Jordania, N. N.

Krasikov, P. A. (Ignat, Pavlovici, T.) (1870-1939) revolutionar
de profesie, bolsevic. Si-a inceput activitatea revolutionara in 1892 ca
propagandist in cercurile marxiste muncitoresti din Petersburg ; in
acelasi an a plecat in Elvetia, unde a intrat in legatura cu grupul
Eliberarea muncii". Intors in Rusia, a fost arestat in 1893, iar in
1894 deportat in Siberia. In deportare a facut cunostinta cu V. I. Lenin
gi cu alti militanti ai Uniunii de lupta pentru eliberarea clasci munci-

tilor.
iskris-

si
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toare" din Petersburg. In 1900, dupa ce s-a intors din deportare, i s-a
fixat domiciliu fortat la Pskov ; acolo a intrat in organizatia Iskrei".
La Consfatuirea de la Pskov a Comitetului de organizare pentru con-
vocarea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. (noiembrie 1902), Kra-
sikov a fost ales membru al Comitetului de organizare. A participat
la congres ca delegat din partea Comitetului din Kiev, facind parte
din majoritatea iskrista ; impreuna cu V. I. Lenin si cu G. V. Ple-
hanov a facut parte din biroul (prezidiul) congresului. Dupa congres
a participat activ la lupta impotriva mensevicilor, a vizitat o serie
de centre de emigranti, in care a tinut referate despre congres, a
scris despre rezultatele congresului o brosura intitulata Scrisoare
catre tovarasi". In august 1904 a participat la Consfatuirea de la
Geneva a celor 22 de bolsevici, a fost delegat din partea bolsevicilor
la Congresul de la Amsterdam al Internationalei a II-a. A participat
activ la revolutia din 1905-1907 ; a fost membru al Comitetului
Executiv al Sovietului de deputati ai muncitorilor din Petersburg. In
repetate rinduri a avut de suferit represiuni din partea guvernului
tarist.

Dupa revolutia din februarie 1917 a fost membru al Sovietului de
deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd ; in zilele insu-
rectici armate din octombrie a fost presedinte al comisiei de ancheta
pentru combaterea contrarevolutiei ; dupa Revolutia Socialists din
Octombrie membru in Colegiul Comisariatului poporului pentru
justitie al U.R.S.S. Incepind din 1924 a detinut functia de procuror la
Tribunalul Suprem al U.R.S.S., iar din 1933 Oda in 1938 a fost
loctiitor al presedintelui Tribunalului Suprem al U.R.S.S. A fost intr-o
serie de legislaturi membru al Comitetului Executiv Central din Rusia
si al Comitetului Executiv Central al U.R.S.S. 7, 9, 11, 44, 45,
47, 202-204, 207, 209, 260-261, 265, 272, 278-279, 283, 285, 293,
296-297, 298, 307, 404, 406, 447, 448, 468, 470, 475.

Krasin, L. B. (Losad, Nikitici) (1870-1926) social-democrat,
iskrist, dupi Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ; diplomat
sovietic de vaza. In 1890 a fost membru al cercului social-democrat
condus de Brusnev la Petersburg. In 1891, printr-un ordin al politiei,
Krasin a fost deportat la Nijni-Novgorod pentru faptul de a fi parti-
cipat la demonstratia organizata cu prilejul inmormintarii lui $elgunov.
In 1894 este arestat din nou, iar apoi deportat la Irkutsk pe termen
de trei ani. Dupa expirarca termenului de deportare (1897) s-a inscris
la Institutul tehnologic din Harkov, pe care 1 -a absolvit in 1900. In
anii 1900-1904 a lucrat ca inginer la Baku, unde, impreuna cu
V. Z. Kethoveli, a organizat o tipografie ilegall a Iskrei". Dupa
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici ; a fost cooptat
in C.C. al partidului, in cadrul caruia a adoptat o pozitie impaciui:
torista fats de mensevici $i a contribuit la cooptarea in C.C. a trei
reprezentanti ai acestora ; curind insa a rupt-o cu mensevicii. Krasin
a luat parte la lucrarile Congresului al III-lea al P.M.S.D.R., la care
a fost ales membru al C.C. In 1905 a fost unul dintre organizatorii
primului ziar bolsevic legal (Novaia Jizn") ; a facut parte din
Sovietul de deputati ai muncitorilor din Petrograd ca reprezcntant al
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C.C. La Congresul al IV-lea al P.M.S.D.R. a fost din nou ales membru
al C.C. In 1908 a emigrat din tam In anii reactiunii a facut parte
citva timp din grupul otzovist Vpered". Mai tirziu Krasin s-a retras
din activitatea politica si a lucrat ca inginer in strainatate si in Rusia.
Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a fost unul dintre organiza-
torii aprovizionarii Armatei Rosii, apoi membru al prezidiului Consi-
liului economic superior si comisar al poporului pentru caile de
comunicatii. Din 1919 Krasin a lucrat in diplomatie. In anii 1921-
1923 a fost reprezentant plenipotentiar la Londra ; a luat parte .1a
Conferintele de la Genova si Haga. Din 1924 comisar al poporului
pentru comertul exterior si reprezentant plenipotentiar al U.R.S.S.
in Franca. Din 1925 reprezentant plenipotentiar in Anglia. 415,
420.

Kricevski, B. N. (1866-1919) social-democrat, publicist, unul
dintre liderii economismului". De la sfirsitul deceniului al 9-lea al
secolului trecut a participat la activitatea cercurilor social-democrate
din Rusia ; dupa 1890 a emigrat din tara. ; in strainatate a fost citvd
timp membru al grupului Eliberarea muncii" si a colaborat la publi-
catiile acestuia. In ultimii ani ai secolului trecut a devenit unul dintre
conducatorii Uniunii social-democratilor rusi din strainatate" ; in
1899 a fost redactor al revistei Rabocee Delo", organul Uniunii",
in coloanele caruia a propagat conceptiile bernsteiniene. Curind dupa
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. s-a retras din miscarea social-demo-
crata. 374, 376, 391.

Krjijanovski, G. M. (Travinski) (1872-1959) unul dintre cei
mai vechi militan;i ai partidului comunist, cunoscut om de stiinta
sovietic, inginer energetician. Si-a inceput activitatea revolutionara in
1893 ; alaturi de V. I. Lenin a fost unul dintre organizatorii Uniunii
de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg. In
decembrie 1895 a fost arestat si deportat pe termen de 3 ant in
Siberia (districtul Minusinsk). Dupa reintoarcerea din deportare, s-a
stabilit in 1901 la Samara, unde a contribuit activ la organizarea unui
centru iskrist. In toamna anului 1902, Krjijanovski a intrat in Comi-
tetul de organizare pentru convocarea Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. ; la congres a fost ales, in lipsa, membru al C.C. A par-
ticipat activ la revolutia din 1905-1907. A desfasurat o activitate
intensi in organele de press bolsevice. Dupa revolucia din februarie
1917 a lucrat la Sovietul din Moscova in cadrul fractiunii bolsevice si
a condus sectia de aprovizionare a Sovietului din Moscova. Dupa
victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie a lucrat la refacerea si
dezvoltarea gospodariei energetice a Moscovei. In 1920, din insarci-
narea lui Lenin, Krjijanovski a trecut in fruntea Comisiei pentru elec-
trificarea Rusiei (Goelro). In anii 1921-1930 a condus Comisia de
stat a planificarii, a participat la intocmirea primului plan cincinal
de dezvoltare a economiei nacionale a U.R.S.S. ; din 1930 pins in
1932 Krjijanovski a fost presedinte al Directiei generale energetice din
cadrul Comisariatului poporului pentru industria combustibilului. In
1932-1936 a fost presedinte al Comitetului pentru invitamintul supe-
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rior de pe linga Comitetul 4xecutiv Central al U.R.S.S. loctiitor al
comisarului poporului pentru invatamint al R.S.F.S.R. A fost ales in
repetate rinduri membru al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. si al Comi-
tetului Executiv Central al U.R.S.S. In 1929 a fost ales membru al
Academiei de Stiince a U.R.S.S. ; din 1929 pink' in 1939 a fost vice-
presedinte al Academiei de Stiinte a U.R.S.S. A fost director per-
manent al Institutului de energetics al Academiei de Stiinte a U.R.S.S.,
treat de el ; a scris o serie de lucrari stiintifice in domeniul ener-
geticii. 15, 122, 135, 138, 139, 142, 154, 156, 159, 273, 297, 307.
349, 364, 397, 405-407, 414, 419.

Krohmal, V. N. (Zagorski, Fomin, Z) (1873-1933) social-de-
mocrat, mensevic. Pe la jumatatea ultimului deceniu al secolului trecut
a facut parte din cercurile social-democrate din Kiev. In 1898 a fost
deportat la Ufa, unde a jucat un rol activ in cadrul grupului social-
democrat local. Din 1901 a fost agent al Iskrei", a activat la Kiev,
iar in 1902 a fost arestat ; la 18 (31) august 1902, impreuna cu un
grup de iskri1ti, a evadat din inchisoarea Lukeanovskaia de la Kiev

s-a refugiat in strainatate. A facut parte din Liga din strainatate
a social-democratiei revolutionare ruse". A participat la Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat din partea Comitetului din Ufa,
facind parte din minoritatea iskristilor. La sfirsitul anului 1904 a fost
cooptat in C.C. al P.M.S.D.R. din partea mensevicilor ; in februarie
1905 a fost arestat. La Congresul al IV-lea al P.M.S.D.R. a fost ales
membru al C.C. din partea menlevicilor. Dupa revolutia din februaric
1917 a redactat ziarul mensevic Raboceaia Gazeta" ; dupa Revolutia
Socialists din Octombrie a lucrat in diferite institutii din Leningrad.
163, 289, 329, 348, 349, 397, 404-407, 449, 455, 475.

Krupskaia, N. K. (Sablina) (1869-1939) revolutionary de
profesie, militants de seams a partidului comunist si a Statului
sovietic ; sotia lui V. I. Lenin.

$i-a inceput activitatea revolutionary in 1890, in cercurile marxiste
studentesti din Petersburg. Din 1891 pina in 1896 a fost invatatoare
la scoala duminicala serail de dincolo de bariera Nevskaia si a des-
fasurat o activitate de propaganda social - democrats in rindurile
muncitorilor. In 1895 a participat la organizarea Uniunii de lupta
pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg. In august 1896 a
fost arestata si condamnata la deportare pe termen de 3 ani, pe-
deapsa pe care a executat-o in satul $usenskoe, iar apoi la Ufa. In
1901 a emigrat din tars ; a lucrat ca secretara de redactie a ziarului
Iskra". A luat parte activa la pregatirea Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R., la care a participat cu drept de vot consultativ. Dupa
congres a fost secretara de redactie la ziarele bolsevice Vpered"
Proletarii" ; a dus o munca intensa pentru pregatirea Congresului al
III-lea al partidului. Lucrind in strainatate, a intretinut o vasta
corespondents cu organizatiile de partid din Rusia. In anii reactiunii
a participat activ la lupta impotriva lichidatorilor si a otzovistilor.
In 1911 a lucrat la scoala de partid din Longjumeau, iar dupa Con -
ferin%a de la Praga a P.M.S,D.R. (1912) 1-a ajutat pe V. I. Lenin s4

;i
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stabileasca legatura cu organizatille de partid din Rusia, cu ziarul
Pravda" qi cu fractiunea bolwvica din Duma a IV-a de stat. In 1915
a fost delegata la Conferinva internationals a femeilor care a avut
loc la Berna.

Dupa revolutia din februarie 1917 s-a intors in Tara impreuna cu
V. I. Lenin, a lucrat la Secretariatul C.C. at partidului. A participat
activ la pregatirea si infaptuirea Revolutiei Socialiste din Octombrie.
Dupa revolutie a fost membra in colegiul Comisariatului poporului
pentru invatamintul public ; din 1921 a condus Comitetul general pen-
tru educatie politica ; cu incepere din 1929 a detinut func;ia de
loqiitor at comisarului poporului pentru invailmintul public. A parti-
cipat la crearea sistemului sovietic de invatamint public qi a scris
eminente lucrari teoretice in domeniul pedagogiei sovietice. A scris
o serie de lucrari in legatura cu problemele invatamintului, ale
educatiei comuniste, ale miscarii femeilor $i a tineretului. A publicat
amintiri despre V. I. Lenin. A participat la toate congresele partidului
(in afara de Congresele I si al V-lea) ; incepind din 1924 a fost
membra a Comisiei centrale de control, iar din 1927 membra a
C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. A fost membra a Comitetului Executiv
Central din Rusia a Comitetului Executiv Central al U.R.S.S. in
toate legislaturile, deputata §i membra a Prezidiului Sovietului Suprem
al U.R.S.S. in prima legislatura. 411, 475.

L

L. autorul articolului In legatura cu problema agrara", aparut
in revista burghezo-liberals Osvobojdenie" (nr. 9 (33) din 1 noiem-
brie 1903) reprezentant tipic al liberalismului rus, tovaraq de idei
al lui P. B. Struve. 80-83, 85, 87, 456, 461-462.

Lange vezi Stopani, A. M.

Leadov (Mandel,stam), M. N. (1872-1947) revolutionar de pro-
fesie, bollevic. $i-a inceput activitatea revolutionary in 1891, in
cercurile narodnice din Moscova ; in 1892 a intrat intr-un cerc mar-
xist, iar in 1893 a participat la crearea Uniunii muncitorelti din
Moscova prima organizatie social - democrats din Moscova. In 1895
a condus o adunare de 1 Mai la Moscova, a fost arestat, iar in 1897
a fost deportat la Verhoiansk pe termen de 5 ani. Dupi intoarcerea
din deportare a activat la Saratov. A participat la Congresul al II-lea
al P.M.S.D.R. ca delegat din partea Comitetului din Saratov, facind
parte din majoritatea iskrista ; dupa congres a fost agent al C.C., a
dus o lupta activa impotriva memevicilor in Rusia in strainatate.
In august 1904 a luat parte la Consfatuirea de la Geneva a celor
22 de bollevici, a fost ales in Biroul Comitetelor majoritatii ; ca
delegat al bol§evicilor a participat la Congresul de la Amsterdam
al Internationalei a II-a. A luat parte activa la revolutia din
1905-1907, a fost membru al Comitetului de partid din Moscova, a
indeplinit sarcini de raspundere incredintate de C.C. al P.M.S.D.R.

$i
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In anii reactiunii a adcrat la otzovisti, in 1909 a intrat in grupul
fractionist Vpered" si a fost unul dintre lectorii de la scoala de partid
de pe insula Capri. In 1911 a iesit din grupul Vpered" si a plecat la
Baku.

Dupa revolutia din fcbruarie 1917 a fost vicepresedinte al Sovie-
tului de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Baku ; s-a situat
pe pozicii mensevice.

In 1920 a fost reprimit in P.C. (b) din Rusia, a lucrat la Moscova.
la Directia generala a combustibilului, la Consiliul economic superior,
iar apoi a condus Directia general pentru problemele stiintei ; din
1923 rector al Universitatii comuniste I. M. Sverdlov" ; a fost
delegat la Congresele al XII-lea, al XIII-Iea, al XIV-Ica, al XV-lea
si al XVI-lea ale partidului. 209, 316, 404-405, 407, 408, 412,
443, 471.

Leconte, Claude-Martin (1817-1871) general francez, unul din-
tre participantii la atacul executat asupra colinei Montmartre in
noaptca de 17 spre 18 martie 1871 cu scopul de a cuceri artileria
garzii nationale. La 18 martie 1871 (in prima zi a Comunei din Paris)
a fost ucis de trupele care trecusera de partea poporului. 487, 494.

Leibovici, M. social-democrat, bolsevic ; Oda la 1 februarie
1904 a condus la Geneva serviciul de expeditie din strainatate al
C.C. al P.M.S.D.R. ; in primavara anului 1904 a activat in cadrul
Comitetului din Ekaterinoslav, iar in vara aceluiasi an in cadrul
Comitetului din Nikolaev. 159, 162.

Leiteizen, G. D. (1874-1919) social-democrat, iskrist ; a
colaborat la ziarul Iskra" 4i la rcvista Zarea". $i-a inceput activi-
tatea revolutionary la Ekaterinoslav, in ultimul deceniu al secolului
trecut ; in primii ani ai secolului nostru a emigrat din tars, unde a
aderat la grupul Eliberarea muncii", iar apoi a fost primit si in
Uniunea social-clemocratilor rusi din strainatate". In aprilie 1900 a
participat la Congresul al II-lea al Uniunii (Geneva). Dupi scindarea
P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici ; a colaborat la ziarele Vpered",
Proletarii" si la alte organe de press bolsevice. Dupa revolucia din
1905-1907, Leiteizen s-a mutat la Tula, unde a practicat medicina,
desfasurind, totodata, o activitate revolutionary in rindurile munci-
torilor. Dupa revolutia din februarie s-a situat un timp pe pozitiile
internationalistilor, facind parte din grupul Novaia jizn". In 1918,
Leiteizen a revenit in rindurile partidului bolsevic ; in ianuarie 1919
a cazut pe Frontul de est. 455.

Leman, M. N. (Liza) (1872-1933) social-democrat, iskrist, dupa
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici. $i-a inceput
activitatea revolutionary in ultimul deceniu al secolului trecut. In
1895 a activat in cadrul Uniunii de lupta pentru eliberarea clasei
muncitoare" din Petersburg. In august 1896 a fost arestat ; in aprilie
1901 a plecat in strainatate. La sfirsitul anului 1902 a propus o
metoda specials de tiparire a Iskrei" cu ajutorul unor clisee de
celuloid si in ianuarie 1903 a plecat in Rusia pentru organizarea tipa-
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ririi dupa accasta mctoda. In 1905, dupa Congresul al 1I1-lea al
partidului, a vizitat o serie de localitati din Caucaz (Baku, Tiflis,
Batumi), unde a tinut referate despre congres despre evenimentele
de la 9 ianuarie din Petersburg. In anii reactiunii s-a retras din acti-
vitatea politica. Dupa Revolutia din Octombrie a locuit si a lucrat in
Rusia Sovietica. 544.

Lengnik, F. V. (Vasiliev, Kol) (1873-1936) revolutionar de
profesie, bolsevic. A intrat in miscarea social - democrats in 1893 ; in
1896 a fost arestat, fiind implicat in procesul Uniunii de lupta
pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg, iar in 1898 con-
damnat la deportare pe termen de 3 ani in Siberia rasariteana. La
sfirsitul lunii august inceputul lunii septembrie 1899, impreuna cu
alti 16 social-democrati, a semnat Protestul social-dcmocratilor din
Rusia", scris de V. I. Lenin, impotriva Credo"-ului economistilor".
Intors din deportare, a intrat in organizatia Iskrei" ; la Consfatuirea
de la Pskov a Comitetului de organizare pentru pregatirea Congresu-
lui at II-lea at P.M.S.D.R. (noiembrie 1902) a fost introdus in Comi-
tetul de organizare. La congres a fost ales in lipsa membru at C.C.
si al Consiliului partidului. In 1903-1904 a participat activ la lupta
dusk' in strainatate impotriva mensevicilor. In octombrie 1903 a luat
parte Ia Congresul al II-lea al Ligii din strainatate a social-democra-
tiei revolutionare ruse" ; dupa refuzul mensevicilor de a adopta
statutul Ligii propus de C.C. al partidului, a declarat in numele C.C.
ca continuarea sedintelor congresului contravine prevedcrilor statutu-
lui si impreuna cu intregul grup de bolsevici a parasit congresul. In
februarie 1904 s-a intors in Rusia, dar curind dupa aceasta a fost
arestat in legatura cu procesul Biroului din nord al C.C. at partidului.
Dupa revolutia din 1905-1907 a dus munca de partid in sudul Rusiei,
la Moscova si Ia Petersburg.

Dupa Revolutia Socialistii din Octombrie a lucrat in Comisariatul
poporului pentru invatamintul public, in Consiliul economic superior,
in Comisariatul poporului pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca ;
a luat parte la elaborarea planului Goelro. La Congresele at XII-lea,
at XIII-lea, al XIV-lea O. at XV-lea ale partidului a fost ales membru
at Comisiei centrale de control a P.C. (b) at U.R.S.S. In ultimii sai
ani de viata a desfasurat o activitate stiintifica pedagogica, a
fost vicepresedinte at Asociatiei unionale a vechilor bolsevici. 14,
31, 65, 136, 148, 157, 165, 178, 180, 273, 341, 349, 361, 397, 405,
414, 119.

Lenin V. I. (Ulianov, V. I., Ilin, N. Lenin) date biografice.

Lenski vezi Vilenski, L. S.

Leonov vezi Vilenski, L. S.

Lepeiinski, P. N. (Olin) (1868-1944) militant de scams at parti-
dului comunist. A aderat la miscarea social- democrats la inceputul
ultimului deceniu at secolului trecut. In 1890 a fost arestat pentru
participare la miscarea studenteasca expulzat din Petersburg. In
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1895 a fost din nou arestat, iar in 1897 deportat in Siberia, mai intli
judetulin judetul Ienisei, iar apoi in Minusinsk din gubernia Ienisei.

In deportare, Lepesinski 1-a cunoscut pe Lenin, devenind unul dintre
cei mai apropiati prieteni discipoli ai sai. Dupa expirarea termenu-
lui de deportare (1900), s-a stabilit la Pskov si a luat parte active la
organizarea difuzarii ziarului Iskra". In 1902 a fost arestat si din
nou deportat in Siberia. In 1903 s-a refugiat in strainatate, in Elvetia,
undc, sub indrumarca lui Lenin, a participat la pregatirea Congresului
al III-lea al P.M.S.D.R. In timpul revolutiei din 1905-1907 a desfa-
surat o activitate revolutionary la Ekaterinoslav $i la Petersburg. A
participat activ la revolutiile din februarie si din octombrie. Dupa
victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie, Lepesinski a fost membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru invavamint al R.S.F.S.R.
1i adjunct al comisarului poporului pentru invatamint al Turkestanului;
a fost unul dintre organizatorii Comisiei pentru stringerea si studierea
materialelor rcfcritoarc la istoria Revolutiei din Octombrie si a Parti-
dului Comunist din Rusia, apoi director al Muzeului de istorie si al
Muzeului revolutici ; a avut titlul stiintific de doctor in stiinte isto-
rice. A scris o carte de amintiri intitulata La cotitura". - 443.

Lesenko - vezi Smidovici, I. G.

Levin, E. I. (Egorov, Preadulcele Iisus, Iuriev) (n. 1873) - social-
democrat, unul dintre conducatorii grupului Iujnii rabocii". In ultimul
deccniu al secolului trecut a fault parte din cercurile social-democrate
de la Harkov ; in octombrie 1900 a fost arestat in legatura cu pro-
cesul intentat Comitetului din Harkov al P.M.S.D.R., iar in 1901 a
fost expulzat la Poltava, unde i s-a fixat domiciliu fortat. A facut
parte din redactia ziarului Iujnii Rabocii". La Consfatuirea de la
Pskov a Comitetului de organizare pentru convocarea Congresului al
II-lea al P.M.S.D.R. (noiembrie 1902) a fost introdus in acest comitet.
La congres a fost delegat din partea grupului Iujnii rabocii" ; s-a
situat pe o pozicie centrists, iar dupi congres a aderat la mensevici.
In septembrie 1903 a fost arestat la Harkov ; ulterior s-a
retras din activitatea politics. - 46, 201-205, 207, 209, 210, 212-
214, 216-224, 226, 235-237, 242, 262, 276, 280-281, 285, 286,
291-294, 313-314, 322, 327, 332, 336, 347, 369, 404, 407-409,
412, 448, 449,1450, 465-467, 468, 476.

Levina, E. S. (Anna Ivanovna, Ivanov) (1874-1905) - in ultimul
deccniu al secolului trecut a participat la activitatea cercurilor social-
democrate de in Harkov ; in 1898 a fost arestata, fiind implicate in
procesul intentat pentru propaganda in rindurile muncitorilor tipo-
grafi din Harkov, iar in 1899 deportata la Poltava. A colaborat la
ziarul Iujnii Rabocii" ; a participat la activitatea grupului Iujnii
rabocii" ; in timpul tratativelor duse in vederea unirii acestui grup cu
organizatia Iskrei" (septembrie-noiembrie 1902), s-a pronuntat impo-
triva unirii. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a fost delegate din
partea Comitetului din Harkov ; s-a situat pe pozitii centriste. Dupa
congres a aderat la mensevici ; curind dupa aceea s-a retras din activi-
tatea politics. - 217, 476.

$i
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Levinson, M. I. vezi Kosovski, V.

Levi vezi Mosinski, I. N.

Liber, M. I. (Goldman, M. I., Lipov) (1880-1937) unul dintre
liderii Bundului. 5i-a inceput activitatea politica in 1898. La Congre-
sul al II-lea al P.M.S.D.R. a condus delegatia Bundului si s-a situat
pe o pozitie de extrema dreapta, antiiskrista ; dupe congres a devenit
mensevic. La Congresul al V-lea al P.M.S.D.R. a fost ales in C.C.
al P.M.S.D.R. din partea Bundului si a reprezentat Bundul in Biroul
din strainatate al C.C. In anii reactiunii a fost lichidator, in 1912
militant activ al Blocului trockist din august, iar in perioada primului
razboi mondial social-sovinist. Dupa revolutia din februarie 1917
a facut parte din Comitetul Executiv al Sovietului de deputati ai
muncitorilor soldatilor din Petrograd si a fost membru al Prezi-
diului Comitetului Executiv Central in prima legislature ; a adoptat
o pozitie mensevica contrarevolutionara si a fost partizan al guvernu-
lui de coalitie. Fate de Revolutia Socialists din Octombrie a avut o
atitudine ostila, a fost un dusman activ al Puterii sovietice. Mai
tirziu s-a retras din activitatea politica 4i a lucrat in diferite organi-
zatii cconomice. 216, 217, 218, 219, 223, 224, 226, 235-238, 254,
257, 260, 274, 283-285, 292, 310, 315, 327, 329, 355, 370, 466, 469,
476.

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) militant de scams al miscarii
muncitoresti germane si internationale, unul dintre intemeietorii
conducatorii partidului social-democrat german. A luat parte active la
revolutia din 1848-1849 din Germania. Dupa infringerea ei, a emigrat
in Elvetia, iar de acolo in Anglia, unde s-a imprietenit cu K. Marx
si F. Engels. Sub influenta lor, Liebknecht a devenit socialist. In 1862
s-a intors in Germania. Dupa infiintarea Internationalei I a fost
unul dintre cei mai activi propagandisti ai ideilor revolutionare ale
Internationalei si organizator al sectiilor ei din Germania. Din 1875

pine la sfirsitul vietii sale, Liebknecht a fost membru al Comite-
tului Central al Partidului social-democrat din Germania $i redactor
responsabil al ziarului Worwarts", organul central al acestui partid.
Din 1867 pins in 1870 a fost deputat in Reichstagul Confederatiei
Germaniei de nord, iar incepind din 1874 a fost in repetate rinduri
ales deputat in Reichstagul german ; a folosit cu pricepere tribuna
parlamentara pentru a demasca politica interns externs reactionary
a iuncherimii prusace. Pentru activitatea sa revolutionara a fost de
repetate on condainnat la inchisoare. A luat parte active la organi-
zarea Internationalei a II-a. K. Marx si F. Engels 11 pretuiau pe
Liebknecht, 11 indrumau in activitatea lui, criticindu-i totodata pozitia
Impaciuitorista fatal de elementele oportuniste. 271, 272.

Lipov vezi Liber, M. I.

Lissagaray, Prosper-Olivier (1838-1901) om politic $i publicist
francez, participant la Comuna din Paris din 1871. Dupa infringerea
Comunei, a emigrat in Anglia ; in 1876 a publicat o carte intitulati
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Istoria Comunei din 1871", care cuprinde un bogat material faptic
cu privire la rolul maselor populare in instaurarea Comunei. Cartea
a fost pozitiv apreciata de K. Marx. Dupa amnistia din 1880 s-a
intors in Franca si a luptat pentru republics, impotriva monarhisti-
lor. 488.

Litvinov, M. M. (1876-1951) social-democrat, dupa Congresul
al H-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ; diplomat sovietic de seams. $i-a
inceput activitatea revolutionary in 1898 ca propagandist in cercurile
muncitoresti din localitatea Klinci (gubernia Cernigov). In 1900 a
activat in cadrul Comitetului din Kiev ; in 1901 a fost arestat ; in
inchisoare a aderat la iskristi. In august 1902, impreuni cu alti 10
iskristi, a evadat din inchisoare si apoi a fugit din ;ark*. A luat parte
activa la difuzarea ziarului Iskra", a participat la Congresul al
II-lea al Ligii ; a fost delegat din partea organizatiei din Riga la
Congresul al III-lea al P.M.S.D.R. In 1905 a participat la editarea
primului ziar bolsevic legal Novaia Jizn". In 1907 a fost delegat si
secretar al delegatiei ruse la Congresul socialist international de la
Stuttgart ; in 1912 a participat la Conferinta de la Berna a grupu-
rilor social-democrate din strainatate, a fost delegat din partea sectiei
bolsevice pe linga Biroul socialist international. In februarie 1915, din
insarcinarea lui Lenin, a luat cuvintul la Conferinta de la Londra a
socialistilor din tarile Antantei, cerind retragerea socialistilor din
guvernele burgheze si o ruptura totals cu irnperialistii. Dupa Revo-
lutia din Octombrie, aflindu-se in Anglia, a fost arestat ca °static,
iar apoi eliberat in schimbul lui Lockart. In 1918 a fost numit mem-
bru al colegiului Comisariatului poporului pentru afacerile externe ;
a facut parte din delegatia sovietica la Conferinta internationals de
la Genova si a fost seful delegatiei sovietice la Haga. Din 1921 Lit-
vinov a fost loctiitor al comisarului poporului pentru afacerile externe.
Din 1930 piny in 1939 comisar al poporului pentru afacerile ex-
terne. In 1941-1943 a fost loctiitor al comisarului poporului pentru
afacerile externe si ambasador al U.R.S.S. in S.U.A. ; dupa intoarcerea
din S.U.A. a fost pink' in 1946 loctiitor al comisarului poporului pen-
tru afacerile externe. 453.

Liza vezi Leman, M. N.

Lokerman, A. S. (Bazilenkov, Tarev) (1880-1937) social-
democrat, mensevic. A intrat in miscarea social - democrats in 1898,
a activat la Rostov pe Don si a facut parte din Comitetul de partid
din regiunea Donului. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a fost
delegat al Comitetului de partid din regiunea Donului ; s-a situat pe
pozitii centriste ; dupa congres a aderat la mensevici. Dupa revolutia
din februarie 1917 a fost membru al Comitetului Executiv Central din
partea mensevicilor. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a luptat
activ impotriva Puterii sovietice. Din 1917 Oda' in 1920 a fost
membru al Comitetului din regiunea Donului al mensevicilor. A fost
judecat si condamnat pentru activitate contrarevolutionara. 217,
262, 275, 300, 449, 466, 470, 477.

41 V. I. Lenin, vol. 8
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Loiad vezi Krasin, L. B.
Ludovic-Filip (1773-1850) rege al Frantei (1830-1848) ; in

timpul revolutiei din februarie 1848 a fost detronat, a fugit in Anglia,
unde a $i murit. 485.

Lvov vezi Mosinski, I. N.

M

Mahlin, L. D. (Or lov) (1880-1925) a participat la miscarea
social - democrats incepind din 1900. In timp ce se afla in strainatate,
a aderat la organizatia Iskrei" ; in 1902 a activat in Rusia ca agent
al Iskrei". In 1903 a dus munca de propaganda la Ekaterinoslav, a
.facut parte din Comitetul din Ekaterinoslav al P.M.S.D.R., care 1-a
delegat la Congresul al II-lea al partidului. La congres a facut parte
din majoritatea iskrista ; dupa congres a aderat la mensevici ; a
activat la Vilno, Dvinsk si Petersburg. Dupa revolutia din 1905-1907
a emigrat din taxa. In 1919 s-a intors in Rusia ; in 1920 a fost primit
In rindurile P.C. (b) din Rusia ; a lucrat pe linie sindicala si in
sectorul economic la Leningrad. 209, 210, 317.

Mahnover, L. P. (Bruker) (n. 1877) a participat la miscarea
social - democrats cu incepere de la sfirsitul ultimului deceniu al seco-
lului trecut ; reprezentanta a economismului". A avut un rol con-
ducator in cadrul Comitetului din Voronej al P.M.S.D.R., care in
perioada pregatirii Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. a comba'tut
pozitiile Iskrei". La congres delegata din partea Organizatiei
muncitoresti" din Petersburg, antiiskrista. V. I. Lenin a caracterizat-o
pe ea si pe fratele ei, V. P. Mahnovet (Akimov), ca pe niste delegati
care la congres au luptat pe toata linia impotriva aripii revolutionare
a partidului si pe care toata lumea... de zeci de ori... i-a calificat
drept oportunisti" (volumul de fatal, pag. 396). In 1905 a activat in
cadrul organizatiei social-democrate din Voronej ; ulterior s-a retras
din activitatea politica. 51, 197, 198, 200, 202, 211, 252-253, 261,
262, 291, 313-314, 324, 326, 328-329, 332, 347, 359, 395, 406,
448, 450, 465.

Mahnovec, V. P. vezi Akimov, V. P.
Mahov vezi Kalafati, D. P.
Makadziub, M. S. (Anton, Panin, Practician) (n. 1876) social-

democrat, mensevic. In perioada 1901-1903 a activat in diferite
organizatii social-democrate din sudul Rusiei. A participat la Con-
gresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat al Uniunii din Crimeea ; a
facut parte din minoritatea iskristilor. In mai 1905 a participat la
lucrarile Conferintei mensevice de la Geneva si a fost ales in Comisia
de organizare centrul conducator mensevic. A sustinut ideea lichi-
datorista a lui Akselrod cu privire la convocarea unui larg congres
muncitoresc. In anii reactiunii a foss lichidator, a colaborat la revista
inensevicilor-lichidatori Na. a Zarea". Dupa. Revolutia Socialista din
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Octombrie s-a retras din activitatea politica. Din 1921 a lucrat in
cadrul institutiilor sovietice externe pentru exportul lemnului ; din
1931 - emigrant. - 193, 275, 280, 377-378, 449.

Mal ;man, B. S. (Golden) - social-democrat, iskrist ; inceput
activitatea revolutionara in ultimul deceniu al secolului trecut. In
primele luni ale anului 1902 a avut in atributia sa transportarea
publicatiilor iskriste peste granita austriaca ; in iunie 1902 a fast
arestat intemnitat la inchisoarea din Kiev, de unde impreuna cu
alti zece iskristi a evadat in luna august a aceluiasi an si a fugit
peste granita. A locuit la Paris si la Viena, a fost membru al Ligii
din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse" ; mai tirziu
a activat la Moscova. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie s-a
retras din activitatea politics. - 455.

Mandelberg, V. E. (Biulov, Posadovski) (n. 1870) - in anii 1894-
1896 a lucrat ca medic la Petersburg ; a fost arestat pentru propa-
ganda social - democrats desfasurata in rindurile muncitorilor din
uzine dupa ce a stat 3 ani la inchisoare, a fast deportat pe ter-
men de 4 ani in Siberia rasariteana. A participat la Congresul al
II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat din partea Uniunii din Siberia, facind
parte din minoritatea iskristilor ; dupa congres a aderat la mensevici.
- 212, 213, 218, 248, 299-300, 305, 369, 449.

Mandelitam, M. N. - vezi Leadov, M. N.
Martin - vezi Rozanov, V. N.
Martinov A. (Piker, A. S.) (1865-1935) - unul dintre liderii

economismului", militant de seamy al mensevismului ; mai tirziu -
membru al partidului comunist. La inceputul penultimului deceniu al
secolului trecut a activat in cadrul unor cercuri narodovoliste. In 1886
a fost arestat deportat in Siberia rasariteana ; in deportare a
devenit social-democrat. In 1900 a plecat in strainatate, unde a in-
trat in redactia revistei Rabocee Delo", organ al economistilor",
a combatut Iskra" leninista. A participat la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. ca delegat din partea Uniunii social-democratilor rusi din.
strainatate", antiiskrist ; dupa congres a aderat la mensevici. In anii
reactiunii - lichidator ; in timpul primului razboi mondial s-a situat
pe pozitii centriste, iar dupa revolutia din februarie 1917 a fost men-
sevic-internationalist. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a rupt
cu mensevismul ; in anii 1918-1920 a fost invatator in Ucraina. In
1923, la Congresul al XII-lea al P.C. (b) din Rusia, a fost primit
in partid ; a lucrat la Institutul K. Marx si F. Engels" ; incepind
din 1924 a facut parte din redactia revistei Internationala Comu-
nista". - 181, 197, 200, 202, 204, 211-212, 218-219, 221, 223,
224-225, 226, 248, 315, 324, 328, 329, 332, 334, 336, 358, 368,
373, 391, 448, 465, 470-472.

Martov, L. (Tederbaum, I. 0.) (1873-1923) - unul dintre li-
derii mensevismului. A inceput sa activeze in cadrul miscarii social-
democrate in prima jurnatate a ultimului deceniu al secolului trecut.

41*
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In 1895 a participat la organizarea Uniunii de lupta pentru elibe-
rarea clasei muncitoare" din Petersburg. In 1896 a fost arestat in
legatura cu procesul acestei uniuni deportat pe termen de trei ani
la Turuhansk. In 1900, dupa expirarea termenului de deportare, a
luat parte la pregatirea editarii ziarului Iskra" ; a facut parte din
fedactia ziarului. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a lost dele-
gat din partea organizatiei Iskrei" ; s-a situat in fruntea

oportuniste a congresului $i de atunci a fost unul dintre con:
ducatorii institutiilor centrale ale mensevicilor si redactor la ma]
multe publicatii mensevice. In anii reactiunii a fost lichidator ; a
redactat ziarul Golos Social-Demokrata", a luat parte la confe-
rinta antipartinica din august 1912. In perioada primului razboi
mondial s-a situat pe pozitii centriste ; a participat la Conferintele
de la Zimmerwald si de la Kienthal. Dupa revolutia din februarie
1917 a fost in fruntea grupului mensevicilor-internationalisti. Dupa
Revolutia Socialists din Octombrie a trecut in tabara dusmanilor
fatisi ai Puterii sovietice. In 1920 a emigrat in Germania si a edi-
tat la Berlin revista mensevic5. contrarevolutionara Sotialisticeskii
Vestnik". - 6-10, 12-19, 31, 32, 39-41, 45, 47, 50-54, 55, 56,
58, 59, 60-64, 100-102, 105, 121-125, 128, 130-137, 139-141,
144, 151, 153, 156, 158-162, 168, 177, 181, 182, 190, 196-199,
202, 204-208, 211, 213-216, 218, 221, 223, 235-237, 238-242,
244, 246-249, 250-258, 259-273, 275-294, 298, 312-316, 319-
321, 327-332, 334-335, 336-340, 342-349, 352-355, 364-366,
371, 373, 379, 383-384, 386, 391-394, 397-398, 399, 401, 404-
406, 410-412, 416, 430, 433-440, 442, 455, 465-467, 469-470.

Maslov, P. P. (X) (1876-1946) - economist, social-democrat,
autor al unei serii de lucrari in problema agrara, in care a incercat
sa revizuiasca marxismul ; a colaborat la revistele Jizn", Nacealo"

Naucinoe Obozrenie". Dupi scindarea P.M.S.D.R. a aderat la
mensevici, a sustinut programul mensevic de municipalizare a pa-
mintului". In anii reactiunii - lichidator, iar in perioada primului
razboi mondial - social-sovinist. Dupa Revolutia Socialists din Oc-
tombrie s-a retras din activitatea politica si a desfasurat o activitate
pedagogics si stiintifica. Din 1929 a fost membru al Academiei de
Stiinte a U.R.S.S. - 84.

Marx Karl (1818-1883) - intemeietorul comunismului
ginditor genial, conducator invatator al proletariatului interna-
tional (vezi articolul lui V. I. Lenin Karl Marx. (Scurta schita bio-
grafica expunere a marxismului)", in Opere, vol. 21, Editura po-
litica, 1959, pag. 29-77). - 74, 222, 493.

Medem, V. D. (Grinberg, V. D., Goldblat) (1879-1923) - unul
dintre liderii Bundului. A participat la miscarea social - democrats cu
incepere din 1899 ; din 1900 a activat in organizatia din Minsk a
Bundului ; a fost deportat pe termen de 5 ani in Siberia, de unde
in 1901 a fugit in strainatate. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
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delegat din partea Comitetului din strainatate al Bundului, anti-
iskrist. In 1906 a fost ales membru in C.C. al Bundului, a partici-
pat la lucrarile Congresului al V-lea al P.M.S.D.R., sprijinindu-i pe
menlevici. Dupa Revo lutia Socialists din Octombrie a condus or-
ganizatiile bundiste din Polonia ; in 1921 a plecat in S.U.A., unde a
publicat, in coloanele ziarului socialist evreiesc de dreapta Vor-
wards", articole calomnioase impotriva Rusiei Sovietice. 213, 236,
274, 314, 369-370, 466.

Medvedev vezi Nikolaev, L. V.

MeKereakov, N. L. (1865-1942) social-democrat, iskrist ;
clupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ; publicist. Cu

' incepere din 1885 a participat la miscarea narodovolista ca propa-
gandist in diferite cercuri muncitorelti. In 1893 a plecat in Belgia
pentru termina studiile. In 1901, in timp ce se afla in straina-
tate, a aderat la organizatia Iskrei" si a intrat in Liga din stra-
inatate a social-democratiei revolu;ionare ruse". In toamna anului
1902 s-a intors la Moscova, a intrat in Comitetul din Moscova al
partidului, dar curind a fost arestat deportat pe termen de 4 ani
in Regiunea iakuta ; a fost eliberat in timpul revolutiei din 1905-
1907. In ianuarie 1905 a intrat in Comitetul de partid al distric-
tului Moscova, iar in vara aceluiasi an a fost ales membru in Bi-
roul regional Moscova ; in toamna anului 1906 a fost arestat, a stat
vreo trei ani la inchisoare, dupa care a fost din nou deportat in
Siberia (in gubernia Ienisei, iar apoi la Angarsk). Dupl. Revolutia
Socialists din Octombrie, Mescereakov a lucrat ca redactor la o se-
rie de organe de press. Din 1927 pink' in 1938 a fost redactor-sef
al Micii enciclopedii sovietice" redactor-sef adjunct al Marii
enciclopedii sovietice" ; membru al redactiei pentru editarea clasici-
lor literaturii ruse. Din 1939 a fost membru corespondent al Aca-
demiei de Stiinte a U.R.S.S. 544.

Mihail Ivanovici vezi Nikolaev, L. V.

Millerand, Alexandre-Etienne (1859-1943) om politic fran-
cez ; in penultimul deceniu al secolului trecut radical mic-bur-
ghez ; in ultimul deceniu al aceluiasi secol a aderat la socialisti si a
trecut in fruntea curentului oportunist din miscarea socialists fran-
ceza. In 1899 a intrat in guvernul burghez reactionar condus de
Waldeck-Rousseau, in cadrul caruia a colaborat cu generalul Gal-
liffet, calau al Comunei din Paris. V. I. Lenin a demascat

calificindu-1 ca o tradare a intereselor proletariatului ca
o expresie practica a revizionismului si dezvaluind totodata radacinile
lui sociale.

Exclus din partidul socialist in 1904, Millerand a format, im-
preuna cu o serie de fosti socialisti (Briand, Viviani), partidul so-
cialistilor-independenti". In anii 1909-1910, 1912-1913 si 1914-
1915 a ocupat diferite posturi ministeriale. Dupa Marea Revolutie
Socialists din Octombrie, a fost unul dintre organizatorii interven-
viei antisovietice ; in anii 1920-1924 a fost presedinte al Republi-
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cii Franceze. In iunie 1924, dupi victoria obtinuta in alegeri de
catre partidele burgheze de stinga, care au refuzat sa colaboreze cu
el, a fost nevoit dea demisia. In anii 1925 si 1927 a fost ales
senator. 391.

Mifenev, G. M. (Muraviev) (m. 1906) social-democrat, membru
al Comitetului de partid din Ufa, din partea caruia a fost delegat la
Congresul al II-lea al partidului. La congres a facut parte din ma-
joritatea iskrista ; dupi congres bolsevic. A avut o atitudine con-
secvent antimensevica, a fost unul dintre autorii scrisorii pe care
reprezentantii comitetelor din Ural au adresat-o redactiei Iskrei"
mensevice si in care declarau ca sprijina planul leninist de con-
struire a partidului criticau pozitia pe care se situase redactia
noii Iskre". A fost in corespondent i cu N. K. Krupskaia in ceea
ce priveste activitatea organizatiei din Ural. Din 1905 a activat in
cadrul organizatiei social-democrate din Saratov. 209, 286, 298,
299, 302, 305, 473.

Mitro fan vezi Gusarov, F. V.

M4ov vezi Kalafati, D. P.

I. N. (1848-1885) militant de seams al miscarii na-
rodnice, de profesiune tipograf. In 1873 a deschis la Moscova o ti-
pografie legala, in care se tipareau pe ascuns publicatii interzise.
In 1875 a incercat sa-1 elibereze din deportare pe N. G. Cernisevski ;
eiuind, a incercat sa fug5., dar a fost arestat deferit justitiei in
cadrul procesului celor 193". La proces a rostit un inflacarat dis-
curs revolutionar ; a fost condamnat la 10 ani de munca silnica ;i
trimis in Siberia. Pe drum, in toamna anului 1881, Miskin a rostit
o cuvintare la inmormintarea revolutionarului narodnic L. A. Dmo-
hovski, fapt pentru care a primit Inca 15 ani de munca. silnica. In
1882 a evadat din inchisoarea din Kariisk, dar a fost arestat la
Vladivostok. Ulterior, Miskin a fost mutat la fortareata Petropav-
lovskaia, iar in 1884 la Schliisselburg, unde a fost impuscat la 26
ianuarie (7 februarie) 1885 pentru ultraj adus unui gardian de in-
chisoare. 248.

Molinski, I. N. (Levitki, Lvov) (1875-1954) social-democrat,
mensevic. In anii 1892-1893 a fost unul dintre organizatorii cercu-
rilor muncitorelti marxiste din Kiev, iar in 1894-1895 a facut
parte din organizatia ilegala Social-democratia din Polonia
Lituania". In 1897 a activat in cadrul Uniunii de lupta pentru
eliberarea clasei muncitoare" din Kiev. In 1898 a fost deportat pe
termen de 3 ani in gubernia Veatka. Din 1901 a activat la Rostov,
a facut parte din Comitetul de partid din regiunea Donului, a par-
ticipat la crearea grupului local al Iskrei" si a organiza%iei ilegale

',Uniuneadelegat
muncitorilor din industria miniera gi siderurgica", al carei

a fost la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. La congres s-a
situat pe pozitii centriste, iar dupa congres a aderat la mensevici ;
a activat la Rostov pe Don, la Petersburg si la Varsovia.
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Dupa revolutia din februarie 1917 a fost mensevic-internationalist.
Dupa Revolutia Socialists din Octombrie s-a retras din activitatea
politica. Din 1925 a lucrat in domeniul juridic la Moscova. 217,
447, 449, 470, 477.

Muraviev vezi Misenev, G. M.

N

n vezi Dan, F. I.
N, NN vezi Aleksandrova, E. M.
Nadejdin, L. (Zelenski, E. 0.) (1877-1905) inceput ac-

tivitatea politics ca narodnic, iar in 1898 a intrat in organizacia
social democrats din Saratov. In 1899 a fost arestat deportat in
gubernia Vologda ; in 1900 a emigrat in Elvetia, unde a organizat
grupul socialist-revolutionar" Svoboda" (1901-1903). In revista
Svoboda", in brosurile Ajunul revolutiei" (1901), Reinvierea re-
volutionarismului in Rusia" (1901) etc. i-a sustinut pe economisti",
preconizind totodata folosirea terorii ca mijloc eficace de trezire a
maselor" ; a combatut Iskra" leninista. Dupa Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. a colaborat la publicatii mensevice. 246.

Napoleon al III-lea (Bonaparte, Ludovic) (1808-1873) impa-
rat al Frantei din 1852 pins in 1870 ; nepot al lui Napoleon I.
Dupa infringerea revolutiei din 1848 a fost ales presedinte al Re-
publicii Franceze ; in noaptea de 1 spre 2 decembrie 1851 a savirsit
o lovitura de stat, a carei analiza a fost lacuta de K. Marx in lu-
crarea Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" (vezi K. Marx
§i F. Engels, Opere, vol. 8, Editura politica, 1960, pag. 115-217).

484, 485, 489, 490, 493.

Naquet, Alfred-Joseph (1834-1916) om politic burghez din
Franta, de profesiune medic. A fost profesor de chimie la Palermo
si la Paris. In 1865, cirmuirea i-a retras titlul de profesor univer-
sitar si 1-a aruncat in inchisoare pentru ca facea parte dintr-o aso-
ciacie politica secrets indreptata impotriva lui Napoleon al III-lea.
In 1869 a fost din nou supus unor masuri represive, dar a izbutit
sa fuga in Spania. In 1870, dupa amnistie, Naquet s-a intors in
Franta. In 1871 a fost ales in Adunarea nationala, unde a ocupat
loc pe bancile extremei stingi ; mai tirziu a devenit unul dintre li-
derii radicalilor. In 1883 a fost ales senator ; in 1889 a sprijinit
miscarea condusa de Boulanger, rupind legaturile cu republicanii ;
in lucrarile sale a propagat idei nationaliste. 74.

Natalia Ivanovna vezi Aleksandrova, E. M.
Nikitici vezi Krasin, L. B.
Nikitin, I. K. (Stepanov) (1877-1944) social-democrat, bolse-

vic, de profesiune strungar. A participat la miscarea revolutionary

si-a

si
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cu incepere din 1897 ; a condus un cerc muncitoresc marxist la Kiev,
a difuzat proclamatii si a luat parte la greve. In 1901 a fost ares-
tat $i deportat la Kaluga. A participat la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. ca delegat din partea Comitetului din Kiev, facind parte
din majoritatea iskrista. Dupa ce s-a intors de la congres a fost din
nou arestat ; a participat la revolutia din 1905-1907 la Kiev. Ulte-
rior s-a retras din activitatea politica. Dupa Revolutia Socialists din
Octombrie a lucrat la Moscova in atelierele de reparatii de va-
goane din Sokolniki. In 1925 a fost primit in rindurile P. C (b)
din Rusia. 218, 472.

Nikolaev, L. V. (Medvedev, Mihail Ivanovici) social-demo-
crat. Pe la juraltatea ultimului deceniu al secolului trecut a facut
parte din cercurile social-democrate de la Harkov. In 1898 a fost
arestat pentru participare la propaganda desfasurata in rindurile
muncitorilor tipografi din Harkov si deportat pe termen de 3 am
in gubernia Veatka. Dupa expirarea termenului de deportare, a ac-
tivat la Harkov. In decembrie 1902 a intrat in legatura cu redac-
%ia Iskrei". A participat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca
delegat din partea Comitetului din Harkov ; s-a situat pe pozitu
centriste ; dupa congres a aderat la mensevici. 217, 262, 476.

Nikolai on vezi Danielson, N. F.
Noskov, V. A. (Boris, Glebov, Efimov) (1878-1913) social-

democrat. In a doua jumatate a ultimului deceniu al secolului tre-
cut a aderat la Uniunea de luptl pentru eliberarea clasei munci-
toare" din Petersburg. In 1898 a fost arestat, iar in 1899 deportat
la Iaroslavl, apoi la Voronej. A fost unul dintre organizatorii Uniu-
nii din nord a muncitorilor. In aprilie 1902 a luat parte la Consfa-
tuirea de la Zurich a redactiei Iskrei", consfatuire la care a fost
dezbatut proiectul de program al partidului. In anii 1902-1903 a
organizat transportarea publicatiilor social-democrate ilegale in Ru-
sia $i a participat la pregatirea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.
La congres a fost delegat cu drept de vot consultativ, a facut parte
din majoritatea iskrista si a prezidat Comisia pentru redactarea sta-
tutului partidului ; a fost ales membru al C.C. Dupa congres s-a
situat pe o pozitie impaciuitorista fats de mensevici ; s-a pronuntat
impotriva convocarii Congresului al III-lea al partidului. In 1905
a fost arestat. In anii reactiunii s-a retras din activitatea politica.

15, 65, 209, 273, 280, 281, 307, 336, 337, 340, 349, 405-407,
414-417, 419-420, 439, 442, 443, 471, 475.

Novobrantev, P. vezi Pesehonov, A. V.

0
Olin vezi Lepesinski, P. N.
Orlov vezi Mahlin, L. D.
Ortodox vezi Akselrod, L. I.
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Osipov vezi Zemleacika, R. S.

Ostrovski (numele adevarat n-a fost stabilit) social-democrat,
membru al Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare
ruse" ; a participat la Congresul al II-lea al Ligii (1903), situindu-se
de partea mensevicilor. 455.

P

Palinkovski, I. social-democrat, emigrant politic cu incepere
din primii ani ai ultimului deceniu al secolului trecut ; adept al
grupului Eliberarea muncii" ; a facut parte din Uniunea social -
democra%ilor rusi din strainatate" (1894-1903) ; a fost membru al
Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare ruse". De
la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. mensevic. Dupa Revolutia
din Octombrie a locuit in Elvetia. 455.

Panin vezi Makadziub, M. S.

Parvus (Ghelfand), A. L. (1869-1924) mensevic ; la sfirsitul
ultimului deceniu al secolului trecut la inceputul primului deceniu
al secolului al XX-lea a activat in rindurile Partidului social-demo-
crat din Germania, aderind la aripa ei stings ; a fost redactor al
ziarului Sachsische Arbeiter-Zeitung". A scris o serie de lucrari in
probleme de economie mondiala. Dupa. Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. a aderat la mensevici. In perioada primei revolutii ruse
el s-a aflat in Rusia, unde a colaborat la ziarul mensevic Nacealo",
a preconizat participarea la alegerile pentru Duma lui Bulighin
a sprijinit tactics micilor tranzactii cu cadetii etc. Parvus a formulat
teoria antimarxista a revoluciei permanente", pe care Trotki a
transformat-o ulterior intr -o arms de lupta impotriva leninismului.
In timpul primului razboi mondial a fost sovinist, agent al imperia-
lismului german. Din 1915 a editat revista Die Glocke", organ al
renegarii si al lacheismului murdar in 9ermania" (V. I. Lenin.
Opere, vol. 21, Editura politica, 1959, pag. 418). 102.

Pavlovici vezi Krasikov, P. A.

Pefehonov, A. V. Novobran%ev, P.) (1867-1933) militant pe
tarim obstesc si publicist burghez. In ultimul deceniu al secolului
trecut narodnic liberal, colaborator al revistei Russkoe Bogatstvo",
iar din 1904 unul dintre redactorii ei ; a colaborat la revista Os-
vobojdenie", publicatie a burgheziei liberale, si la Revoliutionnaia
Rossiia", ziar al eserilor. In 1903-1905 a facut parte din Uniunea
eliberarii", iar cu incepere din 1906 a fost unul dintre conducato-
rii partidului mic-burghez al socialistilor-populisti". Dupa revolutia
din februarie 1917 a fost ministru al aproviziona'rii in Guvernul
provizoriu burghez. Dupa Revolutia Socialised. din Octombrie a
luptat impotriva Puterii sovietice ; din 1922 emigrant alb. 86,
462, 464.

51
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Picard, Louis-Joseph-Ernest (1821-1877) om politic francez,.
republican de dreapta, de profesiune avocat. In 1870 a fost ministru
de finance in guvernul apararii nacionale ", iar in 1871 ministru
de interne in guvernul Thiers ; a fost unul dintre calaii Comunei
din Paris. 487.

Piker, A. S. vezi Martinov, A.

Plehanov, G. V. (Valentinov) (1856-1918) militant de seamy
al miscarii muncitoresti ruse si internacionale, primul propagator al
marxismului in Rusia. In 1875, Inca de pe cind era student, Plehanov
a intrat in legatura cu narodnicii, cu muncitorii din Petersburg si
s-a incadrat in activitatea revolutionara. In 1877 a intrat in orga-
nizatia narodnica Zemlea i volea", iar in 1879, dupa scindarea
acesteia, s-a situat in fruntea organizatiei nou create a narodnicilor

Ciornii peredel". In 1880 a emigrat in Elvetia ; dupg aceea a
rupt cu narodnicismul si in 1883 a treat la Geneva prima organi-
zatie marxista rusk' grupul Eliberarea muncii". La inceputul pri-
mului deceniu al secolului al XX-lea, Plehanov a redactat impreuna
cu V. I. Lenin ziarul Iskra" revista Zarea", a luat parte la
elaborarea proiectului de program al partidului si la pregatirea Con-
gresului al II-lea al P.M.S.D.R. A participat la congres ca delegat
din partea grupului Eliberarea muncii", facind parte din majori-
tatea iskrista ; a fost ales membru in biroul (prezidiul) congresului.

Plehanov a scris numeroase lucrari de filozofie, de istorie a doc-
trinelor social-politice, de teorie a artei $i literaturii, lucrari care
au avut un rol de seams in apararea conceptiei materialists despre
lume si care constituie un pretios aport la tezaurul socialismului
stiintific. Principalele sale lucrari teoretice sint : Socialismul si lupta
politica' (1883), Divergentele noastre" (1885), Contributii la dez-
voltarea conceptiei moniste asupra istoriei" (1895), Contributii la
istoria materialismului" (1896), Fundamentarea narodnicismului in
lucrarile d-lui Vorontov (V. V.)" (1896), Despre conceptia mate-
rialista a istoriei" (1897), Rolul personalitatii in istorie" (1898) $i

altele. In decurs de 20 de ani, 1883-1903 stria V. I. Lenin ,
el a dat o multime de lucrari excelente, indreptate mai ales impo-
triva oportunistilor, machistilor, narodnicilor" (Opere, vol. 20, Edi-
tura politica, 1959, pag. 360). V. I. Lenin spunea ca lucrarile filo-
zofice ale lui Plehanov lint cele mai bune din literatura marxista.
internationala.

Plehanov a avut insa chiar in vremea aceea greseli serioase,
care au constituit germenele conceptiilor sale mensevice de mai tir-
ziu. El subaprecia rolul revolutionar al taranimii vedea in bur-
ghezia liberala un aliat al clasei muncitoare ; admitind in vorbe
ideea hegemoniei proletariatului, in realitate el era impotriva esentei
acestei idei.

Dupe Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., Plehanov s-a situat pe
o pozitie impaciuitorista fata de oportunism, iar mai tirziu s-a ala-
turat mensevicilor. In perioada revoluciei ruse din 1905-1907 s-au
wit profunde divergente intre el si bolsevici in problemele funda-

si

si

si
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mentale ale tacticii. In anii reactiunii, Plehanov a luat atitudine-
impotriva revizuirii marxismului de clue machisti si impotriva lichi-
datorismului, situindu-se in fruntea grupului mensevicilor-partiiti".
In timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozitiile social-
sovinismului. Dupa revolutia din februarie 1917, Plehanov s-a intors
in Rusia si a sprijinit Guvernul provizoriu burghez ; fata de Revo-
lutia Socialists din Octombrie a avut o atitudine negativa. - 7, 9,
12, 13-14, 17-20, 21, 42, 45, 49,
121, 123, 124-134, 136, 138-143,

65, 66, 84,
146, 147,

89, 100, 101, 103, 108,
148, 154, 167-169,

177-181, 199, 202-203, 212-214, 222, 223, 225, 229, 242, 243, 253,
262, 270-271, 272, 294, 302, 305, 319-320, 320-321, 334, 337-
340, 357-367, 371, 394, 395-396, 398-399, 411-412, 418, 432, 434,.
450, 451, 453, 466, 467, 468, 470, 477, 478, 485.

Popov - vezi Rozanov, V. N.

Portnoi, K. (Abramson) (1872-1941) - unul dintre liderii Bun-
dului. A intrat in miscarea social - democrats pe la jumatatea ultimului.
deceniu al secolului trecut ; in 1896 a fost arestat, iar apoi deportat_
pe termen de 5 ani in Siberia. In 1900 a trecut in fruntea organiza-
tiei din Varsovia a Bundului. A fost reprezentantul Bundului in
Comitetul de organizare pentru convocarea Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. La congres - delegat din partea C.C. al Bundului, anti-
iskrist. In anii care au urmat - pita in 1939 - a fost presedinte
al C.C. al Bundului din Polonia. In 1939 a emigrat in S.U.A.
s-a retras din activitatea politica. - 204, 275, 467.

Posadovski - vezi Mandelberg, V. E.
Potresov, A. N. (Starover) (1869-1934) - unul dintre liderii

mensevismului. In ultimul deceniu al secolului trecut a aderat la
marxisti. Pentru participare la activitatea Uniunii de lupta pentru
eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg a fost deportat in gu-
bernia Veatka. In 1900 a plecat in strainatate, unde a luat parte
la crearea ziarului Iskra" si a revistei Zarea". A participat la
Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat cu drept de vot con-
sultativ din partea redactiei ziarului Iskra" ; iskrist din minori-
tate. In anii reactiunii a fost ideolog al lichidatorismului, a avut
un rol conducator in activitatea revistelor mensevice Vozrojdenie",
Nasa Zarea" '.a. In cursul primului razboi mondial a fost social-.
sovinist. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a emigrat ; in
strainatate a colaborat la saptaminalul lui Kerenski Dni", unde s-a
dedat la atacuri impotriva Rusiei Sovietice. - 17, 18, 20, 53, 55,
133, 161, 225, 269, 275, 278, 302, 305, 318-319, 321, 343, 360, 405,
412, 453, 457, 477.

Potresova (Usakova) - membra a Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse", a participat la Congresul al II-lea
al Ligii (1903), situindu-se de partea mensevicilor. - 457.

Practician - vezi Makadziub, M. S.
Preadulcele lisus - vezi Levin, E. I.

31
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Reazanov (Goldendah), D. B. (1870-1938) a intrat in miscarea
social democrats in ultimul deceniu al secolului trecut, a activat la
Odesa si la Chisinau. In 1900 a plecat in strainatate ; a fost unul
dintre organizatorii grupului de publicisti Borba", care a combitut
programul partidului elaborat de Iskra" principiile organizatorice
leniniste de construire a partidului. Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
s-a pronuntat impotriva participarii la congres a grupului Borba"
si a respins propunerea de a-1 invita la congres pe Reazanov ca re-
prezentant al acestui grup. In 1907 a activat in cadrul Biroului cen-
tral al sindicatelor la Petersburg, apoi a plecat in strainatate, unde
a colaborat la revista Die Neue Zeit" si a lucrat la o istorie a Inter-
nationalei I. In 1909 a fost lector la scoala de la Capri a grupului
fractionist Vpered" ; a tinut prelegeri despre miscarea sindicala la
scoala de parted din Longjumeau ; din insarcinarea Partidului social-
democrat din Germania a lucrat la pregatirea unei editii a operelor
lui K. Marx si F. Engels. In perioada primului razboi mondial a
fost centrist, a colaborat la ziarele mensevice-trotkiste Go los" si
.Nase Slovo". La Congresul al VI-lea al partidului (1917) a fost
primit, impreuna cu interraionistii", in rindurile P.M.S.D. (b) din
Rusia. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a activat in miscarea
sindical5. ; a fost unul dintre organizatorii Institutului K. Marx si
F. Engels" si directorul acestui institut pins in 1931. La inceputul
anului 1918 a iesit temporar din rindurile partidului, nefiind de acord
cu pozitia adoptata de acesta in problema pacii de la Brest-Litovsk ;
in timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) s-a situat pe
pozijii antipartinice si a fost scos din munca sindicala. In februarie
1931, pentru sprijinirea activitatii contrarevolutionare a mensevicilor,
a fost exclus din rindurile P.C. (b) al U.R.S.S. 8-10, 19, 47,
48, ,203, 305, 306, 450.

Reichsberg, I. M. social-democrat, publicist, profesor la Uni-
versitatea din Berna. A fost membru al Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse", a participat la Congresul al II-lea
al Ligii de partea mensevicilor (in procesele-verbale ale congresului
figureaza sub numele de Rudnikov). In 1917 a fost membru al Co..

3mitetului pentru repatrierea emigrantilor rusi. Dupa Revolutia Socia-
lista din Octombrie a locuit in Elvetia si a fost membru al Partidului

-social-democrat elvetian. 457.

Renan, Ernest-Joseph (1823-1892) om de stiinta francez,
autor de lucrari de istoria religiei, filozof idealist ; din 1879
membru al Academiei franceze. E cunoscut prin lucrarile sale refe-
ritoare la inceputurile raspindirii religiei crestine. Principalele sale
lucrari sent : Originile crestinismului" (1863-1883), Viata lui
lisus" (1863), Istoria poporului lui Israel" in cinci volume (1887-
1893) etc. Prin conceptiile sale politice, Renan a fost un dulman
ilatis al democratiei si al Comunei din Paris din 1871. 75.
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Rosenov, Emil (1871-1904) social-democrat german, ziarist,
a colaborat la o serie de ziare social-democrate-; redactor la.
Chemnitzer Beobachter" qi Rheinische Westfalische Arbeiter
Zeitung". In anii 1898-1903 a fost deputat in Reichstag. 386.

Rozanov, V. N. (Martin, Popov) (1876-1939) social-demo-
crat, inen§evic. Si-a inceput activitatea politica pe la jumatatea ulti-
mului deceniu al secolului trecut la Moscova ; in 1899 a fost de-
portat la Smolensk. A facut parte din grupul rabocii" ; in
1901-1903 a activat in sudul Rusiei ; a fost membru in Comitetul
de organizare pentru convocarea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.
A participat la congres ca delegat din partea grupului Iujnii rabocii"
§i s-a sin= pe pozitii centriste ; dupa congres mensevic activ.
La sfirsitul anului 1904 a fost cooptat in Comitetul Central im-
paciuitorist ; in februarie 1905 a fost arestat. La conferinta men§e-
vicilor din mai 1905 a fost ales in Comisia de organizare centrul
conducator mensevic, iar la Congresul al IV-lea al P.M.S.D.R. a
fost ales in C.C. din partea men§evicilor. In 1908 a emigrat. Dupi
revolutia din februarie 1917 membru al fractiunii men§evice a
Sovietului de deputati ai muncitorilor gi soldatilor din Petrograd,
defensist. Fail de Revolutia Socialists din Octombrie a avut o ati-
tudine °still ; a participat indeaproape la activitatea mai multor
organizatii contrarevolutionare ; implicat in procesul Centrului tac-
tic", a fost judecat §i condamnat. Dupa amnistie s-a retras din
activitatea politica ; a lucrat in cadrul unor institutii medicale.
101, 203, 205, 210, 214, 217, 226, 230, 235, 237,
269, 273, 277-281, 299, 302, 307, 315, 335, 337, 349,
409, 467-469, 471, 478.

Ris vezi Galperin, L. E.

Ruben vezi Knuniant, B. M.

Rusov vezi Knuniant, B. M.

S

248, 254, 255,
396, 399, 405-

Sablina vezt Krupskaia, N. K.

Singer Paul (1844-1911) unul dintre conducatorii social-
democratiei germane, tovara§ de lupta al lui A. Bebel §i W. Lieb-
knecht, militant de seams al aripii marxiste a Internationalei a II-a.
Din 1887 membru al conducerii partidului social-democrat german,
iar din 1890 (dupa Congresul de la Halle) prgedinte al con-
ducerii partidului. Din 1884 ping in 1911 deputat in Reichstag pre-
edinte al fractiunii social-democrate. Din 1900 a fost membru al

Biroului socialist international, facind parte din aripa lui stings, mar-
xista. Singer a fost un dugnan intransigent al oportunismului in rindu:
rile partidului muncitoresc german gi a rimas pins la sfir§itul vietii

si
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km promotor consecvent al politicii democrat-revolutionare. V. I. Lenin
il pretuia mutt pe Singer pentru atitudinea lui de luptitor intransi-
gent pentru cauza proletariatului. 160.

Smidovici, 1. G. (Lesenko) social - democrats, iskrista. Din mo-
mentul infiintarii Iskrei" $i pin in aprilie 1901, cind a sosit la
Geneva N. K. Krupskaia, a fost secretary de redactie, iar apoi
s-a ocupat de transportarea publicatillor peste granita. In 1902 a
fost arestata la Kremenciug $i intemnitata la inchisoarea din Kiev ;
in ianuarie 1903 a evadat din arestul directiei jandarmeriei din
Kiev $i curind dupa aceea a emigrat din tars. A participat la Con-
gresul al II-lea al Ligii din strainatate a social-democratiei revo-
lutionare ruse' de partea mensevicilor, a fost secretary a adminis-
tratiei Ligii. In anti reactiunii s-a retras din activitatea politica.

457.

Smidovici, P. G. (Vasili Ivanovici) (1874-1935) social-de-
mocrat, iskrist, dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. bolsevic ;
de profesiune inginer electrician. $i-a inceput activitatea revolutio-
nary in ultimii ani ai secolului trecut la Petersburg ; la inceput a
inclinat spre economism", iar apoi a aderat la Iskra". La sfirsitul
anului 1900 a fost arestat, iar in 1901 expulzat din tail ; a fost
membru al Ligii din strainatate a social-democratiei revolutionare
ruse". In 1905 a activat in cadrul Comitetului districtual Moscova
al P.M.S.D.R. In cursul activitatii sale revolutionare, Smidovici a
fost in repetate rinduri arestat, intemnitat $i deportat ; a participat
activ la revolutia din februarie $i la Revolutia din Octombrie 1917.
Dupi Revolutia din Octombrie a detinut functii de raspundere in
aparatul Sovietelor $i in diferite organe economice ; presedinte al
Sovietului din Moscova, membru in prezidiul Consiliului economic
superior, presedinte al Consiliului economic gubernial Moscova,
membru al Comitetului Executiv Central din Rusia. $i al Comite-
zului Executiv Central al U.R.S.S. 456.

Sorokin vezi Bauman, N. E.

Starover vezi Potresov, A. N.

Stepanov vezi Nikitin, I. K.

Stepanov, S. I. (Braun) (1876-1935) revolutionar de profesie,
bolsevic. 5i-a inceput activitatea revolutionary in 1895 la uzina de
armament din Tula, unde a lucrat ca strungar. La Congresul al
II-lea al P.M.S.D.R. a fost delegat al Comitetului din Tula, iskrist
din majoritate. La intoarcerea sa in Rusia a fost arestat ; in 1905 a
fost eliberat ; a activat la Tula, Petersburg $i Moscova. In 1915 a
fos arestat din nou $i deportat in gubernia Irkutsk, de unde s-a
intors dupa revolucia din februarie 1917. Dupa Revolutia Socialists
din Octombrie a condus operatiile de nationalizare a uzinelor din
Tula ; in 1919 a fost numit director al fabricii de cartuse din Tula.
Din 1925 presedinte al Comitetului executiv gubernial Tula. Din
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1930 a lucrat ca vicepresedinte al Comitetului executiv regional
Moscova, apoi ca secretar al colegiului de partid al comisiei regio-
nale de control. In 1933-1935 a fost presedinte al Tribunalului
regional Moscova. La Congresul al XIII-lea al partidului a fost
ales membru al Comisiei centrale de control, iar la Congresele al
XIV-lea si al XV-lea membru al Comisiei de revizie a C.C.
317, 457, 474.

Stopani, A. M. (Lange) (1871-1932) revolu%ionar de profe-
sie, bolsevic. 5i-a inceput activitatea revolutionara in 1892 la Ka-
zan ; in 1893 a organizat un cerc marxist, in anii 1894-1898 a dus
munci de propagandist in cadrul cercurilor muncitoresti social-de-
mocrate din Iaroslavl. Din 1899 a activat la Pskov, unde in 1900 a
facut cunostinta cu V. I. Lenin ; a luat parte la pregatirea editarii
Iskrei" si a fost unul dintre organizatorii Uniunii muncitorilor din
nord ; in noiembrie 1902, la Consfatuirea de la Pskov a Comitetului
de organizare pentru convocarea Congresului al II-lea al P.M.S.D.R.,
a fost cooptat in acest comitet. A luat parte la congres ca delegat
al Uniunii din nord a muncitorilor, iskrist din majoritate. Du_pa
congres, din insarcinarea Comitetului Central, a activat la Iaroslavl,
unde a organizat o tipografie ilegala ; dupa descoperirea acesteia,
in vara anului 1904 a plecat la Baku ; aici a fost unul dintre
organizatorii comitetului bolsevic local. Din toamna anului 1905 a
activat la Kostroma, a luat parte la organizarea Sovietului de
deputati
rabocii"

ai
; a

muncitorilor
fost secretar

din Kostroma si a ziarului ilegal Severnii
al Comitetului din Kostroma si delegat din

partea acestuia la Congresul al V-lea al partidului. Dupa congres
a activat la Baku, a fost secretar de redactie al ziarului bolsevic
legal Gudok", a luat parte la organizarea de greve. A fost in
repetate rinduri arestat, tinut sub supravegherea politiei. Dupa revo-
lutia din februarie 1917 a fost presedinte al Comitetului de apro-
vizionare din Baku. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a avut
naunci de conducere pe linie de partid si in aparatul Sovietelor ; in
anii 1930-1932 a fost vicepresedinte al Asociatiei unionale a ve-
chilor bolsevici. 202, 209, 223, 300, 303, 475.

Strahov vezi Tahtarev, K. M.

Struve, P. B. (1870-1944) economist si publicist burghez,
unul dintre Iiderii partidului monarhist liberal al cadetilor. In ultimul
deceniu al secolului trecut reprezentant de seam5. al marxismului
legal", colaborator si redactor la revistele Novoe Slovo" (1897),
Nacealo" (1899) si Jizn" (1900). Inca in prima sa lucrare, inti-
tulata Note critice cu privire la problema dezvoltarii economice a
Rusiei" (1894), Struve, criticind narodnicismul, a procedat la o
revizuire critics" si la o completare" a teoriei economice si filo-
zotice a lui K. Marx ; s-a solidarizat cu reprezentantii economiei
politice burgheze vulgare si a propagat malthusianismul. Marcie
maestru al renegarii" asa 1-a numit V. I. Lenin pe Struve (Opere,
vol. 13, E.S.P.L.P. 1957, pag. 488). Struve a fost unul dintre teore-
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ticienii si organizatorii Uniunii eliberarii", organizatie liberals bur-
gheza (1904-1905), si redactor al organului ei ilegal, revista Osvo-
bojdenie" (1902-1905). 0 data cu infiintarea partidului cadetilor,
in 1905, el devine membru al Comitetului Central al acestui partid.
Dupa infringerea revolutiei din 1905-1907 it gasim pe Struve lider
al aripii drepte a liberalilor ; la inceputul primului razboi mondial
a devenit unul dintre ideologii imperialismului rus. Dupa Revolutia
Socialista din Octombrie a fost un dusman inveterat al Puterii sovie-
tice, membru at guvernului contrarevolutionar al lui Vranghel, emi-
grant alb. 86, 320-321, 363.

Susane, Louis (1810-1876) general francez, participant al
apararii Parisului in anii 1870-1871, autorul unor lucrari de istorie
militara. 488.

S

$ergov, M. I. social-democrat, de profesiune medic ; membru
al grupului de sprijin din Berlin al Iskrei" si al Ligii din straina-
tate a social-democratiei revolutionare ruse" ; dupa Congresul al
II-lea al P.M.S.D.R. mensevic. Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a locuit §i a lucrat in Uniunea Sovietica. 457.

Sotman, A. V. (Gorski) (1880-1939) revolutionar de pro-
fesie, bolsevic, muncitor strungar. $i-a inceput activitatea revolutio-
nara in 1899, in cadrul Uniunii de lupta pentru eliberarea clasei
muncitoare" din Petersburg ; a

Obuhov"
activat la uzina Obuhov", a luat

parte la apararea de la (1901), a fost organizator de
partid at raionului Viborg. La Congresul al II-lea at P.M.S.D.R.
delegat al Comiterului din Petersburg, iskrist din majoritate. Dupa
congres a activat la Kostroma si la Ivanovo-Voznesensk, a fost
membru al Comitetului din nord al P.M.S.D.R. ; a participat la
revolu;ia din 1905-1907 la Petersburg si la Odesa. In anii 1911-
1912 membru al Comitetului din Helsingfors al Partidului mun-
citoresc social-democrat din Finlanda. In 1912 s-a dus la Paris sa
prezinte lui V. I. Lenin un raport asupra organizatiei militare din
flota Marii Baltice. La consfatuirea din august" a C.C. al P.M.S.D.R.
cu activisti de partid, care a avut loc la Poronino (1913), a fost
cooptat in C.C. $i in Biroul din Rusia al C.C. al P.M.S.D.R. In
noiembrie 1913 a fost arestat la Ekaterinoslav si deportat in tinutul
Narim. La revolutia din februarie 1917 a participat la Tomsk ; din
iunie 1917 a fost membru al Comitetului de partid din districtul
Petrograd, a organizat trecerea lui V. I. Lenin in Finlanda. A
participat activ la Revolutia Socialista din Octombrie ; dupa revo-
lutie a avut munci de raspundere pe linie de partid, in secturul
economic si in aparatul de stat ; in 1923-1924 a detinut functia de
presedinte al Comitetului Executiv Central al Republicii Sovietice
Socialiste Autonome Karelia, intre 1926 si 1937 a fost sef al servi-
ciului de cadre al Consiliului economic superior i imputernicit cu
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insarcinari speciale al Prezidiului Comitetului Executiv Central at
U.R.S.S. La Congresele al XIII-lea, al XIV-lea, al XV-lea si al
XVI-lea ale partidului a fost ales in Comisia centrals de control.

218, 474.

$ouer, M. M. social-democrat, iskrist ; in 1900 se afla in de-
portare la Ufa ; in vara anului 1900 a plecat in strainatate si s-a
stabilit la Zurich ; a fost membru al Ligii din strainatate a social-
democratiei revolutionare ruse", a participat la Congresul al II-lea
al Ligii de partea mensevicilor. 457.

pein vezi Aleksandrova, E. M.

T

T. vezi Krasikov, P. A.

Tahtarev, K. M. (Strahov, Tar) (1871-1925) a intrat in mis-
carea social - democrats in 1893, a facut parte din Uniunea de lupti
pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg ; in ianuarie 1896
a fost arestat, iar in 1897 a emigrat din Tara. In noiembrie 1898 a
participat la lucrarile Congresului de la Zurich al Uniunii social-
democratilor rusi din strainatate" ; in 1900 a redactat ziarul Ra-
boceaia Misl", organ al economistilor". A luat parte la Congresul
de la Paris al Interna%ionalei a II-a (1900) ca delegat din partea
Organizatiei muncitoresti" din Petersburg. A participat la organi-
zarea Congresului al U-lea al P.M.S.D.R., la care a fost `, delegat
cu drept de vot consultativ. Dupa scindarea partidului, a simpatizat
cu menlevicii ; curind dupa aceea a parasit munca de partid. In
anii urmatori s-a dedicat activitatii stiintifice si pedagogice, a scris
o serie de lucrari de sociologie si de istorie a miscarii revolutionare
din Rusia. 258, 457.

Tar vezi Iakubova, A. A.

Tar vezi Tahtarev, K. M.

Thiers, Adolphe (1797-1877) om politic reactionar si istoric
burghez francez, de profesiune avocat. $i-a inceput activitatea poli-
tica la sfirsitul deceniului al 3-lea al secolului trecut ca militant al
opozitiei burghezo-liberate ; dupa revolutia burgheza din iunie 1830
a ocupat multe posturi ministeriale, devenind apoi sef at guvernului.
In 1834 a fost organizatorul cruntei reprimari a rascoalelor repu-
blicane din Lyon $i Paris. In perioada Republicii a doua (1848-
1851) a fost unul dintre conducatorii partidului ordinii", partid
contrarevolutionar monarhist. In anii celui de-al doilea Imperiu (1851-
1870) n-a mai luat parte activa la viata politica ; in 1863 a aderat
la opozitia liberals moderata. Dupa caderea cclui de-al doilea Imperiu
(4 septembrie 1870), a fost unul dintre conducatorii de fapt ai gu-
vernului reac;ionar, al carui 4ef a devenit la 17 februarie 1871. Din

42 V. I. Lenin, vol. 8
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ordinul lui a fost intreprinsi incercarea de a dezarma garda natio-
nail din Paris, ceea ce a provocat riscoala din 18 martie 1871. A
fost unul dintre principalii organizatori ai razboiului civil si ai re-
primarii Comunei din Paris. Rolul jucat de Thiers in istoria Frantei
a fost caracterizat in mod amanuntit de K. Marx in lucrarea Raz-
boiul civil din Franca" (vezi K. Marx, Razboiul civil din Franca",
Editura politica, 1960, pag. 38-45). 487, 488, 491, 495, 496.

Thomas, Clement (1809-1871) general francez, bonapartist ;
a _p_articipat la inabusirea rascoalei proletariatului din Paris in iunic
1848. In 1870 a fost numit comandant at garzii nationale din Paris.
La 18 martie 1871 (in prima zi a Comunei din Paris) a fost ucis
de trupelc care trecusera de partea poporului. 489, 496.

Topuridze, D. A. (Karski) (1871-1942) social-democrat gru-
zin, mcnsevic. A participat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca
delegat al Comitetului din Tiflis, iskrist din majoritate. A dat do-
vada de oscilari, iar la sfirsitul congresului a votat impreuna cu
iskri1tii din minoritate. Dupa congres a aderat la mensevici, luind
pozitie impotriva organelor centrale ale partidului alese de congres,
fapt pentru care, la inceputul lunii octombrie 1903, Comitetul Uniu-
nii din Caucaz a P.M.S.D.R. I-a inlaturat din munca de partid.
In anii 1918-1921, in timpul guvernarii mensevice din Gruzia,
Topuridze a fost presedinte at Comisiei financiare si bugetare a
Adunarii constituante, primar al orasului Kutais. Dupa instaurarea
Puterii sovietice in Gruzia, a lucrat in cadrul Comisariatului finantelor
si a desfasurat o activitate publicistici si stiintifica. 262, 293,
468, 474.

Travinski vezi Krjijanovski, G. M.

Trochu, Louis-Jules (1815-1896) general francez, bonapartist.
Presedinte at guvernului apararii nationale" (septembrie 1870
februarie 1871) si guvernator general al Parisului in 1871 ; unul
dintre calaii Comunei din Paris. In 1872 a demisionat si s-a retras
din activitatea politica. 487, 488, 493, 495.

Trotki (Bronstein), L. D. (1879-1940) dusman inrait al leni-
nismului. A participat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat
al Uniunii din Siberia ; iskrist din minoritate. Dupa congres a dus
o lupti activa impotriva bolsevicilor in toate problemele teoriei si
practicii revolutiei socialiste. In anii reactiunii lichidator, iar in
1912 organizator al Blocului antipartinic din august. In perioada
primului razboi mondial s-a situat pe pozitii centriste, a luptat im-
potriva lui V. I. Lenin in problemele razboiului, pacii si revolutiei.
La intoarcerea din emigra%ie, dupi revolutia din februarie 1917, a
facut parte din grupul interraionistilor" si, impreuna cu acestia, la
Congresul at VI-lea at P.M.S.D. (b) din Rusia a fost primit in
rindurile partidului bolsevic. Dupa Revolutia Socialists din Octom-
brie a lost comisar al poporului pentru afacerile externe, comisar
al poporului pentru problemele militare si maritime, presedinte at
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Consiliului milhar-revolutionar at republicii ; a fost mcmbru al
Biroului Politic at C.C. In 1918 a foss adversar al pica de la Brest,
iar in 1920-1921 a fost in fruntea opozitiei in discutia cu privire
la sindicate ; incepind din 1923 a dus o inversunata lupta fractio-
nista impotriva programului leninist de construire a socialismului,
impotriva liniei generale a partidului ; a propovaduit ideea impo-
sibilitatii victoriei socialismului in U.R.S.S. Partidul comunist, de-
mascind trotkismul ca deviere mic-burgheza in rindurile partidului,
1 -a zdrobit pe plan ideologic si organizatoric. In 1927 Trotki a fost
exclus din partid, iar in 1929 expulzat din U.R.S.S. pentru activi-
tate antisovietica ; in 1932 i s-a retras cetatenia sovietica. - 15,
46, 101, 199, 202, 223, 225, 237, 259-260, 271, 283, 293-294, 298,
300, 307, 332, 335, 342, 343, 349, 350, 398, 405-408, 450, 451, 455,
457, 468, 477.

T

Tarev - vezi Lokerman, A. S.

Tederbaum, I. 0. - vezi Martov, L.

Teitlin, L. S. (Belov, Veisman) (n. 1877) - din 1898 a activat
ca propagandist in cadrul cercurilor muncitoresti social-democrate
din Vitebsk. Din 1901 a activat la Moscova, a avut legaturi cu
grupul Iujnii rabocii". In 1902, dupa caderea din noiembrie a Co-
mitetului de partid din Moscova, a lucrat la refacerea organizatiei
de partid din acest oral ; a aderat la organizatia Iskrei". Delegat
din partea Comitetului de partid din Moscova la Congresul al II-lea
al P.M.S.D.R., s-a situat pe pozilii centriste, iar dupa congres a
aderat la mensevici. A activat la Odesa, Moscova $i Vitebsk. Din
1907 nu a mai dus o munca politica activa. Dupa revolutia din
februarie 1917 a condus sectia edituri si press de pe linga Sovietul
din Moscova. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a lucrat in
sectorul editorial. - 109, 217, 409, 412, 450, 451, 472, 479.

Ulianov, D. I. (Ghert) (1874-1943) - revolutionar de profesie,
bolsevic ; medic, fratele mai mic at lui V. I. Lenin. $i-a inceput acti-
vitatea revolutionary in 1894, in cercurile marxiste studentesti din
Moscova ; in noiembrie 1897 a fost arestat in legatura cu procesul
Uniunii muncitoresti din Moscova $i a stat in inchisoare pink in
toamna anului 1898, dupi care i s-a fixat domiciliu fortat. In 1900
a intrat in organiza;ia Iskrei". A luat pane la Congresul at 1I-lea
at P.M.S.D.R. ca delegat din partea Comitetului din Tula, iskrist din
majoritate. Dupa congres a activat ca agent al Comitetului Central ;
in ianuarie 1904 a fost arestat la Kiev Si detinut in inchisoare timp
de 11 luni. In 1905-1907 a fost membru al Comitetului bolsevic din

42*



640 INDICE DE NUMI3

Simbirsk, apoi a lucrat ca medic la Serpuhovo si Feodosia, intreti-
nind legaturi strinse cu organizatiile centrale ale bolsevicilor. In 1914
a fost mobilizat in armata, unde a desfasurat o activitate revolutio-
nark in rindurile soldatilor. Dup5." Revolutia Socialists din Octombrie
a lucrat pe linie de partid gi in aparatul de stat in Crimeea, iar din
1921 a lucrat la Moscova, in cadrul Comisariatului poporului pentru
ocrotirea sanatatii ; in anii 1925-1930 a lucrat la Universitatea
comunista I. M. Sverdlov", iar din 1933 la Directia sanitary a
Kremlinului. A participat intens la activitatea Muzeului central
V. I. Lenin". 275, 276, 474, 477.

Ulianov, V. 1. vezi Lenin, V. I.

Ufakova vezi Potresova.

V

Valentin vezi Galperin, L. E.

Valentin, Louis-Ernest general francez, bonapartist, a fost pre-
fect al politiei din Paris in ajunul insurectiei din 18 martie 1871.
489, 496.

Valentinov vezi Plehanov, G. V.

Vasili Ivanovici vezi Smidovici, P. G.

Vasiliev vezi Lengnik, F. V.

Veisman vezi Teitlin, L. S.

Vilenski, L. S. (Lenski, Leonov) (1880-1950) in 1899 a facut
parte din grupul de propagandisti de pe linga Comitetul din Kiev
al P.M.S.D.R. ; a participat la organizarea demonstraciilor din apri-
lie 1901 de la Kiev ; curind dupa aceasta a fost arestat, iar la
inceputul anului 1902 a fost deportat in gubernia Poltava, de unde
a fugit in vara aceluiasi an. Din 1902 a activat la Ekaterinoslav, unde
s-a ocupat cu organizarea de tipografii ilegale cu difuzarea pu-
blicatiilor social-democrate. A participat la Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R. ca delegat din partea Comitetului din Ekaterinoslav,
facind parte din majoritatea iskrista ; dupa congres a devenit bolsevic.
In 1905 a parasit rindurile P.M.S.D.R., intrind in organizatia anar-
histilor-comunisti ; a fost unul dintre redactorii revistei anarhiste
,,Buntar". In 1907 a fost arestat si deportat pe termen de 4 ani in
tinutul Turuhansk ; la intoarcerea din deportare s-a retras din acti-
vitatea politics. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie a luat
parte la organizarea Puterii sovietice la Odesa si a lucrat in orga-
nele Inspectiei muncitoresti-taranesti ; in 1922-1924 a detinut func-
;ia de secretar al Bancii industriale din Moscova ; mai tirziu a lucrat
in cadrul Comisiei de stat a planificarii. 218, 411, 452, 473.

si

-
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Vinoy, Joseph (1800-1880) general francez, bonapartist, co-
mandantul armatei de la Versailles in timpul Comunei din Paris,
unul dintre conducatorii represiunilor singeroase impotriva comu-
narzilor. 489, 496.

Vollmar, Georg Heinrich (1850-1922) unul dintre liderii aripii
oportuniste a Partidului social-democrat din Germania, ziarist. La
jumatatea deceniului al 8-lea al secolului trecut a aderat la social-
democratie ; in 1879-1880 a redactat organul partidului, Der
Sozialdemokrat", care aparca ilegal la Ziirich. A fost ales in mai
multe rinduri deputat in Reichstag $i in landtagul Bavariei. Dupa
abolirea legii exceptionale impotriva socialistilor, Vollmar a rostit
in 1891 Ia Miinchen doua cuvintari, in care cerea ca activitatea
partidului sa se limiteze la lupta pentru reforme indemna social-
democratia si se inteleaga cu guvernul. Alaturi de Bernstein, Vollmar
a fost un ideolog al reformismului si al revizionismului. El tagaduia
ascutirea luptei de class, cautind sa demonstreze superioritatea so-
cialismului de stat, indemna social-democratia sa se alieze cu Iibe-
ralii ; cu prilejul elaborarii programului agrar al partidului, el a
aparat interesele micilor proprietari de pamint. In timpul primului
razboi mondial, Vollmar s-a situat pe pozitiile social-sovinismului ;
in ultimii sai ani de viata n-a mai participat la activitatea

272, 273, 338, 392, 393.

Vorontov, V. P. (V. V.) (1847-1918) economist $i publicist,
unul dintre ideologii narodnicismului liberal din anii 1880-1900,
autor al lucrarilor Destinele capitalismului in Rusia" (1882), Cu-
rentele de Ia noi" (1893), Studii de economic teoretica" (1895) si
altele, in care sustinea ca in Rusia nu exists conditii pentru dez-
voltarea capitalismului si in -acelasi timp proslavea mica productie
de marfuri, idealiza obstea taraneasca. Vorontov a militat pentru
o impacare cu cirmuirea tarista si a combatut cu hotarire marxismul.
Conceptiile lui au fost aspru criticate de V. I. Lenin in multe din
lucrarile sale. 79, 85.

V. V. vezi Voroncov, V. P.

Wilhelm I (1797-1888) rege al Prusiei (din 1861) ; imparat
al Germaniei (1871-1888). 486, 495.

WrOblewski, Watery (1836-1908) revolutionar polonez de
seams, general al Comunci din Paris din 1871. A studiat Ia Institu-
tul de silvicultura din Petersburg, unde a avut prilejul sa cunoasca
ideile democratilor-revolucionari rusi. Intors in Polonia, a desfasurat
o activitate de agitatie revolu;ionara in rindurile taranilor. In timpul
rascoalei din 1863-1864 pentru eliberarea Poloniei a comandat de-
talamente de rasculati si a fost gray ranit. In ianuarie 1864 a
plecac la Paris, unde a devenit unul dintre conducatorii aripii

politica.
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mocratice a emigratiei poloneze. Cind a fost proclamata Comuna
din Paris, Wroblewski s-a situat cu hotarire de partea rasculatilor
si a fost numit comandant at armatei a II-a a comunarzilor. Wro-
blewski a luptat vitejeste in rindurile proletarilor din Paris piny in
ultimele zile ale Comunei. Dupa infringerea ei, a emigrat la Londra ;
a foss cooptat in Consiliul General at Internationalei I ; a luat parte
activa la lupta impotriva bakunistilor si a sustinut linia maid a
lui Marx si Engels. Dupa amnistia din 1880 s-a reintors in Franca.
Pink' la sfirsitul viecii sale Wroblewski a ramas credincios ideilor
socialismului si ale solidaritatii internationale. 490.

X vezi Maslov, P. P.

Y vezi Galperin, L. E.

X

Y

Z

Z vezi Krohmal, V. N.

Zagorski vezi Krohmal, V. N.

Zasulici, V. I. (1849-1919) militanta de seamy a miscarii
narodnice, iar mai tirziu a miscarii social-democrats din Rusia. A
inceput sa activeze in miscarea revolutionary in 1869. A facut parte
din organizatiile narodnice Zcmlea i volca" si Ciornii peredel".
La 24 ianuarie 1878, in semn de protest impotriva maltratarii de-
tinutului politic Bogoliubov, a savirsit un atentat impotriva lui
Trepov, guvernatorul orasului Petersburg. In 1880 a emigrat ; in
strainitate a rupt-o curind cu narodnicismul si a trecut pc pozitiile
marxismului. In 1883 a luat parte la crearea grupului Eliberarea
muncii". In ultimele dotia decenii ale secolului trecut, Zasulici a
tradus in limba rust' Mizeria filozofiei" de K. Marx si Dezvolta-
rea socialismului de la utopie la stiinta" de F. Engels, a scris o
lucrare intitulata Schita de istorie a Asociatiei Internationale a Mun-
citorilor", precum si o serie de alte lucrari ; a colaborat la publi-
catiile grupului Eliberarea muncii", la revistele Novoe Slovo" si
Naucinoc Obozrenie", in care a publicat o serie de articole de cri-
tics literary. In 1900, Zasulici a intrat in redactia ziarului Iskra"
si a revistei Zarea". A participat la Congresul at II-lea at P.M.S.D.R.
ca delegati cu drept de vot consultativ din partea redacciei Iskrei",
a facut parte din minoritatea iskriitilor. Dupa Congresul al II-lea al
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Zasulici a devenit unul dintre Iiderii mer4evismului
a facut parte din rcdactia Iskrei" mensevice. In 1905 s-a inapoiat
in Rusia ; in perioada reactiunii s-a alaturat lichidatorilor, iar in
timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozitiile social-sovinis-
mului. Fata de Marea Revolutie Socialists din Octombrie a avut o
atitudine negativa. 9, 18, 133, 276, 302, 343, 380, 411, 455, 457,
477.

Zborovski, M. S. (Konstantinov, Kostici) (1879-1935) social-
democrat, mensevic. Si-a inceput activitatea politica. in 1898 la
Odesa. A participat la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. ca delegat
din partea Comitetului din Odesa, facind parte din minoritatea
iskristilor. In anii primei revolucii ruse a sustinut ideea lichidatorista
a convocarii unui larg congres muncitoresc. In 1905 a fost membru
al Comitetului Executiv al Sovietului de deputati ai muncitorilor
din Petersburg. Impreuna cu alti conducatori ai Sovietului din Peters-
burg a foss arestat deportat ; in 1906 a evadat din locul de depor-
tare, emigrind in Elvetia. In anii reac;iunii a fost lichidator. In 1908
a participat la crearea ziarului Golos Sotial-Demokrata", organul
din strainitate al mensevicilor-lichidatori ; a condus sectorul tehnic
al ziarului. Dupi revolutia din februarie 1917 s-a intors in Rusia ;
a activat la Odesa. Fata de Revolutia Socialists din Octombrie a
avut o atitudine ostila ; la sfirsitul anului 1919 a plecat in straina-
tate, unde continuat activitatea in cadrul organizatiilor men -
levice. 218, 224, 254, 451, 479.

Zelenski, E. 0. vezi Nadejdin, L.

Zemleacika, R. S. (Osipov) (1876-1947) revolutionara de
profesie, militants de seams a partidului cornunist si a Statului
sovietic. A intrat in miscarea revolutionara in 1893. La intoarcerea
din strainatate, a fost cooptata in 1896 in Comitetul din Kiev al
P.M.S.D.R. In 1901 a fost agents a Iskrei" ; a activat la Odesa
si la Ekaterinoslay. La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
a fost delegata din partea Comitetului din Odesa, /*kind
parte din majoritatea iskrista. Dupa congres a fost cooptata
in C.C. ca reprezentanta a bollevicilor ; a participat activ la
lupta impotriva mensevicilor. In august 1904 a luat parte la Con-
sfatuirea de la Geneva a celor 22 de bollevici si a fost aleas5. in
Biroul Comitetelor Majoritatii. A fost secretary a organizatiei de
partid din Petersburg si delegata a acestei organizatii la Congresul
al III-lea al partidului. In perioada revolutiei din 1905-1907 a
fost secretary a Comitetului din Moscova al P.M.S.D.R. A suferit
in repetate rinduri represiuni din partea guvernului prise. In 1909
a lucrat ca secretary a organizaciei bolsevice din Baku, apoi a emi-
grat. In 1915-1916 a facut parte din Biroul din Moscova al C.C.
al partidului. Dupa revolutia din februarie 1917 a lucrat ca secre-
tara a Comitetului din Moscova al P.M.S.D. (b) din Rusia. In

P.M.S.D.R.,

si
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allele insurectiei armate din octombrie a condus la Moscova lupta
muncitorilor din raionul Rogojski-Simonovski. In 1918-1921 ,a con-
dus sectiile politice ale armatelor de pe Frontul de nord si de pe
Frontul de sud. In anii urmatori a indeplinit munci de raspundere
pe linie de partid si in aparatul sovietic. A luat parte ca delegate
la toate congresele partidului (in afara de Congresele I si al V-lea).
Incepind de la Congresul al XIII-lea al P.C. (b) din Rusia a facut
parte din Comisia centrals de control. La Congresul al XVII-lea a
fost aleasa in Comisia controlului de scat, iar la Congresul al
XVIII-lea membra a C.C. al P.C. (b) din U.R.S.S. Din 1939 si
pink' in sfirsitul Marelui Razboi pentru Apararea Patriei a detinut
functia de vicepresedinta a Consiliului Comisarilor Poporului al
U.R.S.S. In ultimii sai ani de viati a fost vicepresedint5. a Comisiei
controlului de partid de pe lingi C.C. al P.C. (b) din U.R.S.S. A
fost deputata in Sovietul Suprem al U.R.S.S. in prima legislature.
317, 407, 477.

Zetkin, Clara (1857-1933) militants de seams a miscarii mun-
citoresti germane ;1 internationale, a participat la intemeierea Parti-
dului Comunist din Germania ; scriitoare de talent, orator si tribun
inflicarat. A intrat in miscarea revolutionary la sfirsitul deceniului
al 8-lea al secolului trecut ; in 1881 a aderat la Partidul social-
democrat din Germania, care pe atunci se afla in ilegalitate. In 1882
a emigrat in Elvetia si s-a stabilit la Zurich, unde a colaborat activ
la ziarul Der Sozialdemokrat", organul ilegal al partidului social-
democrat german, si a contribuit la difuzarea lui in Germania. Fa-
cind parte din aripa stings a social-democratiei germane, Clara
Zetkin, impreuna cu R. Luxemburg, F. Mehring si K. Liebknecht, a
participat activ la lupta impotriva lui Bernstein si a celorlalci
oportunisti. In timpul primului razboi mondial a fost o internationalists
revolutionary si a luptat impotriva social-sovinismului. A participat
activ la pregatirea Conferintei socialiste internationale a femeilor care
s-a tinut la Berna in manic 1915. In 1916 a intrat in grupul Inter-
national", iar. apoi in uniunea Spartacus". Din 1919 membra a
Partidului Comunist din Germania ; a fost aleasa in C.C. al parti-
dului. La Congresul al III-lea al Internationalei Comuniste a fost
aleasa in Comitetul Executiv al Internationalei, in cadrul caruia a
condus secretariatul international pentru problemele femeilor. Din
1924 si pins la sfirsitul vigil a fost presedinta a Comitetului Exe-
cutiv a1 Organizatiei internationale pentru ajutorarea luptatorilor
revolutiei (Ajutorul Rosu). 273.

Zurabov, A. G. (Bekov) (1873-1920) si-a inceput activitatea
revolutionary in 1892 ; in 1896 a facut parte din Uniunea de lupta
pentru eliberarea clasei muncitoare din Petersburg ; din 1899 a
activat in cadrul Comitetului din Tiflis al P.M.S.D.R. ; in 1902 a
fost unul dintre organizatorii Uniunii social-democratilor armeni"
f i ai ziarului Proletariat", organul ei. In 1903 a intrat in Comitetul
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Llniunii din Caucaz a P.M.S.D.R. A luat parte la Congresul al II-lea
al P.M.S.D.R. ca delegat din partea Comitetului din Batumi, facind
parte din majoritatea iskrista. Dup5 congres a fost bolsevic, apoi a
aderat la mensevici. A fost deputat in Duma a II-a de star. Dup5
dizolvarea Dumei a trecut in ilegalitate ; in 1908 a fost arestat
intemnitat in foreareata Petropavlovskaia, apoi deportat in Siberia,
de unde a fugit in stfairatate. In 1912 a aderat la Blocul din august,
bloc lichidatorist organizat de Trotki. In anii primului razboi
mondial s-a situat pe pozitii centriste. Dupi revolutia din februarie
1917 s-a intors in Rusia ; a fost cooptat in Comitetul Executiv al
Sovietului din Petrograd. Dupa Revolutia Socialists din Octombrie
a lucrat in Transcaucazia, s-a apropiat de bolsevici, a luptat impo-
triva mensevicilor si a dasnacilor si a militat pentru stabilirea unor
legaturi strinse cu Rusia Sovietica. 475.

Zverev vezi Essen, M. M.
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Septembrie 1903
iulie 1904

Prima jumatate a
lunii septembrie

Intre 16 (29)
septembrie 1 (14)
octombrie

(septembrie 1903 iulie 1904)

1903
Lenin locuieste la Geneva (de la sfirsitul lunii
aprilie 1903).

Lenin scrie Relatare despre Congresul at II-lea
al P.M.S.D.R."

Lenin pregateste, spre a fi publicata In Iskra",
o corespondents primita din Odesa in legatura
cu boicotarea alegerilor de delegati de fabrics si
scrie o nota din partea redactiei la aceasta cores-
pondents. Corespondenta din Odesa nota din
partea redactiei, scrisa de Lenin, au aparut In
nr. 49 din 1 octombrie 1903 al ziarului Iskra".

Septembrie, 17 (30) Intr -o scrisoare adresata lui A. M. Kalmikova,
Lenin descrie activitatea dezorganizatoare dusk'
de mensevici dupa Congresul al II-lea al
P.M.S.D.R.

Septembrie, 21
(octombrie, 4)

Septembrie, 22
(octombrie, 5)

Impreuni cu G. V. Plehanov 4i F. V. Lengnik,
Lenin discuta cu L. Martov, P. B. Akselrod,
A. N. Potresov si V. I. Zasulici conditiile unei
activitati comune in cadrul O.C. Tratativele s-au
incheiat fars nici un rezultat.

Intr-o scrisoare adresata membrilor Comitetului
Central G. M. Krjijanovski $i V. A. Noskov, Lenin
le aduce la cunostinta mensevicii desfasoara o
activitate dezorganizatoare si le recomanda sa se
pregateasca in vederea unei lupte energice impo-
triva acestora, sa-si consolideze influenta in cadrul
comitetelor ; totodata, ii sfatuieste si coopteze in
C.C. pe L. E. Galperin si P. A. Krasikov, partizani
ai majoritatii.

644
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Septembrie, 23
(octombrie, 6)

lntre 26 septembrie
;i 13 octombrie
(9 ;i 26 octombrie)

Septembrie,
(octombrie,

27
10)

intre 27 septembrie
13 octombrie

(10 ;i 26 octombrie)

A dona )umatate
a lunii septembrie
luna octombrie,
inainte de 22 (4
noiembrie)

Octombrie,

Octombrie,

In numele Comitetului Central, Lenin adreseaza
comisiei pentru publicarea proceselor-verbale ale
Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. o scrisoare in
care cere sa i se puns la dispozitie textul progra-
mului, at statutului de organizare si at tuturor
rezolutiilor si hotaririlor adoptate la congres.

In numele redactiei O.C., Lenin adreseaza lui
L. Martov, precum si celorlal;i fosti redactori ai
Iskrei" o scrisoare in care ii invita sa colaboreze
la ziarul Iskra" si la revista Zarea".
Lenin scrie proiectul de apel al C.C. si al redactiei
O.C. catre reprezentantii opozitiei mensevice, in
care ii indeamna pe acestia sa-si indeplineasca
datoria de membri ai partidului si sa inceteze
boicotarca institutiilor centrale ; el propune ca
divergentele principiale sal fie dezbatute si clari-
ficate in fata tuturor membrilor partidului.

Intr-o scrisoare adresata lui G. D. Leiteizen, mem-
bru at administratiei Ligii din strainatate a
social-democratiei revolutionare ruse", Lenin se
pronunta impotriva convocarii Congresului al
II-lea al Ligii.

Lenin intocmeste pentru Congresul al II-lea al
Ligii din strainatate planul-conspect al raportului
sau asupra Congresului at II-lea at P.M.S.D.R.,
face o serie de insemnari pe marginea circularei
Comitetului Central catre membrii Ligii si a
vechiului statut al Ligii, intocmeste o lista a mem-
brilor Ligii si face pe aceasta lista un calcul pre-
liminar al raportului de forte dintre bolsevici si
mensevici la apropiatul congres al acestei organi-
zatii etc.

Lenin face munca redactionala la Iskra", ci-
teste si pregateste pentru tipar o serie de cores-
pondente privind miscarea muncitoreasca din
Rusia, situatia celor arestaci, alegerile de delegati
de fabrics etc.

1 (19) In nr. 49 al Iskrei" este publicat articolul lui
Lenin Maximum de nerusinare si minimum de
logics ".

7 (20) Lenin scrie lui G. M. Krjijanovski o
actiuni

scrisoare in
care subliniaza ca sint necesare mai hotartte
din partea Comitetului Central impotriva activi-
tatii dezorganizatoare desfasurate de mensevici in
cadrul comitetelor, se pronunta pentru venirea lai

,ci
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Krjijanovski la Geneva si respinge planul lui
V. A. Noskov ca L. Martov sa fie cooptat in
Comitetul Central. Lenin scrie comitetului Uniunii
din Caucaz o scrisoare in care aproba hotarirea
acestuia de a-1 scoate din munca pe D. A. Topu-
ridze, care trecuse la mensevici, cheama comi-
tetul sa promoveze cu fermitate linia majoritacii
partidului.
Lenin participa la intocmirea unei scrisori deschise
catre membrii Ligii din strainatate a social-de-
mocratiei revolutionare ruse" $i o semneaza alaturi
de ceilalti 11 bolsevici membri ai Ligii. In
scrisoare se arata ca este necesar sa se procedeze
la reorganizarea Ligii la intocmirea unui nou
statut, protestindu-se totodata impotriva gravelor
acte de incalcare a disciplinei de partid de catre
L. G. Deutsch, membru al administratiei Ligii.

Octombrie, 13-17 Lenin participa la lucrarile Congresului al II-lea
(26-30) de la Geneva al Ligii din strainatate a social-

democratiei revolutionare ruse".

Octombrie, 13 (26) In prima sedinta a Congresului al II-lea al Ligii
din strainatate a social-democratiei revolutionare
ruse", Lenin participa la dezbaterile in legatura
cu ordinea de zi, prezinta observacii preliminare
la raportul asupra Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. si face insemnari asupra mersului dcz-
baterilor.

Octombrie, 14 (27) In sedinta a doua a Congresului Ligii, Lenin pre-
zinta raportul asupra Congresului al II-lea al
partidului.

Octombrie, 15 (28) In sedinta a treia a congresului Ligii, Lenin pre-
zinta un protest energic impotriva metodelor de
lupta nedemne si nascocirilor grosolane la care a
recurs Martov in raportul sau ; impreuna cu parti-
zanii majoritatii el paraseste sedinta congresului.

Octombrie, 16 (29) Lenin scrie o declaratie de protest (pe care a
intitulat-o ulterior Declaratie neprezentata") im-
potriva acuzatiilor calomnioase formulate de
Martov la adresa bolsevicilor in raportul sau la
congresul Ligii.
La inceputul sedintci a 4-a a congresului Ligii,
Lenin declara ca, data fiind comportarea neparti-
nica a lui Martov, refuza sa participe la dezbate-
rile pe marginea raportului asupra Congresului al
II-lea al particlului renunta la cuvintul de in-
sheiere.

si
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In sprijinul acestei declaratii, bolsevicii membri ai
Ligii prezinta in scris un protest colectiv, dupa
care parasesc sedinta congresului.

Octombrie, 17 (30) In sedinta a 5-a a congresului Ligii, Lenin inter-
vine de citeva on in dezbaterile asupra statutului
Ligii. El subliniaza ca statutul Ligii nu poate
intra in vigoare inainte de a fi fost aprobat de
C.C. Dupa ce congresul a adoptat rezolutia lui
Martov in care se declara ca aprobarea statutu-
lui Ligii de catre Comitetul Central nu este obli-
gatorie, Lenin protesteaza in numele partizanilor
majoritatii impotriva acestei flagrante incalcari a
statutului partidului. In seara aceleiasi zile, dupa
sedinta a 5-a a congresului Ligii din strainatate,
Lenin participa la o adunare separati a bolsevici-
lor membri ai Ligii tinuta laolalta cu cei 11 can-
didati propusi de ei spre a fi primiti in rindurile
Ligii. Aceasta adunare a avut loc la restaurantul
Lando lt" din Geneva.

Octombrie, 18 (31), In prezenta lui F. V. Lengnik si a lui L. E. Gal-
seara, ti 19 (noiem-perin, Lenin discuti cu G. V. Plehanov, cautind
brie, 1), dimineata convinga ca nu se pot face concesii marto-

vistilor si el nu este admisibila cooptarea vechilor
redactori in O.C. Vizind ca Plehanov este hotarit
sa faca concesii mensevicilor, Lenin pune problema
retragerii sale din redactia Iskrei".

Octombrie, 19
1)

In sedinta Consiliului P.M.S.D.R., Lenin participa
(noiembrie, la elaborarea hotaririi Consiliului partidului asupra

conflictului dintre Liga din strainatate Comi-
tetul Central.
Lenin scrie lui G. V. Plehanov o scrisoare in care
cauta sa-1 convinga sa renunte la hotarirea de a
face concesii martovistilor, aratindu-i prejudiciul
imens care va rezulta pentru partid de pe urma
acestor concesii.
Lenin prezinta lui G. V. Plehanov declaratia cu
privire la retragerea sa din Consiliul partidului
si din redactia Organului Central.

Octombrie, 21 Lenin are, impreuna cu F. V. Lengnik, o intreve-
(noiembrie, 3) dere cu G. V. Plehanov. Ca raspuns la declaratia

lui Plehanov ca este hotarit sa faca concesii mar-
tovistilor, Lenin i i confirma hotarirea de a se
retrage din redactia O.C. In acelasi timp Lenin
ii comunick lui Plehanov hotarirea sa de a intra
in Comitetul Central al P.M.S.D.R., data toti
membrii C.C. vor fi de acord cu acest lucru.

sa-1

si
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Octombrie, 22 Impreuni cu F. V. Lengnik, Lenin 11 viziteaz1 pe
(noiembrie, 4) G. V. Plehanov, care le aduce la cunostinta con-

ditiile de pace cu opozitia mensevica, puse de
martovisti, si insist ca Comitetul Central sa facI
concesii. Lenin ;i Lengnik declara lui Plehanov
ca conditiile puse de mensevici sint inacceptabile
si arata ca trebuie ceruti pgrerea celorlalti
membri ai C.C. In aceeasi zi, Lenin si Lengnik
trimit pe I. H. Lalaiant in Rusia cu insarcinarea
de a aduce la cunostinta membrilor Comitetului
Central evenimentele care au avut loc la Con-
gresul al II-lea al Ligii si In perioada de dup5. el.
Lenin scrie lui G. M. Krjijanovski o scrisoare in
care ii aduce la cunostintii ca G. V. Plehanov a
f:icut o cotitura spre mensevici ; el arata totodati
ea G. M. Krjijanovski si V. A. Noskov trebuie
neaparat sa vina la Geneva.
Lenin scrie Comitetului Central o scrisoare prin
care ii face cunoscute conditiile de pace cu opozi-
lia puse de martovisti, si invita C.C. sa
prezinte mensevicilor conditiile sale.
In nr. 51 al Iskrei" este publicat articolul lui
Lenin Situatia Bundului in partid".

Octombrie, 23 Intr-o scrisoare adresati lui V. A. Noskov si
(noiembrie, 5) G. M. Krjijanovski, membri ai Comitetului

Central, Lenin arata c5. Comitetul Central tre-
buie sa duel o lupti energicA impotriva marto-
vistilor si insista ca Noskov si Krjijanovski s5
vina cit mai curind la Geneva pentru a se putea
elabora linia Comitetului Central in aceasta
lupta.

Octombrie,
(noiembrie,

24
6)

Lenin trimite lui G. V. Plehanov o scrisoare prin
care-1 anunta ca-i transmite toate atributiile sale
redactionale si ca-i trimite materialele redactiei
O.C.

Octombrie, 24 sau Lenin participI la o adunare a grupului bolsevic
25 (noiembrie, 6 de la Geneva ; adunarea a condamnat compor-
sau 7) tarea lui G. V. Plehanov si i-a dat un vot de

blam pentru faptul ca a tradat majoritatea parti-
dului.

Octombrie, 26 Lenin scrie lui G. M. Krjijanovski o scrisoare in
(noiembrie, 8) care-1 Instiinteaza ca s-a retras definitiv din redac-

lia arata necesitatea de a lupta pentru
intirirea pozitiilor in C.C., impotriva acaparIrii
acestuia de catre mensevici, si insist ca membrii
mai influenti ai Comitetului Central sa vina in
strainatate.

mensevia
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Octombrie, 28
10)(noiembrie,

Noiembrie, 5

Lenin scrie lui M. N. Leadov o scrisoare (ramasa
neexpediata) in care descrie amanuntit cum s-a
desfasurat lupta la congresul Ligii si in perioada
de dupa congres. In aceasta scrisoare, Lenin arata
cal bolsevicii trebuie sa lupte acum pentru intarirea
pozitiilor in C.C. si pentru convocarea grabnica
a unui nou congres al partidului.

(18) Lenin trimite lui G. V. Plehanov articolul Bur-
ghezia narodnicizanta $i narodnicismul dezorien-
tat". Articolul este publicat in Iskra" nr. 54 din
1 decembrie 1903.

Noiembrie, 6-8
(19-21)

lntre 7 19
noiembrie (20
noiembrie 2
decembrie)

Noiembrie,

Noiembrie,

Noiembrie,

Lenin trimite lui G. V. Plehanov, la redactia O.C.,
o declaratie cu privire la retragerea sa din redac-
tia cu incepere de la 1 decembrie (st. n.)
1903.

Lenin este cooptat in Comitetul Central.

Lenin pregateste o scrisoare catre redactia
Iskrei" (in legatura cu articolul lui G. V. Ple-
hanov Ce nu trebuie facut", aparut in nr. 52
al Iskrei"). Scrisoarea a fost publicata in
Iskra" nr. 53 din 25 noiembrie 1903.

12 (25) Lenin participa la o sedinta a Comitetului Cen-
tral tinuta la Geneva. La propunerea sa, C.C.
elaboreaza un ultimatum in care &int prezentate
mensevicilor conditiile pentru instaurarea pica
in partid.

14 (27) Lenin prezinta la sedinta C.C. proiectul unei de-
claratii de protest impotriva hotaririi prin care
G. V. Plehanov a cooptat in redactia Iskrei" pe
fostii redactori mcnsevici.

16 (29) Din insarcinarea Comitetului Central, V. I. Lenin
intra in Consiliul partidului ca reprezentant al
C.C. al P.M.S.D.R.

Lenin scrie conceptul unei scrisori a C.C. al
P.M.S.D.R. catre administratia Ligii din straina-
tate, catre grupele de sprijin ale partidului catre
toti membrii partidului aflati in strainatate. Aceas-
ta scrisoare a ramas, dupa cit se pare, neexpediata.

Lenin adreseaza. redactiei O.C. doua scrisori in
care-i cere sa nu amine publicarea Scrisorii catre
redactia «Iskreix." s-o tipareasca in nr. 53 al
ziarului

Nu mai devreme de
16 (29) noiembrie

Noiembrie, 20
3)(dccembrie,

Iskrei

si
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Intre 25 1i 29
noiembrie (8
12 decembrie)

Noiembrie, 27
(decembrie 10)

Noiembrie, 29
(decembrie, 12)

Decembrie, 5 ( 18)

Lenin adreseaza Iskrei" mensevice scrisoarea des-
chisi De ce m-am retras din redactia «Iskreix.",
care, in urma refuzului redactiei de a o publica,
a fost editata in foaie volanta in decembrie 1903.

Intr-o scrisoare adresata membrilor din Rusia ai
Comitetului Central, Lenin arata ca este necesara
convocarea Congresului al III-lea al partidului.

Lenin trimite redactiei O.C. o scrisoare in care
cheama pe membrii opozitiei mensevice sa ince-
teze lupta fractionista.

Lenin scrie lui G. M. Krjijanovski o scrisoare in
care critics cu asprime atitudinea impaciuitorista a
unora dintre membrii C.C. fall de martovisti, care
dezorganizeaza partidul, si arata ca trebuie in-
ceputa imediat pregatirea congresului partidului.

Decembrie, nu Intr-o scrisoare adresati lui N. E. Vilonov,
mai tirziu de 9 (22) Lenin descrie principalele evenimente ale luptei

interne de partid, acapararea redactiei O.C. de
catre mensevici si activitatea for de subminare
indreptata impotriva C.C.

Decembrie, 9 (22) Intr-o scrisoare adresata Comitetului Central,
Lenin protesteazi impotriva trimise
comitetelor de partid in numele C.C., instiintare
care minimaliza semnificatia luptei inversunate
din cadrul partidului propaga o politica
impaciuitorista fall de mensevici.

Decembrie, 11-14 In numele reprezentantului din strainatate al C.C.,
(24-27) Lenin adreseazi redactiei ziarului Iskra" o scri-

soare in care protesteaza impotriva rezolutiei
adoptate de redactia O.C. in legatura cu scri-
soarea sa De ce m-am retras din redactia
cIskrei* ?"

Lenin adreseaza Comitetului Central o scrisoare
in care cere ca membrii C.C. sa-si precizeze po-
zitia in problema convocarii congresului partidului
si-i cheama la lupta activa impotriva mensevicilor.
Scrisoarea a fost expediata in Rusia la 23 decem-
brie 1903 (5 ianuarie 1904).

Decembrie, 22 Intr-o scrisoare adresata lui G. M. Krjijanovski,
(4 ianuarie 1904) Lenin critics aspru pe unii membri ai C.C. din

Rusia pentru comportarea for impaciuitorista ; el
cere sal se ducal un razboi necrutator impotriva
mensevicilor $i insists asupra convocarii cit mai
grabnice a congresului partidului.

Decembrie, 17 (30)
fi 20 (2 ianuarie
1904)

li

instiinfarii

si
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Decembrie, inainte
de 26 ale lunii
(8 ianuarie 1904)

Decembrie, 26
(8 ianuarie 1904)

A doua junatate
a lunii decembrie
A doua jumatate
a lunii decembrie
ianuarie 1904

Anul 1903

43

Impreuna cu Nadejda Konstantinovna Krupskaia
cu F. V. Lengnik, Lenin face o excursie pe

muntele Saleve, in apropiere de Geneva.

Impreuna cu F. V. Lengnik, Lenin scrie o scri-
soare catre redactia Iskrei", care este trimisa sub
semnatura lui Lengnik, reprezentantul din scrii-
natate al C.C. In aceasta scrisoare se subliniaza
necesitatea de a se acorda tuturor membrilor
partidului libertatea de a critica institutiile cen-
trale".
Lenin scrie mamei sale, Maria Aleksandrovna
Ulianova, o scrisoare in care-i impartaseste impre-
siile culese in timpul excursiei pe muntele Saleve

o magi sa-i cumpere cartea lui Secenov Ele-
mentele gindirii" un dictionar rus-francez.

Lenin scrie insemnarea intitulata Nota cu pri-
vire la pozitia noii wIskre*.
Lenin pregateste in vederea reeditarii brosura
Scrisoare atm un tovaras despre sarcinile noastre
organizatorice", la care scrie o prefata o
postfata.
Lenin conspecteaza cartile : Fr. Ueberweg. Grund-
riss der Geschichte der Philosophie . Berlin,
1876-1880. 3 Bde. (Studii de istorie a filozo-
fiei". Berlin, 1876-1880. In 3 volume) si Fr.
Paulsen. Einleitung in die Philosophie". (Intro-
ducere in filozofie"), Berlin, 1899.
Lenin intocmeste liste de ca'rti engleze, germane

franceze pe teme social-economice, conspecteazi
cartea Hand and machine labor". Vol. III.
Washington, 1899. Thirteenth annual report of
the commissioner of labor. 1898 (Munca ma-
nuals si munca mecanizata". Vol. III. Washing-
ton, 1899. Al treisprezecelea raport anual al im-
puternicitului cu problemele muncii. 1898), face
extrase din ca'rtile : P. Meuriot. Les agglomera-
tions urbaines dans l'Europe contemporaine"
(Asezarile urbane in Europa contemporana").
Paris, 1897 ; Summary of production by hand
and machine methods" (Lista metodelor de pro-
ductie manuals mecanizata") ; Recensement
general des industries & des metiers (31 octobre
1896)". [Recensamintul general al industriei ;i
mcseriilor (31 octombrie 1896) "]. Vol. III, IV
V. Bruxelles, 1900-1901.

;i

si
si

si

si

si
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1903-1904 Lenin conspecteazi cartea : H. Rider Haggard.
Rural England. Being an account of agricultural
and social researches carried out in the years
1901 & 1902". In two volumes. London, 1902.
(Anglia rurala. Dare de seams asupra cerceta-
rilor agricole sociale efectuate in anii 1901 si
1902". In doui volume. Londra, 1902).

1904
Intre 4 si 10 Lenin scrie proiectul de apel Catre membrii
(17 23) partidului".
ianuarie

lanuarie, 7 (20) Lenin scrie o scrisoare catre M. A. Ulianova, in-
treabi de sanatatea surorilor sale A. I. Ulianova-
Elizarova si M. I. Ulianova, precum si a fratelui
sau D. I. Ulianov, care fusesera aresta;i la Kiev
in ianuarie 1904.

lanuarie, 10 (23) Lenin intocmcste textul unei scrisori oficiale ca-
tre presedintele Consiliului partidului in legatura
cu proxima sesiune a Consiliului. Scrisoarea a
Post trimisa lui Plehanov in numele lui F. V. Len-
gnik, reprezentantul din strainatate al C.C., care
a facut in text unele modificari neinsemnate.

lanuarie, 14 (27) Lenin scrie lui G. V. Plehanov, presedintele Con-
siliului partidului, o scrisoare in care, in numele
reprezentantilor C.C., protesteaza impotriva pro -
punerii redac ;iei O.C. ca secretarul proximei se-
siuni a Consiliului sa fie F. I. Dan.

lanuarie, 15-17 Lenin participa la sediniele Consiliului partidului,
(28-30) care se tineau la Geneva.

lanuarie, 15 (28) In prima sedinta a Consiliului partidului, Lenin
propune sa se discute problema masurilor in ve-
derea restabilirii pacii in partid, prezinta un
proiect de rezolutie rosteste o serie de cuvin-
tari in legatura cu aceasta problema.

lanuarie, 16 (29) In sedinta a doua a Consiliului partidului, Lenin
rosteste o serie de cuvintari in problema resta-
bilirii pacii in partid, prezinta un nou proiect
de rezolutie in aceasta problemi is cuvintul
in legatura cu ordinea de zi.

Lenin scrie apelul Din partea Comitetului Cen-
tral al Partidului muncitoresc social-democrat din

ii

si
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lanuarie, 17 (30)

A doua jumatate a
lunii ignuarie
luna februarie

lanuarie, 18 (31)

lanuarie, nu mai de-
vreme de 18 (31)
ale lunii

lntre 20 fi 25
lanuarie
(2 !i 7 febrimrie)

lanuarie, 25
(f ebruarie, 7)

Dup:i 27 lanuarie
(9 februarie)

43*
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Rusia", in care cere sa se acorde sprijin organi-
zatorilor bibliotecii si arhivei partidului la Ge-
neva.

In sedinta a treia a Consiliului partidului, Lenin
cri citire opiniei separate a reprezentantilor C.C.,
in care acestia protesteaza impotriva adoptarii
de catre Consiliu a rezolutiei lui G. V. Plehanov
cu privire la cooptarea mensevicilor in C.C. ; el
cere sa fie luata in discutie problema convoci-
rii Congresului al III-lea al partidului, intervine
in dezbateri prezinti un project de rezolutie
in legatura cu aceasti problema ; rosteste cuvin-
fari cu privire la editarea literaturii de partid si
la alte probleme.

Lenin incepe lucrarile pregItitoare la cartea sa
Un pas inainte, doi pasi inapoi" (studiaza pro -
cecele- verbale ale congresului al II-lea al parti-
dului, face extrase din aceste procese-verbale, no-
teaza pasajele caracteristice din cuvintirile dele-
gatilor, calculeazi repartizarea voturilor la vota-
rea diferitelor probleme etc.).

tntr-o scrisoare adresat5 Comitetului Central,
Lenin comunica rezultatele sesiunii Consiliului
partidului, care in problemele esentiale a adop-
tat rezolutii cu caracter mensevic cere ca meat-
brii C.C. sa inceapa o lupti hotiriti pentru con-
vocarea imediat5 a congresului partidului.

Lenin scrie proiectul de apel Citre partid".

Intr-o scrisoare adresati lui G. M. Krjijanovski,
membru al C.C., Lenin 1'1 pune in gardi impo-
triva pericolului acapararii Comitetului Central
de c5tre mensevici gi aratI ca comitetele locale
trebuie sa adopte o atitudine energica impotriva
actiunilor dezorganizatoare ale O.C. mensevic.

In numele Comitetului Central, Lenin roagi C.C.
al P.P.S. sa dea uncle preciziri in legitura cu
propunerea P.P.S. de a se convoca o conferinta
a reprezentantilor P.M.S.D.R. P.P.S.

La un miting tinut la Geneva, Lenin rosteste o
cuvintare despre rizboiul ruso-japonez, care iz-
bucnise atunci, despre viitoarea revolu;ie.

yi

si

si

1i
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Sflr,ritul lunii
ianuarie

Inceputul lunii
februarie

Februarie, 3

Lenin discuti cu V. V. Vorovski, S. I. Gusev 4i
N. Valentinov opera lui Cernisevski.

Lenin sprijini ideea creirii Biroului din sud al
C.C. al P.M.S.D.R. si aproba proiectul de- rezo-
lutie intocmit de Comitetul din Odesa cu pri-
vire la necesitatea convocirii Congresului al
III-lea al partidului.

(16) Lenin scrie manifestul C.C. al P.M.S.D.R. a-
cre proletariatul rus", in legituri cu rizboiul
ruso-japonez.

Lenin scrie autorilor brosurii Comentariu pe
marginca proceselor-verbale ale Congresului al
II-lea al Ligii din strainatate a social-democra-
tiei revolutionare ruse" o scrisoare in care ex-
pune imprejurarile care 1-au determinat si se
retragg din redactia Iskrei" roagi sa pu-
blice aceasta scrisoare in anexa la Comentariu".
Lenin semneaza hotirirea, intocmit de V. D.
Bonci-Bruevici, cu privire la biblioteca arhiva
de pe lingi C.C. al P.M.S.D.R.

In numele reprezentantului din strainatate al
C.C., Lenin adreseaza redactiei Iskrei" un pro-
test oficial in legitura cu faptul ca redactia
insusit corespondenta secciei din strainatate a C.C.

Lenin si F. V. Lengnik trimit membrilor din Ru-
sia ai C.C. o scrisoare in care recomandi si se
adopte o hotirire cu privire la convocarea ime-
diati a congresului partidului, si fie cooptati in
C.C. P. A. Krasikov si P. N. Lepesinski gi si
fie ales un grup executiv al C.C.

Lenin scrie membrilor din Rusia ai C.C. o scri-
soare in care critica cu asprime pozitia for im-
piciuitoristi, arata ca unica iesire din starea de
sciziune si de dezorganizare este convocarea Con-
gresului al III-lea al partidului, indeamni Co-
mitetul Central si adopte o linie fermi in poli-
tica interns de partid duel o lupti intransi-
genti impotriva mensevicilor.

Lenin scrie cartea tin pas inainte, doi pasi ina-
poi".

Februarie, 7 (20)

Februarie, 13 (26)

Februarie, inainte
de 16 (29) ale
lunii

Februarie .

Februarie mai,
inainte de 6 (19)
ale lunii

Martie, 1 (14) Lenin declari ca se retrage temporar din Consi-
liul partidului.

sa

pi-i

of
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Martie, 9 (22)

Martie

Martie aprilie

Aprilie, 2 (15)

Mai, 6 (19)

Mai, 13 (26)

La o adunare a social-democratilor din Geneva,
Lenin prezinta un referat asupra Comunci din
Paris.

Lenin scrie prin intermediul lui M. N. Lea-
dov, trimite unor activisti ai organizatiilor lo-
cale de partid din Rusia o serie de scrisori in
care subliniaza necesitatea convocarii cit mai
grabnice a Congresului al III-lea al P.M.S.D.R.

Lenin conduce un cerc social-democrat ai carui
membri studiaza statutul partidului.

Lenin scrie proiectul unui manifest de 1 Mai ;
manifestul apare sub semnatura C.C. si a O.C.
al partidului.

Iese de sub tipar cartea lui Lenin Un pas Ina-
inte, doi pasi inapoi (Criza din partidul nostru)".

Lenin adreseaza membrilor Comitetului Central
o scrisoare in legatura cu adincirea divergente-
lor din cadrul C.C. In aceasta scrisoare, el atm*"
ca reintra in Consiliul partidului.

Lenin intocmeste textul documentului intitulat
Declaratia a trei membri ai C.C.", prin care
V. A. Noskov (Glebov) $i Lenin se obligau ca
in toate actiunile pe care le vor intreprinde in
numele Comitetului Central sa procedeze numai
de comun acord, iar actele respective sa fie sem-
nate de ei amindoi. Declaratia a trei membri
ai C.C.", semnata de Noskov, M. M. Essen (Zve-
rev) si Lenin, a fost trimisa tuturor membrilor
din Rusia ai C.C. al P.M.S.D.R.

Intr -o scrisoare trimisa lui F. V. Lengnik, Lenin
insists ca acesta $i R. S. Zemleacika sa nu se
retraga din C.C. si sa lupte pentru triumful li-
niei bolsevicilor in cadrul Comitetului Central.

Mai, nu mai de- Lenin scrie lui G. M. Krjijanovski 4i L. B. Kra-
vreme de 13 (26) sin, membri ai C.C., scrisori in care le arata ca
ale lunii trebuie sa analizeze temeinic esenta evenimente-

lor care au loc in viata partidului si sa adopte
o pozitie principiala in lupta impotriva merge-
vicilor.

Mai, dupii data Lenin scrie planul apelului Catre partid".
de 15 (28) ale
4014

si,
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Mai, 31 iunie, Lenin participa Ia sedintele Consiliului partidului.
5 (iunie, 13 fi 18)

Mai, 31 (iunie,

lunie, $ (18)

Mai sau iunie

lunie, 6 (19)

13) In prima sedinta a Consiliului partidului, Lenin
rosteste cuvintari in problema conferintei inter -
partinice, a reprezentantei P.M.S.D.R. Ia con-
gresul socialist international, face observatii in
legatura cu desfasurarea dezbaterilor.

In sedinta a doua a Consiliului partidului,
V. I. Lenin rosteste cuvintari in legatura cu co-
optarea in comitete si cu dreptul C.C. de a in-
troduce in comitete membri noi, in legatura cu
modalitatea votarii in problema convocarii Con-
gresului al III-lea al P.M.S.D.R., in legatura cu
ziarul Rassvet" si cu publicarea proceselor-ver-
bale ale sedintelor Consiliului, precum si in le-
gatura cu o scrie de alte probleme.

Lenin scrie lui A. A. Bogdanov o scrisoare in
care ii critica lucrarea Empiriomonismul".

Intr-o scrisoare trimisi in Rusia lui F. V. Len-
gnik si E. D. Stasova, membri ai Comitetului
Central, Lenin cere informatii amanuntite in le-
gatura cu proiectata convocare a plenarei C.C.
in strainatate si arata ca trcbuie luate masuri
impotriva unei eventuate preponderente a impa-
ciuitoristilor la plenara.

Lenin, N. K. Krupskaia si M. M. Essen fac o
excursic grin imprejurimile orasului ei merg cu
vaporul pin la Montreux, viziteaza castelul
Chillon, fac o ascensiune pe virful Dane-du-Midi.

Lenin respinge propunerea facuti de impaciuito-
ristul Noskov, membru al C.C., ca el, Lenin, sa
intre in redactia Iskrei" si si consimta la coop-
tarea a doi mensevici in C.C.

V. I. Lenin si N. K. Krupskaia plead de la
Geneva la Lausanne, intr-o calatorie prin Elvetia.

Lenin si N. K. Krupskaia se odihnesc la Lau-
sanne.

lunie, nu mai
ttrziu de 8 (21)
ale lunii

funk, 11 sau
12 (24 sau 25)

lunie, 12 sau
13 (25 sau 26)

Intre 12 sau 13
si 20 iunie (25
sau 26 iunie
3 lulu.)

lunie, 20 (iulie,
3) prima jumii-
tate a lunii
hdlg.

Lenin si N. K. Krupskaia 'hi continua calatoria
prin Elvetia : plecind de la Lausanne, ei se in-
dreapta spre Montreux, fac o ascensiune pe mun-
tii de linga Montreux, coboara in valea Ronu-

si

I

si
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lui, merg in susul apci, iar apoi prin trecitoarea
Hemmi o iau spre Oberland, ajung pina la lacul
Brienz $i poposesc pentru citeva zile la Iseltwald,
dupa care isi continua alatoria.

lunie, 25
8)

Din Frutigen, Lenin trimite lui M. A. Ulianova
(isilie, o vedere a Kandcrstegului.

Julie, 3 (16) Lenin si N. K. Krupskaia trimit lui M. A. si
M. I. Ulianova o ilustrati cu vederea localitatii
Iseltwald de pe malul lacului Brienz.

Julie, 7 (20) Lenin si N. K. Krupskaia trimit lui M. A. Ulia-
nova o ilustrata cu vederea piscurilor Kleine-
Scheidegg fl Jungfrau. In aceastI carte pasta%
Lenin scrie a au fost la noua sosea care duce
la Jungfrau si ca se indreapta, prin Meiringen,
spre Lucerna.

Julie, 13 (26) Lenin scrie lui V. D. Bonci-Bruevici la Geneva
o scrisoare in legaturl cu sarcinile imediate ale
bolsevicilor din straiditate, aratind a in rela-
tiile cu mensevicii trebuie folositi tactica de pin
atunci.

Julie, 15 (28) Lenin trimite din Brunnen la Geneva o instiin-
tare oficiala, in care aratI ca, in timpul absen-
tei lui V. I. Lenin si a lui V. A. Noskov, impu-
ternicirile reprezentantilor din straiditate ai C.C.
trec asupra unui colegiu de agenti din strIini-
tate ai C.C. (P. N. Lepesinski, V. D. Bonci-Brue-
vici, M. N. Leadov).

1ntre 22 ;i 30 Lenin conduce lucearile de intocmire a raportu-
iulie (4 ii 12 lui bolsevicilor la Congresul de la Amsterdam al
august) Internationa.lei a II-a, schiteazi planul raportu-

lui, participl la intocmirea lui 1i -1 redactea.zi in
intregime.

Julie, 28 Intr-o scrisoare adresati lui L. Martov, secreta-
(august, 10) rul Consiliului P.M.S.D.R., Lenin declara ca se

pronunti impotriva propunerii lui Martov ca la
Congresul de la Amsterdam al Internationalei a
II-a partidul sk fie reprezentat prin. L. G.
Deutsch, V. I. Zasulici si F. I. Dan ; el ammteste de
hotirirea Consiliului partidului ca top membrii
Consiliului sä reprezinte la congres partidul sr pro-
pune ca in locul sau si fie trimisi M. N. Leadov
si P. A. Krasikov.
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