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VII

PREFATA

Volumul al treizeci si cincilea al Operelor complete ale
lui V. I. Lenin cuprinde lucrarile scrise incepind de la
25 octombrie (7 noiembrie) 1917 pina la 5 martie 1918

de la victoria insurectiei armate din Octombrie la
Petrograd pina la Congresul al VII-lea al partidului.

Aceasta este perioada in care revolutia proletara a
strabatut in mars triumfal intreaga tara necuprinsa. Cu
fiecare zi, Puterea sovietica se intarea tot mai mult. In
jurul proletariatului, foga conducatoare a revolutiei, se
uneau masele muncitoare de la orase si sate, si in primul
rind taranimea saraca. Aceasta puternica miscare populara
era condusa de partidul comunist, care a devenit partidul
de guvernamint al primului stat socialist din lume al
muncitorilor si taranilor. Dupa victoria Marii Revolutii
din Octombrie, in fata partidului se puneau noi sarcini
istorice : crearea si consolidarea Statului sovietic, transfor-
marea societatii pe baze socialiste, organizarea apararii
carii impotriva incercuirii capitaliste dusmane, consolidarea
legaturilor internationale cu proletariatul din celelalte tan.

Marea Revolutie Socialista din Octombrie este indiso-
lubil legata de numele lui Lenin. Sub conducerea lui,
partidul bolsevic a reusit sa uneasca intr-un torent revo-
lutionar unic lupta clasei muncitoare pentru socialism,
miscarea intregului popor pentru pace, lupta taranilor pen-
tru pamint, lupta de eliberare nationala a popoarelor
asuprite din Rusia si sa indrepte aceste forte spre rastur-
narea capitalismului. Victoria Revolutiei Socialiste din
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Octombrie a constituit un exemplu stralucit de aplicare
in practica a teoriei lui Lenin cu privire la revolutia

o confirmare a justetei concluziei lui Lenin cu
privire la posibilitatea victoriei socialismului la inceput
intr-o singura taxi capitalista.

Lucrarile lui Lenin incluse in acest volum arata impor-
tanta istorica-mondiala a Revolutiei din Octombrie, primii
pasi in activitatea creatoare i transformatoare a Statului
sovietic, politica lui externa de pace. In ele se reflecta
lupta dusa de proletariat si de taranimea muncitoare im-
potriva claselor exploatatoare, care opuneau rezistenta,
impotriva partidelor contrarevolutionare ale cadetilor,
mensevicilor sit socialistilor-revolutionari de dreapta si este
dat la iveala caracterul mic-burghez al partidului so-
cialistilor-revolutionari de stinga. Intr-o seama de docu-
mente este caracterizata lupta intransigenta dusa de Lenin,
de partidul bolsevic impotriva elementelor oportuniste de
dreapta i mpotriva comunistilor de stinga" in cele mai
importante probleme ale politicii interne si externe.

Revolutia socialista din Rusia a deschis o noua era in
istoria omenirii era prabusirii capitalismului si a instau-
rarii socialismului. De azi inainte, n istoria Rusiei incepe
o noua epoca, i aceasta revolutie rusa, cea de-a treia,
trebuie sa duca, n ultima instanta, la victoria socialismu-
lui" spunea Lenin in cuvintarea rostita la sedinta
Sovietului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din
Petrograd in prima zi a revolutiei (vezi volumul de
fata, p. 2).

Reim lutia din Octombrie a dus la scindarea lumii tn
doua sisteme opuse. Pe arena internationala a aparut primul
stat socialist.

Lichidind proprietatea privati asupra principalelor mij-
loace de produc0e, Revolutia Socialised din Octombrie a
subminat baza economical a orinduirii bazate pe exploa-
tare si nedreptate sociala : pamintul, fabricile, uzinele,
caile ferate au devenit un bun al poporului creatorul
tuturor valorilor materiale i spirituale.

Marea importanta istorica a Revolutiei din Octombrie
consta in faptul ca ea a scuturat jugul robiei nationale, a
proclamat si a asigurat dreptul natiunilor la autodetermi-

socialised,

-
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nare, mergind Oda la despartire §i crearea unor state in-
dependente, a deschis n fata popoarelor largi perspective
de dezvoltare economica, politica §i culturala, de consoli-
dare a prieteniei frate§ti pe baza socialismului. In De-
claratia drepturilor poporului muncitor §i exploatat", scrisa
de Lenin, se proclama : Republica Sovietica Rusa se
constituie pe baza unirii libere a unor naciuni libere, ca
federatie a Republicilor Sovietice nationale" (p. 231).

Marea importanta istorica a Revolutiei Socialiste din
Octombrie a constat in faptul a a scos Rusia din razboiul
imperialist, a salvat tara de la catastrofa nacionala la care
o impingeau clasele exploatatoare, a salvgardat popoarele
Rusiei, amenintate de pericolul inrobirii de catre capitalui
strain.

Statul sovietic a lansat mareata lozinca a pacii §i a
pornit la aplicarea unor principii noi in re1aiile dintre
popoare §i tari.

Revolutia Socialista din Octombrie a avut o uria§à im-
portanta intern4onali. Ea a insufletit pe muncitorii §i
caranii din lumea intreaga, facindu-i sa porneasca o lupta
hotarita i plina de abnegatie impotriva razboiului

pentru pace intre popoare, pentru democraiie §i
socialism. Revolutia rusa a exercitat o uriag influenta
revolutionara asupra clasei muncitoare din Europa §i din
toata lumea, a ridicat intreaga mi§care muncitoreasca
mondiala pe o treapta noua. Sub influenta Revolutiei din
Octombrie s-au pus in miKare popoarele din tarile colo-
niale i semicoloniale. In primul stat din lume al muncito-
rilor §i taranilor, omenirea muncitoare a dobindit un sprijin
de nadejde in lupta ei impotriva razboaielor de cotropire,
pentru pace i securitatea popoarelor. Republica noastra
socialista a Sovietelor spunea Lenin se va inalca
trainic, ca un far al socialismului international §i ca un
exemplu pentru toate masele de oameni ai muncii. Acolo
este IncHierare, razboi, varsare de singe, jertfirea a mi-
lioane de oameni, exploatare de catre capital, aici e ade-
varata politica a pacii §i republica socialista a Sovietelor"
(p. 289).

Victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie a
marcat o noua etapa in viata §i activitatea lui V. I. Lenin.

impe-
rialist,
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Lenin a condus lupta partidului bo4evic i a poporului
sovietic pentru rezolvarea sarcinilor istorice ale dictatura
clasei muncitoare, pentru construirea socialismului. El a
condus nemijlocit crearea Statului sovietic, a elaborat pro-
blemele teoretice ale construirii noii societati §i a indrumat
aplicarea in practica a planurilor de transformare socialista
a Rusiei. Lenin era intruchiparea omului de stat de tip
nou, socialist. El a fost primul conducator de stat din
istoria omenirii animat de o profunda credinta in fortele
creatoare ale poporului, strins legat de masele largi de
oameni ai muncu i bucurindu-se de increderea i sprijinul
lor nelimitat.

Volumul al 35-lea incepe cu istoricele documente scrise
de Lenin : apelul Catre cetatenii Rusiei !", in care anunta
rasturnarea guvernului provizoriu burghez i trecerea pu-
terii in mina Sovietelor ; raportul cu privire la sarcinile
puterii Sovietelor, prezentat la §edinta din 25 octombrie
(7 noiembrie) a Sovietului din Petrograd ; rapoartele
asupra pacii §i asupra pamintului, prezentate la cel de-al
doilea Congres general al Sovietelor, care s-a deschis in
aceeai zi la Smolnii (Petrograd). Congresul a proclamat
trecerea intregii puteri din tara in mina Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, soldatilor §i taranilor §i a format
guvernul sovietic in frunte cu V. I. Lenin.

Primul act al Puterii sovietice a fost adoptarea Decre-
tului asupra pacii, scris de Lenin. Guvernul sovietic a
propus popoarelor i guvernelor tuturor tarilor beligerante
sa incheie pace in conditii echitabile pentru toate popoarele,
o pace fara anexiuni i contributii. L.1 raportul prezentat
de Lenin §i in Decretul asupra pacii au fost formulate
principiile noului tip de relatii internationale bazate nu pe
aservirea natiunilor slabe, ci pe instaurarea pacii intre toate
popoarele, pe recunowerea egaliatii in drepturi a na-
tiunilor, a independentei tuturor statelor §i au fost pro-
clamate metodele fati§e, cinstite ale diplomatiei sovietice.
Decretul scris de Lenin opunea politicii imperialiste de
razboaie §i cotropiri politica coexistentei papice a statelor
cu orinduiri sociale diferite. Principiile coexistentei papice,
elaborate de Lenin, constituie un puternic mijloc de unire
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pe plan international a popoarelor din toate 0:rile in lupta
pentru pace.

La al doilea Congres general al Sovietelor a fost rezol-
vata problema pamintului. Prin Decretul lui Lenin asupra
pamintului, proprietatea rno§iereasca a fost desfiintata
imediat, fara nici o despagubire. Proprietatile mo§iere§ti,
domeniile coroanei, manastirqti §i biserice§ti au fost puse
la dispozitia comitetelor agrare de plasa §i a Sovietelor
judetene de deputati ai taranilor. Prin acest Decret, Pu-
terea sovietica a dat in folosinta gratuita tsaranilor peste
150 de milioane deseatine de pamint. Decretul asupra pa-
mintului a insemnat realizarea aspiratillor de veacuri ale
taranimii muncitoare.

Marea Revolutie Socialista din Octombrie a instaurat
pentru prima oara in istorie dictatura proletariatului, a
creat un nou tip de stat Statul sovietic socialist. Con-
ducerea statului a trecut in mina Sovietelor de deputati
ai muncitorilor, taranilor §i soldatilor, create de oamenii
muncii. ...Prin organizarea acestor Soviete spunea
Lenin se faurqte ceva maret, nou i fara precedent in
istoria revolutiei mondiale" (p. 248). Sovietele, aparute in
cursul revolutiei, constituiau o forma de dictatura a pro-
letariatului care reprezenta o democratie fara precedent,
principial deosebita de cea burgheza, democratie pentru
majoritatea poporului, exploatata pina atunci.

Lenin ne inväta ca unul din principalele izvoare ale
fortei statului socialist este participarea con§tienta a ma-
selor largi de oameni ai muncii la conducerea treburilor
statului. El chema sa se pima cu hotarire capat preju-
decatii ca statul nu poate fi condus decit de burghezie, de
a§a-zisele clase de sus ale societatii. El avea o incredere
nestramutata in fortele creatoare ale maselor trezite de
revolutie. Victoria va fi de partea celor exploatati
scria el , deoarece de partea lor este viata, de partea lor
este forta numarului, foga masei, forta nesecatelor izvoare
a tot cc este plin de abnegatie, principial, cinstit, a tot ce
tinde sa mearga inainte, ce se trezqte la construirea nou-
lui, a intregii uriaw rezerve de energie §i de talente din
rindurile a§a-numitului «popor de rind», muncitorii §i
taranii. A lor va fi victoria" (p. 203-204).
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Congresele Sovietelor de deputati ai taranilor, congre-
sele muncitorilor §i functionarilor de la caile ferate, con-
gresul general al armatei, congresul flotei militare etc.,
care au avut loc in noiembrie-decembrie 1917, au constituit
o marturie a activitatii maselor care nazuiau sâ reorga

i§nizeze societatea pe baze socialiste. In rapoartele cuvin-
tarile rostite la aceste congrese §i incluse in volumul de
fata, Lenin explica situatia politic, sarcinile..§1 perspec-
tivele revolutiei, cheama pe oamenii muncii la creatie
de sine statatoare, la lupta hotarita impotriva contra-
revolutiei, la construirea cu abnegatie a societatii noi,
bocialiste, ii previne impotriva dificultatilor §i uneltirilor
dumanilor, le insufla incredere in victoria Puterii sovie-
tice, in triumful socialismului.

Marele merit al lui Lenin este acela de a fi elaborat in
lucrarile sale programul concret al constructiei socialiste,
principiile administrarii sovietice, generalizind experienta
maselor de oameni ai muncii in faurirea vietii noi. Un rol
imens in organizarea maselor pentru infaptuirea primelor
masuri de transformare socialista a Rusiei au avut de-
cretele istorice ale Puterii sovietice. Aceste decrete, scrise
in majoritatea lor de catre Lenin sau elaborate cu partici-
parea lui, sint documente programatice ale construirii so-
ciet5.*tii socialiste. In ele ii gasesc expresia probleme de
importanta capitala desfiintarea proprietatii private
asupra pamintului, introducerea controlului muncitoresc
in intreprinderi, nationalizarea bancilor, crearea Consiliu-
lui economic superior etc. Aceste decrete au constituit,
dupa cum s-a exprimat Lenin, ni§te jaloane pe drumul
dezvoltarii formelor noi de viata.

.Una dintre primele masuri menite sà submineze do-
minatia economica a capitalului a fost nationalizarea ban-
cilor. Apreciind aceasti masura economica revolutionara
a dictaturii proletariatului, Lenin spunea : Bancile sint
centre importante ale economiei capitaliste contemporane.
Aici se aduna bogatii nemaipomenite, care sint repartizate
in toata tara noastra uria§a, aici e nervul intregii vieti
capitaliste" (p. 283). Guvernul sovietic a transformat ban-
cile instrument al dictaturii proletariatului, intr-un
aparat de evidenta §i control socialist. Concentrarea in

i

Intr-un
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mina Statului sovietic a cailor ferate, nationalizarea flotei
fluviale §i maritime au constituit un pas important in
procesul de socializare a mijloacelor de productie.

Lenin a formulat principalele teze cu privire la caile de
socializare a celor mai importante mijloace de producpe
in Proiectul de decret cu privire la infaptuirea napona-
lizarii bancilor §i la masurile necesare in legatura cu
aceasta", precum i in notele Problemele politicii eco-
nomice", in Schita a programului de masuri economice"
§i in alte documente incluse in acest volum.

Dupa victoria Revolutiei din Octombrie, Lenin a acor-
dat o deosebiti atentie pregatirii naponalizarii marii in-
dustrii pas deosebit de important, hotaritor in transfor-
marea socialista a economiei. Controlul muncitoresc asupra
productiei §i repartitiei produselor introdus in primele zile
ale revolutiei socialiste a jucat un rol de seama in pre-
gatirea nationalizarii industriei. Lenin a aratat in repetate
rinduri c introducerea controlului §i a evidentei constituie
primii pa§i spre socialism. Sarcinile controlului muncitoresc
asupra productiei au fost schitate in Proiectul de lege cu
privire la controlul muncitoresc", care a stat la baza Legii
cu privire la controlul muncitoresc", adoptata de C.E.C.
din Rusia in decembrie 1917.

De la controlul muncitoresc am mers spre crearea Con-
siliului economic superior" spunea Lenin in ianuarie
1918 (p. 284). Calauzindu-se dupa indicaPile lui Lenin ca
munca de organizare este accesibila 5i unui muncitor sau
taran de rind care §tie carte, se pricepe la oameni §i are
experiença practica" (p. 208-209), partidul comunist a
creat organele economice ale Statului sovietic, promovind
in munca economick pe cei mai buni oameni din rindul
clasei muncitoare. Para lel cu organizarea comisariatelor
departamentelor economice, Lenin a trasat sarcina crearii
unui organ economic superior care s'a conduca i sà reglc-
menteze intreaga economie a Statului sovietic. Acesta a
fost Consiliul economic superior, creat in decembrie 1917.
Consiliul economic superior desfaqurat activitatea sub
conducerea nemijlocita a lui V. I. Lenin.

Sistemul sovietic de conducere a economiei a fost creat
cu participarea activa a maselor de oameni ai muncii.

i

i-a
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Lenin arata ca numai masele pot elabora planuri concrete
de organizare a vietii economice, ca inceputul trebuie
facut simultan §ide sus p de jos" (p. 154).

Inca de la primele transformari socialiste au iqit la
iveala fortele creatoare §i organizatorice ale clasei munci-
toare §i ale maselor muncitoare ale taranimii, capacitatea
lor nu numai de a desfiinta rinduielile burgheze §i. de a-i
expropria pe capitah§ti, dar §i de a organiza in mod
independent productia sociala. Lumea n-a rnai vazut
vreodata ceva asemanator celor cc se petrec in prezent la
noi in Rusia spunea Lenin in aceasta tara uria§a,
Impartita intr-o serie de state separate, alcatuita dintr-un
numar imens de nationalitati §i popoare eterogene : o una§a
munca organizatorica in toate judetele §i regiumle, orga-
nizarea paturilor de jos, munca desfa§urata nemijlocit de
mase, activitate creatoare..." (p. 294).

Lenin a descoperit in intrecerea socialista o forma ex-
celenta de dezvoltare a initiativei creatoare §i a activitatii
maselor, un mijloc puternic de atragere a oamenilor muncn
la constructia economica §i. culturala. In binecunoscutul
articol Cum trebuie organizata intrecerea ?", el subli-
niaza ca numai in socialism poate avea loc o intrecere in
masa. Socialismul nu numai ca nu inabu§a intrecerea, cum
afirma in mod mincinos publici§tii burghezi, dar creeaza
pentru prima oara in istoria omenirii posibilitatea de a o
aplIca pe scara larga, de a atrage uria§a majoritate a oame-
nilor muncii la construirea vietii noi, le cla posibilitatea
sa-§i vadeasca aptitudinile, sa dea la iveala talentele care
stau ascunse in popor izvor neatins, dupa cum spunea
Lenin, §1 pe care capitalismul le apasa §i le inabu§ea cu

i§mnle cu milioanele. Dar posibilitatea larga pe care o
are intrecerea socialista In Statul sovietic nu inseamna ca.
ea se poate desfa§ura spontan. Acura, cind la putere se
afla un guvern socialist scria Lenin , sarcina noastra
este sa organizam intrecerea" (p. 206).

To%1 oamenii muncii sint vital interesati in intrecerea
socialista, ea intare§te economia Orli §i contribuie la
ridicarea nivelului de trai §i cultural al populaciei. Dar,
arata. Lenin, unii pastreaza vechiul obicei, careli are ra-
clacuule in capitalism, de a privi munca §i mijloacele de
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productie din punctul de vedere al omului inrobit : sa.
smulga o bucata cit mai mare §i sa-§i ia talpa§ita". Lupta
impotriva acestui obicei cere introducerea controlului §i
a evidentei asupra producciei §i repartitiei. Lenin consi-
dera ca aceasta este principala sarcina economica. El
acorda o deosebita insemnatate controlului §i evidentei in
lupta impotriva exploatatorilor, trintorilor, punga§ilor §i
huliganilor. «Cine nu munce§te sa nu manince. iata
imperativul practic al socialismului. Iata ce trebuie or-
ganizat in mod practic" (p. 213-214).

Au trecut peste patru decenii de cind a fost scris arti-
colul Cum trebuie organizata intrecerea ?". Indicatiile lui
Lenin cu privire la rolul intrecerii in construirea socialis-
mului §i comunismului au fost insthite §i puse in practica
de masele largi populare. Mhcarea pentru crearea briga-
zilor §i. intreprinderilor muncii comuniste, care este o etapa
noua, superioara a intrecerii socialiste a devenit o mhcare
a intregului popor. Cuvintele lui Lenin : Socialismul nu
se creeaza prin decrete de sus. Automatismul cancelarist-
birocratic este strain de spiritul lui ; socialismul viu,
creator este opera maselor populare inse§i" (p. 60) hi
gasesc aici o confirmare concreta.

In acela§i articol, Lenin a formulat §i fundamentat prin-
cipiul centralismului democratic in conducerea economici
nationale, principiu dupa care partidul comunist §i Puterea
sovietica se calauzesc invariabil in construirea socialismului
si comunismului. Lenin se ridica impotriva oricarei §a-
blonari, impotriva oricaror incercari de a inab0 de sus
initiativa creatoare locala. Nici munca dupa §ablon, nici
uniformizarea dci sus in jos scria el n-au nimic
comun cu centralismul democratic i socialist. Unitatea in
chestiunile fundamentale, capitale, esentiale nu este §tirbita,
ci este asigurata prin diversitatea in ceea ce priveqte arna-
nuntele, particularitatile locale, modul de a trata proble-
mele, metodele de infaptuire a controlului..." (p. 213).

In insemnirile Din jurnalul unui publicist (Teme de
prelucrat)", Lenin noteaza o serie de probleme dintre cele
mai importante din sfera politicii interne §i externe a
Puterii sovietice. El a consacrat problemelor schitate in
acest document o serie de lucrari §i interventii, inclusiv
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lucrarea Sarcinile imediate ale Puterii sovietice", scrisa
in martieaprilie 1918 si inclusa in volumul urmator al
Operelor complete.

0 serie de lucrari incluse in volumul 35 caracterizeaza
activitatea lui Lenin in domeniul constructiei de stat so-
vietice. Un loc de seama ocup5." aici Declaratia drepturilor
poporului muncitor i exploatat", scrisa de Lenin si apro-
bata in ianuarie 1918 de Congresul al III-lea al Sovietelor.
Declaratia" consfintea prin lege cuceririle Revolutiei So-
cialiste din Octombrie, cuceririle clasei muncitoare din
Rusia, care prin practica revolutionara a transpus in fapt
invatatura lui Marx, Engels, Lenin potrivit careia statul
perioadei de trecere de la capitalism la socialism nu poate
fi decit dictatura proletariatului. Ea a confirmat decretele
cu privire la desfiintarea proprietatii private asupra pa-
mintului, la controlul muncitoresc, la crearea C.E.S la
nationalizarea bancilor. In Declaratie" a fost decretata
formarea Armatei Rosii, au fost proclamate principiile
fundamentale ale politicii externe a Statului sovietic
anularea tratatelor secrete, respectarea suveranitatii natio-
nale a tuturor popoarelor, ruptura totalà cu politica colo-
nialista barbara a statelor burgheze.

In Declaratie", pentru prima oara in istoria omenirii,
au fost trasate in mod concret principalele sarcini ale
dictaturii proletariatului desfiintarea exploatarii omu-
lui de catre om, lichidarea claselor exploatatoare, constru-
irea socialismului. Fiind un act constitutional de o deosebita
importanti, Declaratia" a format primul capitol din
Constitutia R.S.F.S.R. adoptata in iulie 1918 de cel de-al

Congres general al Sovietelor.
Statornicirea Puterii sovietice, primii ei pasi pe calea

transformarii socialiste a Rusiei au avut loc in conditiile
unei lupte inversunate duse de dusmanii revolutiei impo-
triva dictaturii proletariatului, impotriva constructiei so-
cialiste in plina desfasurare. Contrarevolutia a facut uz de
toate mijloacele de lupta impotriva Puterii sovietice
rascoale i rebeliuni, teroare i sabotajul la care se dedau
functionarii burghezi. Clasele exploatatoare rasturnate de
la putere au dezlantuit razboiul civil. Revolutia socialiseà
putea sà invinga numai reprimind impotrivirea dusmani-

V-lea
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lor de clasi. Respingind acuzatiile aduse bolsevicilor de a
fi dezlantuit razboiul civil, Lenin a aratat in repetate
rinduri ca razboiul civil a fost impus Tarii sovietice de
burghezie i mosieri. Leninismul ne invata i experienta
istorica confirma se spune in Programul P.C.U.S.
de bunavoie clasele dominante nu cedeaza puterea. In
aceste conditii, gradul de inversunare i formele luptei
de clasa vor depinde nu atit de proletariat, cit de forta
de impotrivire opusa de cercurile reactionare voinvi ma-
joritatii covirsitoare a poporului, de folosirea violentei de
catre aceste cercuri intr-o etapa sau alta a luptei pentru
socialism".

Dusmanii revolutiei mizau mult pe subminarea Puterii
sovietice pe dinauntru, folosind in acest scop atit pe so-

pe mensevici, cit i elementele
oportuniste din partidul bolsevic. In toiul rebeliunii anti-
sovietice pe care Kerenski i Krasnov au pus-o la cale a
doua zi dupa victoria revolutiei, partidul mensevic si so-
cialistii-revolutionari de dreapta au cerut schimbarea
componentei guvernului, confirmat de Congresul al II-lea
al Sovietelor, i formarea unui asa-numit guvern socialist
omogen", compus din reprezentantii diferitelor partide si
organizatii. 0 parte din membrii C.C. al P.M.S.D. (b) din
Rusia L. B. Kamenev, G. E. Zinoviev, A. I. Rik ov,
V. P. Miliutin, V. P. Noghin precum i unii activisti
cu munci de conducere in aparatul de stat I. Larin,
I. A. Teodorovici etc. au sprijinit cererea mensevicilor

socialistilor-revolutionari. Acest grup s-a situat pe po-
zitii oportuniste de dreapta, ridicindu-se impotriva liniei
principiale, consecvente a C.C. al partidului care considera

guvernul bolsevic format de cel de-al II-lea Congres
al Sovietelor este un guvern cu adevarat sovietic. Ca
raspuns la ultimatumul dat de Comitetul Central opozi-
tionistilor de dreapta, ei au iesit din C.C. si din Consiliul
Comisarilor Poporului.

In documentele adoptate de Comitetul Central al parti-
dului : Rezolutia C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia in
problema opozitiei din cadrul C.C.", Ultimatum adresat
de majoritatea C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia

apelul Din partea Comitetului Central al

ca

ca

si

ii

minori-
tatii",
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P.M.S.D. (b) din Rusia. Catre toti membrii de partid
citre toate clasele de oameni ai muncii din Rusia",
V. I. Lenin sublinia c parasirea posturilor de conducere
din aparatul de partid si de stat de catre sabotorii
dezertorii revolutiei care au tradat principple fundamentale
ale bolsevismului nu va clinti partidul si nu va zdruncma
unitatea maselor care 11 urmeaza. Asadar, tori oamenii
muncii trebuie sa fie calmi si hotarivi ! scria Lenin.
Partidul nostru, partidul majoritavii din Soviete, cu
rindurile strins unite, vegheaza asupra intereselor kr,
partidul nostru are de partea sa, ca inamte, milioane de
muncitori in orase, de soldati in transee, de tarani la
sate, care sint gata s obtina cu oHce pret victoria pacii
si victoria socialismului !" (p. 80).

Capitularzii au fost destituiti din toate posturile de
raspundere inlocuitt cu oameni devotati cauzei re-
volutiei.

Socialistii-revolutionari de dreapta i mensevicii, care
s-au pronuntat impotriva componentei bolsevice a guver-
nului aprobat de cel de-al II-lea Congres al Sovietelor,
s-au demascat si mai mult in ochii maselor ca slugi ale
burgheziei. Temindu-se sa nu-si piarda definitiv influenta
asupra varanimii, socialistii-revolutionari de stinga au in-
cheiat in noiembrie 1917 un acord cu bolsevicii si au
intrat in Consiliul Comisarilor Poporului. Dar, dupa cum
au aratat evenimentele ulterioare, acest acord era un acord
temporar. In 1918, o data cu desfasurarea luptei de clasa
la sate, multi dintre socialistii-revoluvionari de stinga au
trecut in tabara adversarilor activi ai Puterii sovietice.

In primele luni de existenta a Sovietelor, paitidul cadet
a constituit statul-major al contrarcvolutiei. Prin decretul
cu privire la arestarea conducatorilor razboiului civil im-
potriva revolutiei, decret scris de Lenin si adoptat de
C.E.C. din Rusia la 28 noiembrie (11 decembrie) 1917,
partidul cadet a fost declarat partid al dusmanilor

lupta impotriva Puterii sovietice, contrarevolutio-
narn au incercat sa foloseasca Adunarea constituanta.
O. sene de lucrari incluse in volumul de fata Teze cu
privire la Adunarea constituanta", Proiect de decret cu
privire la dizolvarea Adunarii constituante", Oameni de

i

i

poporu-
lui...In

si

si

1
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pe lumea cealalta" etc. sint consacrate problemelor
legate de convocarea i dizolvarea Adunarn constituante.

Republica sovietica, creata de Marea Revolutie din
Octombrie, era un stat cu adevarat democratic si popular,
o forma incomparabil mai inalta de democratie fata de
democratia burgheza, cu parlamentele i adunarile sale
constituante. Incheind victorios revolutia proletara, parti-
dul bolsevic n-a renuntat insa la convocarea nAdunar
constituante. Partidul s-a calauzit dupa indicatia lui
Lenin : sâ nu consideram ceea ce si-a trait trawl pentru
noi ca ceva ce trait traiul pentru clasä, ca ceva ce
si-a trait traiul pentru mase" (Opere, vol. 31, Bucuresti,
E.S.P.L.P. 1956, p. 41). Masele nu renuntasera Inca la
lozinca Adunarii constituante.

Tezele cu privire la Adunarea constituanta", scrise de
Lenin si discutate la 12 (25) decembrie 1917 in sedinta
fractiunii bolsevice a Adunarii constituante, sint deosebit
de importante pentru intelegerea tacticii bolsevicilor in
aceasta problema. In teze Lenin amintea ca partidul
bolsevic, recunoscind Adunarea constituanta ca cea mai
Malta forma a democratismului burghez i cerind la timpul
sau convocarea ei, chiar de la inceputul revolutiei din
1917, a subliniat in repetate rinduri ca. Republica Sovie-
telor este o forma de democratie superioara oricarei
republici burgheze. In urma Revolutiei din Octombrie in
tara s-a creat un nou raport de forte politice i puterea
a trecut in mina Sovietelor organe de conducere, care,
dupa cum arata Lenin, sint mai presus de orice parla-
mente, de orice adunari constituante" (p. 146).

In ajunul deschiderii Adunarii constituante, C.E.C. din
Rusia a aprobat Declaratia drepturilor poporului munci-
tor si exploatat", scrisa de Lenin, in care erau proclamate
principide statului socialist.

Adunarea constituanta s-a deschis la 5 (18) ianua-
ne. 1918. Alegerile pentru Adunare, care au avut. loc in
noiembrie 1917 pe baza listelor intocmite de partide inainte
de Revolutia .din Octombrie, inainte de scindarea parti-
dului sociahstilor-revolutionari i constituirea socialistilor-
revolutionan de stinga intr-un partid independent, au
exclus, dupa cum arata Lenin, posibilitatea de exprimare

si-a
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justa a vointei poporului in general si a maselor munci-
toare in special" (p. 170-171) $i au facut ca partidul so-
cialistilor-revolutionari de dreapta sa cistige majoritatea.
Adunarea constituanta a refuzat sa discute Declaratia"
aprobata de C.E.C. din Rusia, refuzind implicit sa recu-
noasca Puterea sovietica. In noaptea de 6 spre 7
(19 spre 20) ianuarie, C.E.C. din Rusia a adoptat decretul
scris de Lenin cu privire la dizolvarea Adunarii consti-
tuante. Ras_punzind acuzatiei de incalcare a democratiei
adusa de burghezie bolsevicilor, Lenin arata ca razboiul
civil declarat Sovietelor de catre cadeti si kaledinisti a
inlaturat orice posibilitate de a rezolva problemele palitice
acute pe cale formal-democratica si orice incercare de a
privi problema dizolvarii Adunarii constituante din punct
de vedere formal-juridic este o tradare a cauzei prole-
tariatului.

In Planul tezelor cu privire la Adunarea constituantr,
Lenin a formulat cu o simplitate si claritate remarcabile
tezele programatice ale bolsevicilor in problema dezvol-
tarii formelor statului democrat :

Republica cu Adunare constituanti este superioara
republicii cu preparlament.

Republica Sovietelor este superioara republicii cu Adu-
nare constituanta.

Republica socialismului deplin este superioara Republicii
Sovietelor.

Societatea comunista este superioara republicii socia-
liste" (p. 441).

Puterea sovietica a opus Adunarii constituante cel
de-al III-lea Congres al Sovietelor, care a avut loc intre
10 si 18 (23 si 31) ianuarie 1918. Congresul a aprobat
politica partidului si guvernului fata de Adunarea consti-
tuanta si a adoptat Declaratia drepturilor poporului
muncitor .si exploatat", scrisa de Lenin. Prin adoptarea
Declaratiei", congresul a consfintit crearea orinduirii
sovietice si a pus bazele Constitutiei sovietice. Programul
de .transformari socialiste proclamate in Declaratia drep-
turilor poporului muncitor si exploatat" a devenit lege.

Lenin a prezentat la congres raportul de activitate al
Consihului Comisarilor Poporului si a rostit cuvintul de
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incheiere la raport, facind bilantul primilor pasi ai Puterii
sovietice pe calea spre socialism. /n raport, Lenin a ca-
racterizat cauzele care au dus la victoria Puterii sovietice,
la succesele ei in lupta impotriva contrarevolutiei si a
subliniat ca, in afara de dictatura proletariatului, alta
cale spre socialism nu exista. Trasind sarcinile practice in
domeniul organizarii economiei socialiste, Lenin si-a ex-
primat increderea in victoria revolutiei socialiste in Rusia.
Totodata, el a aratat ca victoria definitiva a socialismului
este indisolubil legata de dezvoltarea miscarii de eliberare
a oamenilor muncii din celelalte tari. Indicatiile date de
Lenin au fost traduse in fapt.

Situatia tinerei Republici sovietice nu putea fi conside-
rata complet consolidata cit timp continua razboiul impe-
rialist. Chiar din primele zile ale existentei sale, guvernul
sovietic, dind publicitätii tratatele secrete incheiate de gu-
vernul tarist, a actionat ca un aparator curajos si con-
secvent al pacii. In urma refuzului tarilor Antantei de a
participa la tratativele de pace, guvernul sovietic a fost
nevoit sa inceapa tratative de pace separata cu Germania.
La 2 (15) decembrie 1917, in urma tratativelor preliminare,
la Brest a fost incheiat armistitiul cu Germania. La
9 (22) decembrie s-a deschis Conferinta de pace de la
Brest. ...In citeva saptamini, in politica externa, in locul
minciunii imperialiste care prelungea razboiul i camufla
jaful i cotropirea prin tratate secrete scria ulterior
Lenin , a fost promovata o politica cu adevarat revo-
lutionar-democrata in vederea unei paci cu adevarat
detnocratice, politica care a si dus la un succes practic atit
de important cum este armistitiul si cresterea de o suta de
ori a fortei propagandistice a revolutiei noastre" (p. 200).

Lupta cea mai grea, cea mai incordata pentru pace s-a
desfasurat in ianuarie-februarie 1918. Ea ivi gaseste oglin-
direa in interventiile lui Lenin la sedintele C.C. al parti-
dului si in documentele 6 articolele sale, cuprinse in acest
volum : Conspect de program al tratativelor de pace",
In legatura cu istoricul unei paci nenorocite", Prin
radio catre toti cetatenii. Catre delegatia pentru trata-
tivele de pace de la Brest-Litovsk in special" etc. Lupta
pentru pace era dictata de necesitatea de a capata un
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ragaz .pentru dezvoltarea .§i consolidarea revolutiei socia-
liste §1 pentru crearea unel armate puternice care sal poata.
tine piept contrarevolutiet externe §i interne.

In aceasta perioada, grupul comuni§tilor de stinga"
activi§ti cu munci de conducere ai partidului

N. I. Buharin, A. Lomov (G. I. Oppokov), N. Osinski
(V. V. Obolenski) etc. s-a pronuntat impotriva in-
cheierii pacii, lansind lozinca razboi revolutionar". Trotki,
care a condus delegatia sovietica la tratativele de pace,
considera ca la Brest-Litovsk trebuie sal se declare : nu
incheiem pace, dar incetam razboiul, demobilizam armata.
Pozitia comuni§tilor de stinga", ca §i pozitia lui Trotki
erau expresia neincrederii in fortele clasei muncitoare din
Rusia, in posibilitatea victoriei revolutiei socialiste in tara.
Ea punea in pericol cuceririle Revolutiei din Octombrie.
0 serie de activi§ti de partid, ademenivi de frazeologia
revolutionara de stinga, s-au pronuntat pentru incetarea
tratativelor de pace i pentru deolararea unui razboi revo-
lutionar Germaniei. Situatia creata in partid era cit se
poate de grea.

Era nevoie de marea stapinire de sine §i de fermitatea
lui Lenin pentru a dovedi cadrelor de partid necesitatea
acceptarii conditiilor grele de pace, pentru a ci§tiga un
ragaz. Tezele cu privire la incheierea imediata a unei
paci separate §i anexioniste", prezentate de Lenin la
adunarea membrilor C.C. §i a activi§tilor de partid din
8 (21) ianuarie, interventiile la edintele Comitetului
Central al partidului din 11 (24) ianuarie, 19 ianuarie
(1 februarie), 18 §i 23 februarie 1918, incluse in volumul
de Eta, arata cit de ascutita era lupta care se desfa§ura
in cadrul C.C. §i in partid in general In problema pacii.
Demascind tactica aventurista §i funesta pentru Republica
sovietica promovata de comuni§tii de stinga" §i de
Trotki, Lenin demonstra c lucrul cel mai important adt
pentru clasa muncitoare din Rusia cit §i pentru desfa,u-
rarea revolutiei socialiste mondiale este mentinerea Repu-
blicii sovietice. Lozinca razboiului revolutionar, spunea el,
este o demonstratie, o vorba goala ; ea da apa la moara
imperiali§tilor, care vor s atraga Tara sovietica in
razboiul imperialist §i s o zdrobeasca..
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Trotki nu a dus la indeplinire directivele date de Lenin
cu privire la semnarea pacii in cazul cind germanii vor
da un ultimatum i, tradind interesele Tarii sovietice, a
declarat la Brest ca Rusia va inceta razboiul i armata va
fi demobilizata frä sä incheie pacea. Profitind de decla-
ratia lui Trotki, la 18 februarie germanii au pornit ofen-
siva pe tot frontul ruso-german. La sedinta C.C. din
seara aceleiasi zile, Lenin, cerind incheierea pcii, declara :
Acum nu se mai poate astepta. Aceasta ar insemna s.
expunem revolutia rusa la o infringere... Acum o solutie
de mijloc nu este cu putinta" (p. 348).

La aceasta sedinta a fost adoptata cu majoritate de
voturi hotarirea de a se comunica guvernului german ca
se accepta incheierea imediata a pacii.

Pentru a-i respinge pe cotropitorii germani au fost mo-
bilizate toate fortele Tarii sovietice. Pretutindeni se for-
mau detasamente ale armatei revolutionare care se in-
dreptau spre front. La 21 februarie 1918 Consiliul
Comisarilor Poporului a adresat poporului apelul, scris
de Lenin, Patria socialista este in primejdie r, in care
chema la apararea Republicii Sovietelor impotriva Ger-
maniei imperialiste. In aceste zile de restriste pentru
Republica sovietica, Lenin a formulat cunoscuta sa teza
cu privire la apararea patriei socialiste : Acum, incepind
de la 25 octombrie 1917, incepind din aceasta zi, noi
sintem defensisti, sintem pentru apararea patriei" (p. 409).

La 23 februarie Comitetul Central a discutat raspunsul
guvernului german la propunerea sovietica de a incheia
pace. Conditiile propuse de germani erau si mai grele
decit in primul ultimatum. Comunistii de stinga"

M. S. Uritki, A. Lomov (G. I. Oppokov) s-au
pronuntat impotriva propunerii lui Lenin de a accepta
imediat conditule puse de Germania. Trotki a declarat cä
argumentele lui Lenin sint neconvingatoare. In acest mo
ment hotaritor, I. V. Stalin, care inainte ii sprijinise pe
Lenin, a sovait. In prima sa cuvintare, Stalin a declarat
ca conditnle puse de Germania pot sa nu fie semnate,
dar.trebuie sa se porneasca la tratative de pace". Dupa ce
Lenin a criticat pozitia lui Stalin, acesta a fost de acord
ca trebuie sa se accepte imediat conditiile puse de Germa-

s.a.
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nia. Propunerea lui Lenin cu privire la necesitatea de a
semna conclitiile de pace propuse de germani a fost adop-
tata cu o majoritate de 7 voturi, 4 impotriva si 4 abtineri.
Ca raspuns la aceasta hotarire, comunistii de stinga" au
declarat ca parasesc posturile de raspundere din aparatul
de partid si de stat.

La 3 martie a fost semnata pacea. Congresul al VII-lea
al partidului, care a avut loc intre 6 si 8 martie, a adoptat
hotarirea de a aproba incheierea pacii de la Brest. Trata-
tul de la Brest a fost apoi ratificat de cel de-al IV-lea
Congres general extraordinar al Sovietelor din Rusia.

Comunistii de stinga" au pasit pe calea luptei frac-
vioniste impotriva partidului. Ei 1-au acuzat pe Lenin si
pe adeptii lui ca au capitulat in fata imperialismului
international. In rezolutia adoptata la 24 februarie, Co-
mitetul regional Moscova, in care predominau comunistii
de stinga", si-a exprimat neincrederea in Comitetul Cen-
tral, dec,larind ca, in interesul revolutiei internationale, el
considera ci trebuie sa se admiral chiar posibilitatea pier-
derii Puterii sovietice, care ar fi devenit formala. Lenin
a spus despre aceasta declaratie ca este stranie si
monstruoasa". In raportul prezentat la sedinta din 24 fe-
bruarie a C.E.C. din Rusia si in articolele Despre fra-
zeologia revolutionara", Despre die", Pace sau razboi ?",
O pace nefericita", O lectie dureroasa, dar necesara",
Un lucru straniu si monstruos", O lectie serioasa si o
raspundere serioasa", Lenin a criticat cu asprime concep-
Ole comunistilor de stinga". El a caracterizat aceste
conceptu drept absurditate inzorzonata", riia frazeologiei
revolutionare" si indemna sa se declare razboi frazeologiei
revolutionare cu privire la un razboi revolutionar".

Unii comunisti de stinga" N. Osinski (V. V. Obo-
lenski), L.N. Stukov au mers pina acolo inch au negat
in principm posibilitatea pacii si a incheierii unor acorduri
economice intre statele socialiste si statele imperialiste.
Din punctul de vedere al celor care emit asemenea pareri

scria Lenin , o republica socialista inconjurata de
puteri imperialiste n-ar putea sa incheie nici un fel de
tratate economice, n-ar putea sa existe decit daca s-ar
instala in lima" (p. 416).
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Lenin s-a pronuntat cu vehementa impotriva teoriei
stimularii" revolutiei internationale prin razboi si a
aratat Ca revolutia socialista este rezultatul dezvoltarii
obiective a contradictiilor de clasa. Teoria stimularii"
revolutiei, scria Lenin, este in totala contradictie cu mar-
xismul, ea ar echivala cu conceptia potrivit careia
insurectia armata este o forma de lupta obligatorie in-
totdeauna si in oHce imprejurari. In realitate, interesele
revolutiei internationale cer ca Puterea sovietica, care a
doborit burghezia din tara, sa- ajute aceasta revolutie, dar
forma de ajutorare sa fie aleasa in concordança cu for-
tele ei" (p. 417).

In concordanta deplina cu aceste teze leniniste, in Pro-
gramul P.C.U.S. se spune : Revolutia proletara din fie-
care tara, Bind o parte a revolutiei socialiste mondiale,
este infaptuita de clasa muncitoare, de masele populare
ale Orli respective. Revolutia nu se face la comanda. Ea
nu poate fi impusa din afara poporului. Ea apare ca un
rezultat al profundelor contradictil interne si Internatio-
nale ale capitalismului. Proletariatul invingator nu poate
impune fericirea altui popor fara a submina prin aceasta
propria lui victorie".

Articolele scrise de Lenin in legatura cu incheierea pacii
de la Brest constituie un exemplu de aplicare in practica
revolutionara a tezei marxiste potrivit careia in elaborarea
tacticii sale partidul revolutionar trebuie sa se calauzeasca
nu dupa teze abstracte, ci dupa oportunitatea revolutio-
nara, trebuie sa tina seama de situatia obiectiva, de ra-
portul fortelor de clasa si de starea de spirit a maselor.
...Orice adevar abstract scria V. I. Lenin devine
o vorba goala daca este aplicat la indiferent ce situatie
concreta" (p. 410). Ulterior, in lucrarea sa «Stingismuh)

boala copilariei comunismului", consacrata elaborarii
strategiei i tacticii marxiste, si intr-o serie de alte lucrari,
Lenin, vorbind despre necesitatea unor compromisuri suite
cu irnperialistii, a revenit in repetate rinduri la problema
pacii de la Brest. A fost intr-adevar un compromis cu
imperialistii scria el , dar un compromis obligatoriu

A Aimprejurarile de atunci" (Opere, vol. 31, Bucuresti,
E.S.P.L.P. 1956, p. 20).
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Istoria a confirmat intru totul justetea politicii intelepte
a lui Lenin. Capatind un ragaz, Statul sovietic s-a intarit,
s-a consolidat, si-a adunat force pentru a da o riposta
imperialismului internavional. Planurile de cotropire ale
imperialistilor germani au suferit un esec. Revolutia din
noiembrie 1918 din Germania a dat posibilitate guvernului
sovietic sa denunve tratatul de la Brest.

*
* *

In volum Ant cuprinse o serie de documente publicate
pentru prima oara in Operele lui V. I. Lenin. Majoritatea
au fost publicate anterior in Culegeri din Lenin" si in
presa sovienca si de partid.

In notele Problemele politicii economice" si Ciorna
a programului de masuri economice" Ant aratate cele mai
importante sarcini economice care stateau in fata Puterii
sovience in primele lum ale existentei ei. Cuvintarea
rostita la sedinca C.C.P. din 3 (16) noiembrie 1917 este
indreptata impotriva politicii conciliatoare a Vikjelului.
In nota Cu privire la lozincile demonstraciei" Ant formu-
late lozincile lansate de partid in preajma convocarii
Adunarii constinlante.

Proiectele de rezolutie ale C.C. al P.M.S.D. (b) din
Rusia cu privire la raspunderea pentru formularea unor
acuza0 neintemeiate si cu privire la excluderea lui
S. A. Lozovski din partid contin teze importante legate
de principialitatea bolsevica, de lupta pentru puritatea
rindurilor partidului.

0 serie de documente Ant legate de lupta partidului
pentru incheierea pacii de la Brest. Printre acestea se
numarà : cuvintarea rostita la sedinta comuna din 19 fe-
bruarie 1918 a fractiunii bolsevice si a fractiunii eserilor
de stinga din C.E.C. din Rusia, cuvintarea rostita in fata
puscasilor letoni la 20 februarie 1918, telefonograma catre
comisia executiva a Comitetului din Petrograd si catre
comitetele raionale de partid, convorbirea prin fir direct
cu V. N. Podbelski si hotarirea C.C.P. cu privire la
acceptarea conditiilor de pace propuse de Germania.
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Multe dintre documentele publicate pentru prima oara
in Opere slut proiecte de hotariri ale Consiliuhn Comi-
sarilor Poporului si de decrete .ale Putern sovietice: Un.
important document 11 constitme tezele proiectului de
decret cu privire la dizolvarea Adunarii constituante, care
au fost adoptate la sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului si au stat la baza decretului C.E.C. din Rum-
in aceasta problema. Tot in legatura cu dizolvarea Adu-
narii constituante este si proiectul de decret cu privire la.
Inlaturarea din legislatia sovietica a referirilor la Adunarea
constituanta. 0 serie de documente doua proiecte de
hotarire cu privire la trecerea uzinelor militare la o ac-
tivitate economica utila, proiectele de hotarire cu privire
la retribuirea slujbasilor i funcitonarilor superiori, cu
privire la normele de retribuire a persoanelor cu functii
de raspundere, la salarii, la organizarea unei comisu de
practicieni, cu privire la masurile in vederea imbunatatirn
situatiei aprovizionarii, hotarirea C.C.P. cu privire la
primirea in serviciu a sabotorilor, tezele legii cu privire
la confiscarea imobilelor de locuit, raspunsurile la intre-
barile puse de delegatia muncitorilor din raionul Aleksan-
drov-Grusevski reflecta activitatea creatoare a Puterii
sovietice in domeniul constructiei economice si de stat.
Hotarirea C.C.P. cu privire la lupta irnpotriva lui Kaledin

completarea la aceasta hotarire caracterizeaza activitatea
C.C.P. in lupta impotriva contrarevolutiei albgardiste.

Un deosebit interes prezinta interventiile lui V. I. Lenin
la sedinta C.C.P. din 4 martie 1918, publicate pentru
prima oara. Ele reflecta metodele folosite de V. I. Lenin
in conducerea activitatii Consiliului Comisarilor Poporu-
lui in domeniul.constructiei Statului sovietic si al crearii
bazelor econonuei socialiste. Un document deosebit de
important este mterventia in problema administrarii trans-
porturilor navale ale Republicii sovietice, indreptata im-
potriva tendintelor anarho-sindicaliste ale Comitetului
Central al sindicatului lucratorilor din transporturile na-
vale. Toate interventiile se publica dupa stenograma sedin-
tei C.C.P., care se pastreaza in Arhiva centrala de partid
a Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C.
al P.C.U.S.

$i



XXVIII PREFATA

Pentru prima oara se publica. in Opere articolul Pleha-
nov despre teroare", publicat fara semnatura in decembrie
1917 'in Pravda" si in Izvestiia C.E.C.", intruch s-a
stabilit ca. el aparvine lui Lenin.

Capitolul Materiale pregatitoare" cuprinde cinci do-
cumente incluse pentru prima oara 'In Opere : Planul
cuvintarii in problema agrara, rostita la Congresul general
extraordinar al Sovietelor de deputati ai taranilor din
Rusia, 14 (27) noiembrie 1917" (publicat pentru prima
oara), Tezele cu privire la sarcinile partidului + mo-
mentul actual", Planul tezelor cu privire la Adunarea
constituante, ciorna si tezele Proiectului de decret cu
privire la infaptuirea navionalizarii bancilor si la masurile
necesare in legatura cu aceasta".

Institutul de marxism-leninism
de pe linga' C.C. al P.C.U.S.
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CATRE CETATENII RUSIEI ! 1

Guvernul provizoriu a fost rasturnat. Puterea de stat
a trecut in miinile Comitetului militar-revolutionar
organ al Sovietului de deputati ai muncitorilor si soldati-
lor din Petrograd, care se afla in fruntea proletariatului
si garnizoanei din Petrograd 2.

Cauza pentru care a luptat poporul propunerea ime-
diata a unei paci democratice, desfiintarea proprietatii
mosieresti asupra p'amintului, controlul muncitoresc asupra
productiei, crearea guvernului sovietic aceasta cauza
este asigurata.

Traiasca revolutia muncitorilor, soldatilor si taranilor !
Comitetul militar-revolutionar

de pc tingit Sovietul de deputati
ai muncitorilor fi soldatilor

din Petrograd

25 octombrie 1917, ora 10 dimineata.

Rabocii i Soldar nr. 8 Se tiparette dupii textul
din 25 octombrie (7 noicmbrie) 1917 aparut in ziar

1
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SEDINTA SOVIETULUI DE DEPUTATI
Al MUNC1TORILOR

SI SOLDATILOR DIN PETROGRAD
25 OCTOMBRIE (7 NOIEMBRIE) 1917 3

1

RAPORT CU PRIVIRE
LA SARCINILE PUTERII SOVIETELOR

RELATARE APARUTA IN PRESA

Tovarasi Revoluvia muncitorilor i varanilor, despre
a carei necesitate au vorbit intotdeauna bo1evicii, s-a
infaptuit.

Care este insemnatatea acestei revolucii a muncitorilor
varanilor ? In primul rind, insemnatatea acestei revo-

luvii consta in faptul ca vom avea un guvern sovietic,
propriul nostru organ al puterii, lark' nici un fel de parti-
cipare a burgheziei. Masele asuprite vor crea ele insele
puterea de stat. Vechiul aparat de stat va fi sarimat din
temelii i va fi creat un nou aparat de conducere : orga-
nizaviile sovietice.

De azi inainte, in istoria Rusiei incepe o noua epoca,
aceastä revolucie rusa, cea de-a treia, trebuie s duca, in

instanta, la victoria socialismului.
Una dintre sarcinile noastre imediate este necesitatea

de a pune neintirziat capat razboiului. Dar pentru toata
lumea este limpede ca, pentru a pune capat acestui razboi,
strins legat de actuala orinduire capitalista, trebuie sa
doborim capitalul

In aceasta privinva ne va ajuta miscarea muncitoreasca
mondiala, care de pe acum incepe sa se dezvolte in Italia,
Anglia si Germania.

Pacea dreapta, irnediata, propusa de noi democraciei in-
ternacionale, va trezi pretutindeni un puternic rasunet in
rindurile maselor proletare internavionale. Pentru a intari
increderea proletariatului, trebuie ca toate tratatele secrete
sa fie imediat date publicitavii 4.

!

Ultima

insusi.

9i

si



SEDINTA SOVIETULUI DE DEPUTAT1 3

In Rusia, o foarte mare parte dintre tarani au spus :
am facut destul jocul capitalistilor, sa mergem cu mun-
citorii. Numai printr-un singur decret, care va desfiinta
proprietatea mosiereasca, vom cistiga increderea taranimii.
Taranii vor trite lege ca. salvarea lor consta numai in alianta
cu muncitorii. Vom institui un adevarat control munci-
toresc asupra productiei.

Acum am invatat sa activam uniti. 0 dovada in acest
sens este revolucia care abia a avut loc. De partea noas-
tra este forca organizarii maselor, care va invinge totul
si va duce proletariatul la revolutia mondiala.

Acum trebuie sa ne ocupam de construirea statului so-
cialist proletar in Rusia.

Traiasca revolutia socialista mondiala ! (A p 1 a uz e
furtunoase.)
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2

REZOLUTIE

Sovietul de deputati ai muncitorilor §i soldatilor din
Petrograd saluta revolutia victorioasa a proletariatului §i
a garnizoanei din Petrograd. Sovietul subliniaza indeosebi
coeziunea, organizarea §i disciplina, precum qi unanimita-
tea deplina de care au dat dovada masele in aceasta insu-
rectie nesingeroasa, cum putine au fost, §i incununata d e
un succes rar intilnit.

Sovietul 1§i exprimi convingerea nestramutata ca guver-
nul muncitoresc §i taranesc, care va fi creat de revolutie
ca guvern sovietic §i care va asigura sprijinirea proletaria-
tului ora§enesc de catre intreaga masa a taranimii sarace,
ca acest guvern va pa§i ferm spre socialism, singura cale
pentru a salva tat-a de calamitatile nemaipomenite §i de
urgia razbaiului.

Noul guvern muncitoresc si taranesc va propune fära
intirziere o pace democratica dreapta tuturor popoarelor
beligerante.

El va desfiinta fara intirziere proprietatea mo§iereasca
asupra pamintului §i va da pamint taranilor. El va institui
controlul muncitoresc asupra productiei §i repartitiei pro-
duselor §i va stabili controlul intregului popor asupra
bancilor, pe care le va transforma totodata intr-o intre-
prindere de stat unica.

Sovietul de deputati ai muncitorilor §i soldatilor din
Petrograd cheama pe toti muncitorii si intreaga taranime
sa sprijine cu toata energia §i cu un devotament netarmu-
nit revolutia muncitorilor §i taranilor. Sovietul 1§i exprima
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convingerea csa. muncitorii de la ora§e, in alianc a. cu fara-
nimea s'araca", vor da dovad5. de o discip1in5. toVaira§easca
de nezdruncinat, vor crea o ordine revolucionar 5. ferm5.,
necesarI pentru victoria socialismului.

Sovietul este convins ca proletariatul din vrile Europei
occidentale ne va ajuta s'a ducem cauza socialismului la o
victorie dep1in5. §i trainiel.

azvestiia C.E.C." nr. 207 Se tiparette dupa textuf
din 26 octombrie 1917 aparut in ziar

3 Lenin, Opere vol. 35
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AL SOVIETELOR DE DEPUTATI

AI MUNCITORILOR $1 SOLDATILOR DIN RUSIA 5
25-26 OCTOMBRIE (7-8 NO1EMBRIE) 1917

Pub licat : apelul Care muncitori, soldati
ti fit-rani 1 la 26 octombrie (8 noiem-
brie) 1917, in ziarul Rabocii i Soldar
nr. 9 ; rapoartele asupra plcii i asupra

cuttintul de incheiere la raportul
asupra path Ia 10 noiembrie (28 octom-
brie) 1917, in ziarele Pravda' nr. 171 ti
Izvestiia C.E.C.` nr. 209 ; Decretul asupra

la 9 noiembrie (27 octombrie) 1917,
ziarele Pravda" or. 170 fi Izvestiia

nr. 208 ; Decretul asupra pamintu-
lui 10 noiembrie (28 octombrie) 1917, in
ziarele Pravda' n r. 171 fi Izvestiia
C.E.C.' nr. 209 ; hotlfires cu privire la
lormarea guvernului muncitoresc tdriinesc

la 27 octombrie (9 noiembrie) 1917, in
ziarul Rabocii i Soldar nr. 10

3*

Se tipireste apelul 1 hoa-
circa dug; textul apirut in
zarul Rabocii i Soldar ; ra-
poartele asupra path ji asupra

cuvIntul de Incbeiere
la raportul asupra paCii
dupl textul apiirut in ziarul
"Pravda` ; decretele asupra
fi asupra pl,nintului dspa
textul aplirut In ziarul lz-

vestiia C.E.C."

pith
In
C.E.C.' pica
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1

CATRE MUNCITORI, SOLDATI $1 TARANI !

Cel de-al doilea Congres general al Sovietelor de depu-
tati ai muncitorilor §i soldatilor din Rusia, la care este
reprezentata imensa majoritate a Sovietelor, este deschis.
La congres participa §i un numar de delegati ai Sovietelor
de tarani. Mandatul Comitetului Executiv Central, care
ducea o politica conciliatoare, a luat sfir§it °. Sprijinin-
du-se pe vointa imensei majoritati a muncitorilor, soldati-
lor §i taranilor, sprijinindu-se pe insurectia victormasa .a
muncitorilor §i a garnizoanei din Petrograd, congresul la
puterea in miinile lui.

Guvernul provizoriu a fost doborit. Cei mai multi din-
tre membrii guvernului provizoriu au §i fost arestati.

Puterea sovietici va propune tuturor popoarelor o pace
democratica imediata §i un armistitiu imediat pe toate
fronturile. Ea va asigura trecerea ark' despagubire a pa-
minturilor mo§iere§ti, ale coroanei i manastire§ti la dispo-
zitia comitetelor tarane§ti, va apara drepturile soldatului,
1nfaptuind deplina democratizare a armatei, va institui
controlul muncitoresc asupra productiei, va asigura convo-
carea la timp a Adunarii constituante, se va ingriji ca
ora§ele s5.' fie aprovizionate cu pline §i satele cu articole
de prima necesitate, va asigura tuturor natiunilor care tra-
iesc in Rusia dreptul real la autodeterminare.

Congresul hotara§te : intreaga putere locala. trece 'in
miinile Sovietelor de deputati ai muncitorilor, soldatilor
§i taranilor, care trebuie sa asigure o ordine cu adevarat
revolutionarä.
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Congresul cheama soldatii din tramee sa dea dovada
de vigilenta §i fermitate. Congresul Sovietelor este con-
vins ca armata revolutionara va §ti sa apere revolutia
impotriva tuturor atentatelor imperialismului, Ora dnd
noul guvern va obtine incheierea unei paci democratice, pe
care o va propune direct tuturor popoarelor. Noul guvern
va lua toate masurile pentru a asigura armatei revolutio-
nare toate cele necesare printr-o politica hotadta de re-
chizitii §i de impunere a claselor avute ; de asemenea va
imbunatati situatia familiilor soldatilor.

Kornilovi§tii Kerenski, Kaledin §i altii fac incer-
cari de a aduce trupe impotriva Petrogradului. Cele dteva
deta§amente pe care Kerenski le-a pus in miware prin in-
§elaciune au trecut de partea poporului rasculat.

Soldati, opuneti o rezistenta energicii kornilovistului Ke-
renski ! Fiti cu ochii in patru I

Muncitori de la caile ferate, opriti toate qaloanele pe
care Kerenski le trimite impotriva Petrogradului !

Soldati, muncitori, slujhwi, soarta revolutiei fi soarta
pacii democratice este in rniinile voastre !

Traiasca revolutia!
Congresul general al Sovietelor de deputati

ai muncitorilor ,si soldatilor din Rusia
Delegatii Sovietelor de girani

Scris Iis 25 octombrie
(7 swiembrie) 1917
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RAPORT ASUPRA PACII
26 OCTOMBRIE (8 NOIEMBRIE)

Problema pacii este o problema arzathare, problema
nevralgica a zilelor noastre. Despre aceasta problema s-a
vorbit i s-a scris mult, i probabil ca i voi toti ati dez-
batut-o de multe ori. Permiteti-mi deci sa dau citire decla-
ratiei pe care va trebui s-o publice guvernul ales de voi.

DECRET ASUPRA PACII

Guvernul muncitoresc i taranesc, care a fost creat de
revolutia din 24-25 octombrie gi care se sprijina pe So-
vietele de deputati ai muncitorilor, soldatilor si taranilor,
propune tuturor popoarelor beligerante i guvernelor lor sa
inceapa imediat tratativele n vederea incheierii unei paci
democratice drepte.

Guvernul considera ca pacea dreapta sau democratica,
dorita cu atita ardoare n toate *He beligerante 7 de ma-
joritatea covirgitoare a muncitorimii gi a claselor de oa-
meni ai muncii, istovite, chinuite i sleite de pe urma
razboiului, pacea pe care, dupa doborirea monarhiei
tariste. muncitorii i taranii rugi au cerut-o staruitor i cu
toata hotarirea este o pace imediata, fara anexiuni (adica
fara cotropirea unor teritorii straine, fara alipirea cu forta
a altor nationalitati) i fara contributii.

Guvernul Rusiei propune tuturor popoarelor beligerante
incheierea imediata tocmai a unei asemenea pacl, declarin-
du-se gata sa intreprinda imediat, fara. cea mai mica' in-
tirziere, toate demersurile necesare pina in momentul in.
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care toate conditiile acestei paci vor fi fost definitiv rati-
ficate de catre adunarile imputernicite ale reprezentanvilor
poporului din toate tarile §i ai tuturor natiunilor.

Potrivit sentimentului de justitie al democratiei in gene-
ral i al claselor de oameni ai muncii in special, prin
anexarea sau cotropirea unor teritorii straine, guvernul
intelege mice alipire a unei nacionalitati mici sau slabe la
un stat mare sau putermc fara consimvamintul §i dorinta
exprimate precis, clar §i de bunavoie ale acestei natio-

.indiferent cind a fost savir§ita aceasta alipire
forcata §1 indiferent de gradul de dezvoltare sau de ina-
porere al natiunii alipite cu forta sau revinute cu forta in
granivele statului respectiv. Si, in sfiqit, indiferent daca
aceasta natiune traie§te in Europa sau in departate fari
de peste ocean.

Daca o natiune oarecare este revinuta cu força in gra-
nivle statului respectiv, daca in ciuda dorintei exprimate
de ea indiferent daca este exprimata prin presa.", prin
adunari populare, prin hotariri ale .partidelor sau prin
revolte §i insurectii impotriva asuprini nationale daca
acestei natiuni nu i se acordi dreptul ca, prin vot liber §1
in urma retragerii complete a trupelor natiunii anexante
sau, in general, ale natiunii mai puternice, s. rezolve fara
cea mai mica constringere problema formei de existença a
ei ca stat, alipirea ei constituie o anexiune, adici o cotro-
pire §i o silnicie.

Guvernur considera drept cea mai mare crima impotriva
ornenirii continuarea acestui razboi, purtat pentru impar-
virea intre natiunile puternice §i bogate a natiunilor slabe
cotropite de ele, §i declara solemn ca este gata s semneze
imediat clauzele unei paci care sa puna capat acestui razbor
pe baza conditiilor mai sus aratate, deopotriva de drepte
pentru toate natiunile, fara exceptie.

Totodata, guvernul declara ca el nu considera nicidecum
conditiile de pace mai sus aratate ca fiind ultimative, cu
alte cuvinte, el este de acord s examineze §1 once alte
conditii de pace, insistind doar ca ele sa fie cit mar grab-
nic propuse de catre oricare dintre varile beligerante §i ca
propunerile privitoare la conditirle de pace sa fie facute
cit mai clar §i absolut fara nici un echivoc sau secret.

nalititi,



AL DOMMA CONGRES GENERAL AL SOVMTELOR DE DEPUTAT1 16

Guvernul desfiinteaza diplomatia secreta, declarind ca,
in ceea ce-1 prive§te, are intentia neclintita de a duce toate
tratativele in mod absolut deschis, in foto. intregulut
popor, §i de a da fara intirziere publicitävi textul.complet
al tratatelor secrete pe care guvernul moperilor §1 capita-
li§tilor le-a ratificat sau le-a incheiat incepind din februa-
rie §i pina la 25 octombrie 1917. In masura in care prin
aceste tratate secrete se urmamte a§a cum este de cele
mai multe ori cazul asigurarea unor avantaje

pentru mo§ierii §i capitali§tii ru§i, mentinerea sau
extinderea anexiunilor velicor4lor, guvernul declara con-
tinutul lor nul i neavenit, imediat i fara rezerve.

Propunind guvernelor i popoarelor din toate tarile
inceapa imediat i in mod deschis tratative pentru inche-
ierea pcii, guvernul declara ca, n ceea ce-1 prive§te, este
gata sa duca aceste tratative prin corespondenta, prin tele-
graf, cit i pe calea unor discutii directe cu reprezentantii
diferitelor çári sau intr-o conferinta a acestor reprezen-
tanti. Pentru inlesnirea acestor tratative, guvernul nume§te
un reprezentant plenipotentiar in tarile neutre.

Guvernul propune tuturor guvernelor i popoarelor din
toate tarile beligerante incheierea imediata a unui

considerind ca, in ceea ce-1 prive§te, este de dorit
ca acest armistitiu sa fie incheiat pe cel putin 3 luni, adica
pe un termen in cadrul caruia sa fie pe deplin posibila
atit terminarea tratativelor de pace duse cu participarea
reprezentantilor tuturor popoarelor sou natiunilor,
exceptte, atrase in razboi sau suite s ia parte la el, cit

convocarea unor adunari imputernicite ale reprezentan-
tilor poporului din toate tarile in vederea ratificarii defi-
nitive a conditiilor de pace.

Adresind aceste propuneri de pace guvernelor §i popoa-
relor tuturor Wilor beligerante, guvernul provizoriu
muncitoresc §i taranesc al Rusiei se adreseaza de asemenea,

in special, muncitorilor con§tienti ai celor trei natiuni,
cele mai inaintate ale omenirii, i ai celor mai mari state
care participa la actualul razboi : Anglia, Franca §i Ger-
mania. Muncitorii acestor tari au adus cele mai mari ser-
vicii cauzei progresului i socialismului : exemplele marete

§: privi-
legii

fr
§1

§i

sa

armis-
tigiu,
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ale miscarii cartiste din Anglia 8, revoluviile de importanta
istorica mondiala savirsite de proletariatul francez, in sfir-
sit lupta eroica dusk' impotriva legii exceptionale din Ger-
mania 8, precum 6 activitatea indelungata, ferma, discipli-
nata, care poate servi drept model muncitorilor din lumea
intreaga, in vederea crearii organizaviilor proletare de masa
in Germania. Toate aceste exemple de eroism proletar
de creavie istorica sint pentru noi o chezasie ca muncitorii
din aceste tari vor intelege ca sarcina care le revine in
rnomentul de fatal este de a izbävi omenirea de ororile
razboiului si de consecintele lui, cà acesti muncitori, prin
activitatea lor multilateralà, hotarita, de o energie nepre-
.cupevita, ne vor ajuta s. ducem la bun sfirsit cauza pacii

totodata cauza elibefarii maselor muncitoare i exploa-
tate ale populatiei de orice robie i de orice exploatare.

Guvernul muncitoresc i taranesc, care a fost creat de
revolutia din 24-25 octombrie si care se sprijina pe So-
vietele de deputati ai muncitorilor, soldatilor i taranilor,
trebuie s inceapa imediat tratative de pace. Apelul nos-
tru trebuie sa fie adresat atit guvernelor, cit i popoarelor.
Nu putem ignora guvernele, cad aceasta ar face s'a' se
amine posibilitatea de a incheia pace, iar unui guvern
popular nu-i este ingaduit sa faca un asemenea lucru ; dar
n-avem dreptul sa nu ne adresam in acelasi timp i po-
poarelor. Pretutindeni, guvernele si popoarele sint in dez-
acord, si de aceea trebuie s ajutam popoarele s intervina

problemele razboiului i pacii. Noi vom apara, desigur,
prin toate mijloacele intregul nostru program cu privire
la pacea fara anexiuni i ark' contribuvii. Nu ne vom
abate de la linia acestui program, dar nu trebuie s lasam
dusmanilor nostri posibilitatea de a declara c condiviile
stipulate de ei sint diferite de ale noastre i Ca, de aceea,
n-are rost sa inceapa tratative cu noi. Nu trebuie si le
oferim aceasta situavie avantajoasa, prezentindu-le condi-

si

in



AL DOILEA CONGRES GENERAL AL gn/IETELOR DE DEPUTAT1 17

%Me noastre sub forma de ultimatum. De aceea am §i pre
cizat cä vom examina once conditii de pace, orice propu
neri. Sa le examinam nu inseamni sa le acceptam: Vom .
aduce aceste conditii n discutia Adunarii constituante, care
va avea caderea s hotarasca ce concesii se pot face qi ce
concesii nu se pot face. Noi luptam impotriVa minounit
guvernelor care in vorba se declara toate pentru pace §i
pentru dreptate, iar n fapt duc razboaie de cotropire ii
jaf. Nici un guvern nu va spune tot ceea ce crede. Noi
insa sintem impotriva diplomatiei secrete §i vom lucra
deschis, n fata intregului popor. Noi n-am inchis §i nu .
inchidem ochii in fata greutatilor. Razboiului nu i se
poate pune capat printr-un refuz, razboiului nu i se poate
pune capat de catre o singura parte. Noi propunem ua
armistiviu de trei luni, dar nu respingem nici un termen
mai scurt, pentru ca armata istovit sà poata rasufla in.
voie macar citva timp, §i, n afara de aceasta, in toate
Olri le civilizate trebuie sa fie convocate adunari populare

vederea discutarii concliOlor.
Propunind incheierea imediata a unui armisticiu, ne

adresam muncitorilor con§tienti din ;arile care au avut
un mare aport la dezvoltarea mi§carii proletare. Ne adre-
sam muncitorilor din Anglia, unde a existat mi§carea
cartistä, muncitorilor din Franca, care in repetate rinduri
au aratat prin insurectii toata forta con§tiintei lor de
clasa, §i muncitorilor din Germania, care au luptat contra
legii impotriva sociali§tilor §i au creat organizavii puternice.

In manif estul din 14 martie, noi am propus sa fie
doborici bancherii 10 ; dar, in ceea ce ne prive§te, nu nu-
mai ca nu i-am doborit pe ai no§tri, dar am intrat chiar
in alianta cu ei. Acum am doborit guvernul bancherilor..

Guvernul §i burghezia vor depune toate eforturile pen
tru a se uni §i pentru a inabu§i in singe revoluvia munci-
toreascl §i taraneasca. Dar masele au tras suficiente
invataminte din cei trei ani de razboi. Dovada : mi§carea
sovietica din alte tan, rascoala din flota germana, inabu

In
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sita de iuncherii calaului Wilhelm 11 In sfit.sit, nu trebuie
sa uitam ca nu traim in fundul Africii, ci in Europa,
unde totul poate fi aflat cu repeziciune.

Miscarea muncitoreasca va reusi sa-si impuna punctul
de vedere si va deschide calea spre pace si socialism.
(Aplauze prelungite, care nu mai con-
tenesc.)
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3

CUVINT DE INCHEIERE
LA RAPORTUL ASUPRA PACII

26 OCTOMBRIE (8 .NOIEMBRIE)

Nu ma voi referi la caracterul general al declaratiei.
Guvernul pe care-I va crea congresul vostru va putea
modifica punctele neesentiale.

pronunv in mod hotarit impotriva ideii de a da
cererii noastre de pace un caracter ultimativ. Caracterul
ultimativ ar putea fi dezastruos pentru intreaga noastra
cauza. Nu putem admite ca o abatere neinsemnata de la
conditiile noastre sa dea guvernelor imperialiste posibili-
tatea sa afirme ca nu s-au putut duce tratative de pace
din cauza intransigentei noastre.

Vom trimite apelul nostru pretutindeni ; toata lumea
II va cunoaste. Condi%iile propuse de guvernul nostril
muncitoresc i caranesc nu vor putea fi trecute sub tacere.

Nu poate fi trecuta sub tacere revolutia noastra mun-
citoreascaiaraneasca, revolucie care a doboth guvernul
bancherilor si al mosierilor.

Daca cererea ar fi ultimativa, guvernele ar putea sa nu
raspunda ; asa cum am redactat-o nsà, ele vor fi ne-
voite sa raspunda. Sà tie oricine ce gindeste guvernul
sau. Noi nu vrem secrete. Vrem ca guvernul sa fie intot-
deauna sub controlul opiniei publice din sara Iui.

Ce va zice taranul dintr-o gubernie indepartata daca,
In urma atitudinii noastre ultimative, el nu va putea sti
ce vor celelalte guverne ? El va zice : tovarasi, de ce
aci exclus posibilitatea de a fi propuse orice conditii de
pace ? Eu le-as fi judecat, le-as fi examinat, apoi as fi
dat mandat reprezentantilor mei In Adunarea constituanta

Ma.
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zum sa procedeze. Daca guvernele nu vor cadea de acord,
lint gata sa duc o luptà revolutionara penn-u conditii
.drepte ; dar s-ar putea ca unor tari sa li se puna aseme-
nea conditii, inch eu sa fiu gata sal indemn aceste guverne
sa lupte mai departe. Nazuintele noastre nu pot fi pe
deplin infaptuite dech prin rasturnarea intregului sistem
capitalist. Iata ce ne-ar putea spune taranul, si el ne-ar
invmui ca sintem de o intransigenta inutila si ca ne pier-
em in lucruri marunte atunci cind pentru noi principalul
-este sa dezvaluim intreaga mirsavie, intreaga ticalosie a
burgheziei si a calailor ei incoronati si neincoronati, co-
cotati in fruntea guvernelor.

Nu ne este ingaduit acest lucru, nu trebuie sa oferim
_guvernelor posibilitatea de a-si lua drept paravan intran-
sigenta noastra" §i de a ascunde popoarelor motivele pen-
-tru care sint trimise la macel. Asta nu este decit o
picatura, dar nu ne e ingaduit, nu trebuie sa renuntam
la aceasta picatura, care gaureste piatra politicii burgheze
de cotropire. Caracterul ultimativ ar usura situatia adver-
sarilor nostri. Noi 'Irma vom infkisa poporului toate con-
ditiile. Vom pune toate guvernele in fata conditiilor
noastre, si ele sa ne dea raspunsul in fata popoarelor lor.
oate propunerile de pace le vom supune hotaririi
Adunarii constituante.

Mai este un punct caruia trebuie, tovarasi, si-i acordati
cea mai mare atentie. Tratatele secrete trebuie sa fie date
publicitatii. Trebuie anulate clauzele cu privire la anexiuni
si la contributii. Dar sint clauze -si clauze, tovarasi ; gu-
yernele pradalnice au incheiat acorduri nu numai cu
privire la jafuri ; printre acestea, ele mtroduceau si
acorduri economice si diferite alte clauze privitoare la
relatiile de buna vecinkate.

Noi nu ne legam prin tratate. Nu ne vom lasa prinsi
in mrejele tratatelor. Nol respingem toate punctele pnvi-
toare la jafuri si la acte de viola*, dar vom accepta
bucuros toate clauzele referitoare la relatii de buna veci-
natate si la acorduri economice ; aceste clauze nu le
putem respinge. Noi propunem un armistitiu pe un ter-
men de trei luni alegem un termen lung pentru ca
popoarele sint istovite, pentru ca, dupi acest macel
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singeros, care dureaza de mai bine de trei ani, ele jinduiesc
dupa odihnä. Trebuie sa intelegem ca este necesar ca
popoarele sa chibzuiasca asupra conditiilor de pace, sa-si
exprime vointa prin parlament, dar pentru toate acestea
e nevoie de timp. Cerem un armistitiu de lunga durata
pentru ca armata care se af1 n transee sa se odihneasca
dupa acest cosmar de asasinate fara numar, dar nu
respingem nici propunerile de incheiere a unui armistitiu
pe un termen mai scurt ; le vom examina i va trebui sa
le acceptam, chiar daca ni se va propune un armistitiu
de o luna sau de o lun i jumatate. Propunerea noastra
de arrnistiviu nu trebuie nici ea sa fie ultimativa, caci nu
intelegem s oferim dusmanilor nostri posibilitatea de a
ascunde popoarelor intregul adevar, drept pa-
ravan intransigenca noastra. Nu trebuie sa fie ultimativa,
caci guvernul care nu doreste incheierea armistitiului este
un guvern criminal. Or, daca nu vom da propunerii
noastre de armistitiu un caracter ultimativ, aceasta va
face ca guvernele care o vor respinge sã apara in ochii
popoarelor lor ca niste criminali, iar Cu asemenea criminali
popoarele nu se vor purta cu manusi. Ni se obiecteaza ca,
daca nu vom formula propunerea in termeni ultimativi,
aceasta ar fi o dovada a neputintei noastre ; dar e timpul
sa lasam la o parte in discutii intreaga minciuna burgheza
cu privire la forta poporului. Porta, in conceptia bur-
gheziei, exista atunci cind masele merg orbeste la macel,
supunindu-se ordinelor guvernelor imperialiste. Burghezia
considera c un stat este puternic numai atunci cind,
folosind intreaga putere a aparatului guvernamental, poate

arunce masele in directia in care vor guvernantii
burgheziei. Altceva intelegem noi prin forta. In conceptia
noastra, un stat este puternic prin constiinta maselor. El
este puternic atunci cind masele stiu totul, cind sint in
stare sa judece totul si cind fac totul in mod constient.
Nu trebuie s ne temem s spunem adevarul in ceea ce
priveste oboseala, caci care stat nu este obosit acum, care
popor nu vorbeste deschis despre acest lucru ? Iata, de
pita', Italia, uncle aceasta oboseala a dat nastere unei
miscari revolutionare de lunga durata, care cerea incetarea

Iar in Germania nu au oare loc demonstratii de
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masa ale muncitorilor, in timpul carora sint lansate lo-
zinci pentru incetarea fazboiului ? Oare nu oboseala a
provocat rascoala din flota germana, reprimatä cu atha
cruzime de calaul Wilhelm §i. de slugile lui ? Daca sint
cu putinta asemenea fenomene intr-o tara atit de discipli-
nata cum este Germania, unde oamenii au inceput sa
vorbeasca de oboseala §i de incetarea razboiului, n-avem
de ce ne teme sa spunem §i. noi deschis acest lucru, cad
acesta-i adevarul, deopotriva de valabil atit pentru noi,
.cit i pentru toate carile beligerante §i chiar nebeligerante.
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4

RAPORT ASUPRA PAMINTULUI .
26 OCTOMBRIE (8 NOIEMBRIE)

Credem ca revolutia a demonstrat §i a dovedit cit de
important este ca problema pamintului sa fie pug
limpede. Dezlantuirea insurectiei armate, a celei de-a doua
revolutii Revolutia din Octombrie dovede§te clar
çä parnintul trebuie sa treaca in miinile granilor. Guyer-
nul care a fost rasturnat §i partidele conciliatoriste,
partidul meNevic §i cel socialist-revolutionar 12, au facut
o crima aminind sub diferite pretexte rezolvarea pro-
blemei pamintului §i aducind astfel tam la ruina §i la
rascoala graneasca. Cuvintele lor despre pogromuri
despre anarhia de la sate suna fals, a minciuna lag. Unde
§i cind s-a mai intimplat ca ni§te masuri intelepte sa
provoace pogromuri §i anarhie ? Daca guvernul ar fi
procedat cu intelepciune §i daca masurile lui ar fi urmarit
satisfacerea nevoilor saracimii satelor, s-ar mai fi agitat
oare masa taraneasc5. ? Dar toate masurile guvernului,
aprobate de Sovietele lui Avksentiev §i Dan, au fost in-
dreptate impotriva taranilor, intpingindu-i la rascoala.

Provocind rascoala, guvernul a inceput sa vocifereze
impotriva pogromurilor §i a actelor de anarhie pe care el
insu§i le provocase. El voia s inabu§e rascoala in foc §i
singe, dar a fost el insu§i maturat de insurectia armata
a soldatilor, marinarilor §i muncitorilor revolutionari.
Guvernul revolutiei muncitore§ti-grane§ti trebuie sa re-
zolve in primul rind problema pamintului, ceea ce va
lini§ti i va satisface masele imense ale saracimii satelor.
Va voi citi punctele decretului pe care trebuie sa-1 dea

4*

si



24 V. I. LENIN

guvernul vostru sovietic. La unul din punctele acestui
decret yeti gasi mandatul pentru comitetele agrare,
tocmit n baza celor 242 de mandate ale Sovietelor locale
de deputati ai taranilor.

DECRET ASUPRA PAMINTULUI

1) Proprietatea mosiereasca asupra pamintului se des-
fiinteaza imediat, fara nici o despagubire.

2) Paminturile mosieresti, precum toate paminturile
coroanei, minastiresti i bisericesti, cu tot inventarul lor

mort, cu toate acareturile si accesoriile kr, trec,
Ora la intrunirea Adunarii constituante, la dispozitia
comitetelor agrare de plasä si a Sovietelor judetene de
deputati ai taranilor.

3) Orice avariere a bunurilor confiscate, care de acum
inainte apartin intregului popor, este declarata crima
grava si se pedepseste de catre justitia .revolutionara. So-
vietele judetene de deputatt taramlor vor lua toate
masurile necesare pentru ca la confiscarea paminturilor
mosieresti sa se pastreze cea mai riguroasa ordme, pentru
a se stabili care anume terenuri i pina la ce intindere
slut supuse confiscarii, pentru a se inventaria exact
treaga avere confiscata i pentru a se asigura cea mai
stricta paza revolutionara a intregii gospodarii agricole,
care trece in miinile poporului impreunä cu toate cldi-
rile, uneltele, vitele, rezervele de produse etc.

4) Pina in momentul cind Adunarea constituanta va
lua o hotHrire definitiva in aceastä privinta, pentru in-
fäptuirea marilor prefaceri agrare pretutindeni trebuie sa
serveasca drept indreptar urmatorul mandat al taranilor,
intocmit de redactia ziarului Izvestiia Sovietului de
deputati ai taranilor din Rusia" 13 pe baza a 242 de
mandate locale ale taranilor i publicat in numarul 88 al
acestui ziar (Petrograd, nr. 88 din 19 august 1917).

MANDATUL TARANILOR CU PRIVIRE LA PAMINT

Problema pamintului, in toata amploarea ei, poate fi rezolvati
numai de catre o Adunare constituanta a intregului popor.

Cea mai justa rezolvare a problemei pamintului este urmatoarea :

i.

viu i

in-

ai

in-



AL DOILEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DE DEPUTATI 26

1) Dreptul de proprietate privatd asupra pamintului se desfiin-
teaza pentru totdeauna ; pamintul nu poate fi nici vindut, nici
cumparat, nici dat in arena. sau ipotecat, nici instrainat in vreun
alt mod.

Toate paminturile : ale statulgi, domeniale, ale coroanei, ma-
nstire,cti, bisericesti, posesionale, precum i majoratele*. parnin-
turile aflate in proprietate privata, parninturile obstilor si ale td-
ranilor etc. se expropriaza fara despagubiri, devenind un bun al
intregului popor i trecind in folosinta tuturor celor care le
muncesc.

Celor care au suferit de pe urma rasturnarii relatillor de pro-
prietate li se recunoaste numai dreptul de a beneficia de sprijin
obstesc pe timpul necesar pentru a se adapta noilor conditii de
existentà.

2) Toate bogatiile subsolului : minereurile, petrolul, carbunele,
sarea etc., precum i padurile i apele de importanta nationala tree
in folosinta exclusivi a statului. Toate riurile mici, lacurile, pa:du-
rile etc. trec in folosinta obstilor, cu conditia si fie administrate
de organde de autoadministrare locale,

3) Terenurile pe care exista gospoclarii cu culturi speciale :
gradini, plantatii, risadnite, pepiniere, sere etc. nu sint supuse im-

; ele vor fi transformate in gospodarii model si date in
folosinta exclusiva a statului sau a obstilor, in functie de intinderea

insemnatatea bor.
Pamintul din jurul casei, trnpreun a. cu gradinile de fructe i de

7arzavat de pe lingã cask', atit la orase cit si la sate, ramine in
folosinta proprietarilor actuali, iar intinderea acestor terenuri
cuantumul impozitului care urmeaza sa fie plätit pentru folosinta
lor se stabilesc prin lege.

4) Crescatoriile de cai, crescatoriile de vite si de pasari de rasa
apartinind statului, particularilor etc. se confisca, devenind bunuri
ale intregului popor i trecind in folosinta exclusiva a statului sau
a obstii, in functie de marimea i insemnatatea bor.

Problema despagubirilor urmeazi sa fie examinata de Adunarea
constituantA.

5) Intregul inventar agricol viu i mort al parninturilor confiscate
trece, fara despalgubire, in folosinta exclusiva a statului sau a obstii,
in functie de intinderea i Insemnitatea acestor paminturi.

Confiscarea inventarului nu se aplica taranilor cu pamint putin.
6) De dreptul de folosinta a parnintului se bucura toti cetatenii

statului rus (fara deosebire de sex) care doresc lucreze cu bra-
tele lor, cu ajutorul familiei lor sau in tovarasie, i numai atita
timp cit gut in stare sa-1 lucreze. Munca salariata nu este admisa.

In cazul cind vreunul dintre membrii obstii satesti devine inapt
de munca pe o perioada care nu depaseste 2 ani, obstea slteAsci

* proprietate imobiliarl inalienabilS i indivizibili care se transmleea pria
succesiune, de obicei, priraului fascia. Nota trad.

partirii
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hi ia obligatia ca in perioada respectiva, pink' la redobindirea ca-
pacitatii de munca de clue acesta, sa-i vink in ajutor lucrindu-i pa-
mintul in comun.

Agricultorii care, din cauza batrinetei sau a invaliditatii, nu-0.
mai pot lucra singuri pamintul pierd dreptul la folosinta lui, capatind
in schimb o pensie din partea statului.

7) Folosinta pamintului trebuie sa fie egalitara, adica pamintul
trebuie sa fie repartizat intre cei ce-1 muncesc, in functie de con-
ditiile locale, dupl norma de munci sau de consum.

Forme le de folosinta a pamintului trebuie sä fie cu desavir0re
libere : gospodirii individuale, hutore *, ob§ti, arteluri, dupi cum
se va hotiri in fiecare sat sau catun.

8) Dupa expropriere, tot parnintul intra in fondul agrar al Intre-
gului popor. Repartizarea pamintului intre cei ce muncesc este
asigurata de organele de autoadministrare locala 0 centrala, incepind
cu obqtile sate§ti g orl§enegi organizate pe baze democratice, in
cadrul carora nu se face deosebire de stare sociala 0 terminind
cu institutiile centrale ale regiunilor.

Fondul agrar este supus unor reimpartiri periodice, in functie de
cre§terea populatiei 0 de ridicarea productivitatii §i nivelului
agriculturii.

La modificarea hotarelor dintre loturi, nucleul initial al lotului
trebuie sa ramina neatins.

Pamintul persoanelor care inceteaza de a mai fi membri ai ob§di
reintra in fondul agrar, iar la primirea acestor loturi rudele cele mai
apropiate ale fo§tilor membri 0 persoanele indicate de ace§tia se
bucura de prioritate.

Valoarea investitiilor pentru ingragminte 0 ameliorari (imbunata-
tiri radicale) ale pamintului, in cazul cind n-au fost folosite inainte
ca lotul sa reintre in fondul agrar, trebuie sal fie rambursata.

Daca in unele localitati fondul agrar existent se va dovedi a fi
neindestulator pentru satisfacerea nevoilor intregii populatii locale,
prisosul de populatie trebuie mutat in alte locuri.

Organizarea mutlrii, precum 0 cheltuielile de mutare 0 de in-
zestrare cu inventar etc. urmeaza sa fie suportate de stat.

Mutarea se face in urmatoarea ordine : in primul rind taranii
fall pamint care doresc sa se mute, apoi elementele vicioase din
ob§tile sate§ti, dezertorii etc. 0, in sfir0t, prin tragere la sot-0 sau
prin buna invoiall".

Acest mandat, fiind in intregime expresia vointei
absolute a imensei majorita'ti a taranilor constienti din
intreaga Rusie, este declarat, pink' la intrunirea Adurfarii

* gospodtrie strIneascl individualt pe un teren aflat In folosinsa proprieta-
rului ei si situat In afara obstii Alegi. Nota trad.
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constituante, lege provizorie, care va fi pusa in aplicare
pe dt posibil imediat, iar n ceea ce priveste anu-

mite prevederi ale sale, in mod treptat, in ritmul stabilit
de Sovietele judetene de deputati ai taranilor.

5) Parninturile taranilor de rind si ale cazacilor de
rind nu se confisca.

Se aud aici voci care spun c5. decretul i mandatul au
fost intocmite de socialistii-revolutionari. Fie si asa. Are
-oare importanta cine le-a intocmit ? Noi insa, ca guvern
democratic, nu putem trece peste o hotarire a maselor
largi ale poporului, chiar daca n-am fi de acord cu ea.
In viltoarea vietii, punind in practica aceasta lege, in-
faptuind-o pe teren, taranii vor intelege ei insisi care e
adevarul. Si chiar daca taranii i vor urma si mai departe
pe socialistii-revolutionari, chiar daca vor da acestui
partid majoritatea n Adunarea constituanta, chiar
atunci vom spune : fie si asa. Viata este cel mai bun
dascal, ea va arata cine are dreptate, i nu-i nimic claca
la rezolvarea acestei probleme noi vom porni de la un
capat, iar taranii de la celalalt. Viata ne va apropia in
suvoiul comun al creaciei revoluvionare, in elaborarea
-unor noi forme de stat. Trebuie s urmam vima, trebuie
sa lasam maselor populare toata libertatea de creatie.
Vechiul guvern, doborit de insurectia armata, voia sa
rezolve problema agrara prin intermediul vechii birocratii
variste, care nu fusese inlocuita. Dar, in kc de a rezolva
aceasta problema, birocratia nu facea decit s lupte im-
potriva taranilor. Taranii au invatat cite ceva in cele opt
luni ale revolutiei noastre, vor sa rezolve ei mnii toate
problemele in legatura cu pamintul. De aceea noi ne
pronuntam impotriva oricaror amendamente la acest pro-
iect de lege ; noi nu vrem sà intram in amanunte, caci
ceea ce intoomim aici e un decret, si nu un program de
actiune. Rusia este mare, si in cadrul ei conditiile locale
sint variate ; noi credem c taranimea va sti ea insisi,

si
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mai bine cleat noi, sa rezolve problema in mod just, asa
cum se cuvine. Important nu este dacà o va rezolva in
spiritul nostru sau in spiritul programului socialistilor-
revolucionari. Important este ca varanimea sa capete cer-
titudinea ca nu mai exista mosieri la sate si ca varanii
trebuie sa rezolve ei insisi toate problemele, sa-si organi-
zeze ei insisi viata. (A plauze put ernic e.)
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5

HOTARIRE
CU PRIVIRE LA FORMAREA GUVERNULUI

MUNCITORESC SI TARANESC

Congresul general al Sovietelor de deputati ai munci-
torilor, soldatilor si taranilor din Rusia hotaraste :

Pentru a conduce tam pink* la intrunirea Adunarii
constituante sa se formeze un guvern provizoriu munci-
toresc si taranesc, care si poarte denumirea de Consiliu
al Comisarilor Poporului. Conducerea diferitelor domenii
ale vietii de stat se incredinteaza unor comisii ai caror
membri, in strIns5." unire cu organizatiile de masa ale
muncitorilor, muncitoarelor, marinarilor, soldatilor, tarani-
lor si functionarilor, si asigure infaptuirea programului
proclamat de congres. Puterea guvernamentala apartine
colegiului de presedinti ai acestor comisii, adica Consiliu-
lui Comisarilor Poporului.

Dreptul de control asupra activitatii comisarilor po-
porului si dreptul de a-i destitui revin Congresului general
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, soldatilor si
taranilor din Rusia si Comitetului Executiv Central
al acestuia.

In momentul de fata Consiliul Comisarilor Poporului
este alcatuit din urmatoarele persoane :

Presedinte al Consiliului Vladimir Ulianov (Lenin) ;
Comisar al poporului pentru afacerile interne

A. I. Rikov ;
Agricultura V. P. Miliutin ;
Munca A. G. leapnileov ;
Treburile militare si maritime un comitet format

din : V. A. Ovseenleo (Antonov), N. V. Krilenko §i
P. E. Dibenko ;
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Comer; §i industrie V. P. Noghin ;
InvacamIntul public A. V. Lunacearski ;
Finance /. /. Skvortov (Stepanov);
Afacerile externe L. D. Bronstein (Trotki);
Justicie G. I. Oppokov (Lomov);
Aprovizionare I. A. Teodorovici ;
Po§ta §i telegraf N. P. Avilov (Glebov);
Pre§edinte pentru problemele nacionalitacilor

1. V. Djugasvili (Stalin).
Postul de comisar al poporului pentru caile ferate ra-

mine deocamdata neocupat.

Scris la 26 octombrie
(8 noiembrie) 1917

ZO
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PROTECT DE LEGE
CU PRIVIRE LA CONTROLUL MUNCITORESC "

1. In toate intreprinderile industriale, comerciale, ban-
care, agricole etc. cu un numar de cel putin 5 muncitori
si functionari (in total) sau cu un fond de rulment de
cel putin 10 000 de ruble anual se introduce controlut
muncitoresc asupra productiei, pastrarii i cumpa-

tuturor produselor si materiilor prime.
2. Controlul muncitoresc este exercitat de toti mun-

citorii i functionarii intreprinderii fie direct, daca Intre-
prinderea este atit de mica inch acest lucru sa fie cu
putinta, fie prin reprezentantii lor alesi, care trebuie sa
fie alesi neintirziat in adunari generale, in cadrul
carora sa." se intocmeasca procese-verbale de alegere i sa
se comunice guvernului si Sovietelor locale de deputati ai
muncitorilor, soldatilor si taranilor numele celor

3. Scoaterea din functiune a unei intreprinderi sau a
unei industrii de importanta nationala (vezi § 7), precum
si oHce modificari in activitatea ei fara permisiunea
reprezentantilor alesi ai muncitorilor i functionarilor sint
cu desavirsire interzise.

4. Acestor reprezentanti alesi trebuie sa le fie permis
accesul la toate registrele si documentele, fara exceptie,
precum i la toate depozitele si stocurile de materiale,
unelte i produse, fara nici o exceptie.

5. Hotaririle reprezentantilor alesi ai muncitorilor si
functionarilor sint obligatorii pentru proprietarii intre-
prinderilor si pot fi anulate numai de catre sindicate si
de catre congresele sindicale.

rarii-vinzarii

alesi..
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6. In toate intreprinderile de importança nationali,
t 0 ti proprietarii si t or i reprezentantii alesi ai munci-
torilor si funcvionarilor, alesi pentru a exercita controlul
muncitoresc, sint declargi rispunzatori fava de stat pen-
tru menvinerea celei mai riguroase ordini si discipline,
precum si pentru paza bunurilor. Cei ce se vor face vi-
novati de neglijenta, de tainuire a rezervelor, a darilor
de seama etc. se vor pedepsi cu confiscarea intregii averi
si cu inchisoare Ora la 5 ani.

7. Intreprinderi de importanta navionala sint conside-
rate toate intreprinderile care lucreaza pentru nevoile
apararii, precum §i cele care intr-un fel sau altul shit
legate de producvia de bunuri necesare pentru existenta
masei populatiei.

8. Regulile mai amanuntite ale controlului muncitoresc
vor fi stabilite de catre Sovietele locale de deputavi ai
muncitorilor si de catre conferintele comitetelor de intre-
prindere, precum si de catre comitetele funcvionarilor la
adunarile generale ale reprezentantilor lor.

Scris la 26 sate 27 octombrie
(8 sau 9 noiembrie) 1917

Publicat pentru prima oari in
1929, in editiile a 2-a ft a 3-a
ale Operelor lui V. I, Lenin,

vol. XXII

Se tipirege dispel nugnxecris
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coNiVORBIRE
PRIN FIR DIRECT CU HELSINGFORS
27 OCTOMBRIE (9 NOIEMBRIE) 1917

1

CONVORBIRE CU A, L. SEINMAN, PRESEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV AL SOVIETULUI

DIN HELSINGFORS DE DEPUTATI AI ARMATEI,
FLOTEI $1 MUNCITORILOR DIN FINLANDA

Puteti vorbi In numele comitetului regional al ar-
matei §i flotei ?

Desigur.

Puteti trimite imediat spre Petrograd un numar clt
mai mare de torpiloare §i de alte vase Inarmate ?

Vorn chema imediat pe presedintele Tentrobalt-ului, deoarece
aceasta este o chestiune cu. caracter pur maritim.

Ce mai e nou pe Ia voi la Petrograd ?

Avem §tiri ca trupele lui Kerenski s-au apropiat §i
au ocupat Gatcina, §i, Intrucit o parte din trupele din
Petrograd sInt obosite, este neaparat necesar ca In timpul
cel mai scurt sa se trimita Intariri foarte puternice.

Si altceva ?

In locul Intrebarii §i altceva" ma a§teptam sa va
aud spunind cl sinteti gata sa porniti la lupti.

Dar cred a nu mai e nevoie sI repet acest lucru ; am de-
clarat ci sintem hotIriti si facem acest lucru, deci totul se -va In-
deplini Intocmai.
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Aveti rezerve de pu§ti §i mitraliere §i in ce can-
litate ?

Vorbiti
regional, care

cu Mihailov,
aici. El

pre§edintele sectiei militare a comitetului
este vi va da relatii cu privire la armata din

-Finlanda.

2

CONVORBIRE CU MIHAILOV, PRESEDINTELE
SECTIEI MILITARE A COMITETULUI REGIONAL

AL ARMATEL FLOTEI $1 MUNCITORILOR DIN FINLANDA

De citi oameni aveti nevoie ?

Avem nevoie de cit mai multi, dar numai de oameni
:siguri §i. hotariti sa lupte. Chi oameni din ace§tia aveti ?

Vreo cinci mii. Oameni care pot fi trim4i urgent §i care
Tor lupta.

In cite ore se poate garanta ca vor fi la Petrograd
daca vor fi trimi§i cit mai urgent ?

Maximum In 24 de ore incepind din momentul de fat3..

Pe uscat ?

Cu trenul.

Dar puteti asigura §i. aprovizionarea lor ?

Da. Alimente avem din helm Avem §i vreo 35 de mitraliere ;
-putem trimite §i un mic nurna'r de tunuri de cimp cu servantii lor,
Ilea ca situatia de aici ea sufere.

In numele guvernului Republicii, va rog insistent
la trimiteti totul imediat §i, totodata, sa-mi spuneti daca
.2.veti cumntinta despre formarea noului guvern §i cum a
fost primita aceasta tire de Sovietele de la voi ?

Despre guvern am aflat, deocamdati, numai din
noi cu

ziare. Tre-
-cerea puterii in miinile Sovietelor a fost primitl la entuziasm.

Va sa zica trupele terestre vor porni imediat §i
yuteti asigura aprovizionarea lor ?
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Da. Vom lua imediat toate masurile pentru expedierea i apro-
vizionarea bor. La aparat este loctiitorul presedintelui Tentrobalt-ului,
caci Dibenko a plecat astazi la ora 10 seara la Petrograd.

3

CONVORBIRE CU N. F. IZMAILOV,
PRESEDINTELE TENTROBALT-ULUI

Cite torpiloare §i alte vase inarmate puteti trimite ?

Putem trirnite vasul de linie Respublika" i doua. torpiloare-

Le yeti asigura §i pe acestea cu alimente ?

Flota dispune de alimente i vasele vor fi aprovizionate.
Toate torpiloarele pe care le vom trimite i vasul de linie.
Respublika" o spun cu toata. certitudinea ti vor indeplini
misiunea de a apara revolutia. SI nu aveti nici cea mai mica in-
doiala in privinta trimiterii de forte armate. Totul se va executa
intocmai.

/n cite ore ?

Maximum in 18 ore. Este necesar sa le trimitem chiar acum

Da. Guvernul este absolut incredintat de necesitatea
de a fi trimise imediat, iar vasul de linie trebuie s5. intre-

Morskoi Kanal cit mai aproape de Orm.

Vasul de linie fiind un vas mare, cu tunuri de 12 toll,.
nu poate ancora linga tarm, deoarece in acest caz ar putea fi
capturat cu miinile goale. Iar pentru ceea ce spuneti dumneavoastra
servesc torpiloarele cu tunuri de calibru mic i cu mitraliere ; cit
despre vasul de linie, el trebuie sà stea, aproximativ, in rada sau .
in rind cu crucisatorul Aurora", intrucit artileria lui bate la 25 de
verste, in general, de acest lucru se vor ocupa marinarii i corpul
de comanda.

Torpiloarele trebuie sa. intre in Neva cam in apro
piere de satul Ribatkoe pentru a ap5ra calea ferat5..
Nikolaievskaia §i toate ck'ile de acces spre aceasta.

Bine, toate acestea vor fi Indeplinite. Mai aveti ceva de spus

in
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Exisfa un post de telegraf flea fir pe vasul
Respublika", si in timpul mersului poate sä 011'1 legHturi
cu Petrogradul ?

Exista nu nurnai pe vasul Respublika", dar i pe torpiloare,
care ar putea fi puse in legatura chiar i cu turnul Eiffel. In gene-
ral, Nei asiguram c totul va fi indeplinit cum trebuie.

Asadar, putem conta c toate vasele mentionate vor
porni imediat ?

Da, puteti conta. Vom da irnediat dispozitii urgente pentru
ca vasele mentionate s ajunga la Petrograd la tip.

Dad. aveti rezerve de pusti i cartuse, trirniteti cit
mai multe.

Avem, dar numai pe vase si in cantitati mici, ceea ce
avem vom trimite.

La revedere. Salut.

La revedere. Cu cine am vorbit ? Numele dumneavoastra ?

Lenin.

La revedere. Pornim la executare.

Publicat pentru prima oarii in 1922,
revista

,,Proletarskaiet Revoliutiiaa nr. 10

Se tipareite dug banda de telegral
tn
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CONSFATUIREA REPREZENTANTILOR
REGIMENTELOR DIN GARNIZOANA PETROGRAD

29 OCTOMBRIE (II NOIEMBRIE) 1917 15
RELATARE APARUTA IN PRESA

RAPORT CU PRIVIRE LA MOMENTUL ACTUAL

Nu este cazul sa insistam prea mult asupra situatiei
politice. In rnomentul de faca, problema politica se iden-
tifica cu problema militara. Este mai mult decit limpede
ca Kerenski i-a atras de partea lui pe kornilovisti ; in
afara de ei, nu are pe cine sa se sprijine. La Moscova ei
au ocupat Kremlinul, dar periferia, uncle locuiesc munci-
torii i in general populatia saraca, nu se afla sub sta-
pinirea lor. Pe front nimeni nu este de partea lui
Kerenski. Chiar i elementele sovaitoare, curn sint, de

membrii sindicatului feroviarilor, se pronunta in
favoarea decretului asupra pacii si a decretului asupra
pamintului.

Imensa majoritate a taranilor, soldatilor i muncitorilor
sint pentru o politica de pace.

Aceasta nu este politica bolsevicilor si in general nu
este o politica de partid", ci politica muncitorilor, sol-
datilor i taranilor, adica a majoritatii poporului. Noi nu
infaptuim programul bolsevicilor, i in problema agrara
programul nostru este luat in intregime din mandatele
taranilor.

Nu este vina noastr 5. ca socialistii-revoluvionari si men-
sevicii au plecat. Noi le-am propus s irnparcim puterea,
dar ei vor sa astepte pina se va termina lupta impotriva
lui Kerenski.

Noi i-am invitat pe toi sa participe la guvern. Socia-
listii-revolutionari de stinga i6 au declarat ca ei vor
sprijine politica guvernului sovietic. Nu s-au incumetat

5 I min, Opere vol. 35

1

pilda,

sa
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nici macar sa declare ca nu shit de acord cu prograrnul
noului guvern.

In provincie se da crezare ziarelor de felul lui Delo
Naroda" 17. Aici toata lumea stie ca socialistii-revolutio-
nari si mensevicii au plecat pentru c ramasesera in mi-
noritate. Garnizoana din Petrograd §tie acest lucru. Stie

noi am vrut un guvern sovietic de coalitie. Nu am
exclus pe nimeni din Soviet. Daca ei nu au vrut sa co-
laboreze, cu atit mai rau pentru ei. Masele de tarani si de
soldati nu-i vor urma pe mensevici si pe sociali§tii-revo-
lutionari. Nu am nici cca mai mica indoiala ca, in orice
adunare a muncitorilor sau soldatilor, noua zecimi dintre
participanti se vor pronunta pentru noi.

Tentativa lui Kerenski este o aventura tot atit de la-
mentabila ca si tentativa lui Kornilov. Dar acum trecem
printr-un moment greu. Este nevoie de masuri energice
pentru a se face ordine n domeniul aprovizionarii, pentru
a pune capat calamitatilor razboiului. Noi nu putem
astepta si nu putem tolera nici o singura zi rebeliunea lui
Kerenski. Daca kornilovistii organizeaza o noua ofensiva,
li se va raspunde asa cum s-a raspuns astazi rebeliunii
iuncherilor. Iuncherii n-au deck sa suporte consecintele.
Noi am luat puterea aproape fara varsare de singe. Daca
au fost jertfe, au fost numai de partea noastra. Intregul
popor a dorit politica pe care o duce noul guvern. Noul
guvern a luat aceasta politica nu de la bolsevici, ci de la
soldatii de pe front, de la taranii de la sate si de la mun-
citorii de la orase.

Decretul cu privire la controlul muncitoresc trebuie
apara zilele acestea. Repet : situatia politica se reduce
acum la situatia militara. Noi nu putem ingadui victoria
lui Kerenski : n acest caz n-ar mai putea fi vorba nici
de pace, nici de pamint, nici de libertate. Nu ma indoiesc
ca soldatii i muncitorii din Petrograd, care zilele acestea
au savirsit o insurectie victorioasa, vor sti zdrobeasca
pe kornilovisti. Noi am avut unele lipsuri. N-are rost s.
negam acest lucru. De aceea am suferit oarecare prejudicii.
Dar aceste lipsuri pot fi inlaturate. Fara a pierde nici un
ceas, nici un minut, trebuie s ne organizam noi

organizam statul-major, acest lucru trebuie facut chiar

ca

sa

Nine,
sä

sa-i
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azi. Daca ne organizam, vom putea sa ne asiguram
victoria in cheva zile p, poate, chiar mai curind.

Guvernul, creat prin vointa deputatilor muncitorilor,
soldatilor §i taranilor, nu va ingaclui kornilovi§tilor sali
bata joc de el.

Sarcina politica i sarcina militara : organizarea statu-
lui-major, concentrarea fortelor materiale, asigurarea sol-
datilor cu toate cele necesare ; trebuie sa facem acest lucru
fara a pierde nici un ceas, nici un minut, pentru ca totul
sa mearga mai departe cu tot adta succes ca i pin'a acum.

5*
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2

INTERVENTIE IN LEGATURA CU PROBLEMA
INARMARII UNITATILOR

Perioadei de mare dezorganizare i s-a pus capat. A fost
numit §eful statului-major. Acest lucru va fi anuntat.
Perioada oscilarilor a trecut. Lipsa de ordine §i de legaturi
in armata am resimtit-o .foarte acut. Acum, in unitati se
constata multa coeziune §1 avint. Trebuie s va apucati voi
singuri de lucru, s controlati voi singuri fiecare actiune,

controlati daca insarcinarile date au fost duse la inde-
plinire, daca s-a luat legatura cu organizatale muncito-
re§ti etc. Muncitorii và vor veni n ajutor n aceasta
privinta. Imi permit sa va dau un sfat : cu .ajutorul co-
misiei de control sau al reprezentantilor regunentelor
controlati fiecare comunicat, sa nu va bizuiti pe nimeni,
sa controlati daca au fost executate ordinele, daca infor-
matiile cu privire la rezerve corespund rea1itii. Apuca-
vi-va voi niv de lucru, controlati singuri totul, tmeti
evidenta oricarei rezerve, luati in consideratie once pas
facut aceasta e cea mai buna cheza§ie a succesului.

sa

sa
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3

INTERVENTIE IN LEGATURA
CU INSTAURAREA ORDINII IN ORAS

M. raliez intru totul la parerea exprimata aici : munci-
torii trebuie sa ia asupra lor o parte din munca de apa-
rare a orasului. In cadrul acestei munci comune, soldatii
vor invata pe muncitori s minuiasca armele. Sarcina
noastra pe care nu trebuie s-o scapam nici un moment din
vedere este inarmarea intregulm popor i desfiintarea
armatei permanente. Daca va fi atrasa populatia munci-
toreasca, munca va merge mai usor. Propunerea tovarasi-
lor de a se intruni in fiecare zi are un caracter practic.
Intr-adevar, revolutia rusa aduce multe lucruri noi, care
n-au existat in nici o alta revolutie. 'Un organ ca Sovie-
tele de deputati ai muncitorilor i soldatilor n-a mai
existat. Trebuie sa v uniti strins cu muncitorii, ei va vor
da tot ceca ce pina acurn burghezia v &Idea ca vai de
lume. Fiecare unitate, impreuna cu organizatia muncito-
reasca, trebuie sa se ingrijeasca s ailia tot ce e necesar
pentru razboiul acesta al vostru, fara a astepta indicatii
de sus. Chiar din noaptea aceasta trebuie sa porniti la
indeplinirea in mod independent a acestei sarcini. Unitatea
nu trcbuie sL astepte indicatii de la statul-major, ci si
faca ea insi propuneri. Voi dispuneti de un mijloc pe
care burghezia nu 1-a avut niciodata : ei au un singur
mijloc cumpere, pe cind voi puteti intra in legatura
chiar cu muncitorii care produc toate acestea.

nr. 174 din 13 noiemlnic Se tipirefte
aparut

dupl textul
(31 ortoinbrie) 1 17 in ziar

sa

Pravda'
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RADIO GRAMA
A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

30 OCTOMBRIE (12 NOIEMBRIE) 1917

atm toti cefavenii Rusiei.
Congresul general al Sovietelor din Rusia a format un

nou guvern, guvernul sovietic. Guvernul lui Kerenski a
fost rasturnat i arestat. Kerenski a fugit. Toate instituciile
se afrà in miinile guvernului sovietic. La 29 octombrie a
Inceput o rebeliune a iuncherilor, care la 25 octombrie
fuseser a. pusi in libertate pe cuvint de onoare. Rebeliunea
a fost innusit5. in aceeasi zi. Kerenski i Savinkov, im-
preun5. cu iuncherii i cu o parte din cazaci, s-au strecurat
prin inseraciune pin5. la Tarskoe Selo. Guvernul sovietic

mobilizat fortele pentru a zdrobi noua campanie
kornilovisfa impotriva Petrogradulti. Flota, in frunte cu
cuirasatul Respublika", a fost chemat'a la Petrograd 18
luncherii i cazacii lui Kerenski sovEe. Vin la noi pri-
zonieri din lagarul lui Kerenski i ne incredin;eaza cl
cazacii au fost inselati i ca, daca vor in;elege despre ce
este vorba, nu vor trage. Guvernul sovietic ia toate ma-
surile pentru a preintimpina o varsare de singe. Daca nu
va reusi sa evite va'rsarea de singe, clack' detasamentele
lui Kerenski vor incepe totusi s. trag5., guvernul sovietic
nu va soval s ia misuri necrutatoare pentru a zdrobi
noua campanie kerenskisea-kornilovisfa.

Facem cunoscut c congresul Sovietelor, care s-a i n-
cheiat, a adoptat doua decrete importante : 1) cu privire

si-a
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la trecerea imediaa a tuturor pa.minturilor mosiere§ti in
mlinile comitetelor carane§ti §i 2) cu privire la propunerea
unei pki. democratice.

Prqedintele guvernului sovietic,
Vladimir Ulianov (Lenin)

Gazeta Vremennogo Rabocego
i Krestianskogo Pravitelstva', nr. 2
din 30 octombrie (12 noiembric) 1917

ii ,,lzvestiia C.E.C. nr. 212
din 31 octombrie 1917

Se tiplreste dupl textul ap3rut
in ziarul lzvestiia C.E.C.'
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CIORNA DE REGULAMENT PENTRU
FUNCTIONARI

1. Toti functionarii din intreprinderile industriale de
stat, publice si particulare mai importante (cu cel putin
5 muncitori salariaci) sint obligati sa-si indeplineasca toate
indatoririle care le revin si sa nu-si paraseasca postul fara
permisiunea speciala a guvernului, a Sovietelor de deputati
ai muncitorilor, soldacilor si taranilor sau a sindicatelor.

2. Incalcarea regulii prevazute la § 1, precum si orice
neglijenta in ceea ce priveste predarea treburilor si obli-
gatia de a da socoteala guvernului si organelor puterii sau
in ceea ce priveste deservirea publicului si a economiei
nationale se pedepsesc cu confiscarea intregii averi a celui
vinovat si cu inchisoare pina la 5 ani.

Scris la siiriitul lunii octombrie 1917

Publicat pentru prima oarii in 1928,
in Culcgeri din Lenin% vol. VIII

Se tiphefte dupii manuscris
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CUVINTARI ROSTITE
LA SEDINTA C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA

1 (14) NOIEMBRIE 1917
PROCES-VERBAL

Tov. Lenin considera ca trebuie sa se puna irnediat capat
politicii lui Kamenev. In momentul de fatal nu este cazul
sa se discute cu Vikjelul Trebuie trirnise trupe la Mos-
cova. Propune o rezolutie cu privire la Vikjel. Vikjelul nu
face parte din Soviet si nu trebuie admis n acesta ; So-
vietele sint organe create pe baza de liber consimtamint,
iar Vikjelul nu se bucura de sprijin n mase.

2

Toy. Lenin considera c tratativele ar trebui sa fie un
fel de camuflare diplomatica a actiunilor militare. Singura
solutie justa ar fi sa se puna capat sovaielilor celor care
sovaie j noi Insine sa avem o atitudine hotarita. Trebuie
sa venim n ajutorul celor din Moscova, si victoria noastra
va fi asigurata.

3

Too. Lenin. Problema care se pune este o problema fun-
damentala, i e timpul sa se puna capat sovaielilor. Este
limpede cá Vikjelul se situeaza de partea Kaledinilor
Kornilovilor. Nu ne este ingacluit sa sovaim. Majoritatea

9

1

20

§i
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muncitorilor, a Oranilor si a armatei este cu noi. Nimeni
nu a dovedit aici Ca masele sint impotriva noasträ ; ori
cu agentii lui Kaledin, ori cu masele. Trebuie s'a ne spri-
jinim pe mase, trebuie sa trimitem agitatori la sate. Vikje-
lului i s-a propus s'i transporte trupe la Moscova, si el a
refuzat ; trebuie s'a apeliim la mase, si ele H vor r:isturna.

Pub licat pentru prima oarii in 1922,
in recline

.,Proletarskaia Revolluiiia" nr. 10

Se tiparefte dupg exemplarul seri, de
mind al procesului-verbal
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REZOLUTIA C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA
IN PROBLEMA OPOZITIEI DIN CADRUL C.C.

2 (15) NOIEMBRIE 1917 21

Comitetul Central considera c edinta de fata are o im-
portanta istorica si de aceea este necesar s. precizeze cele
doua pozitii care s-au manifestat aici.

1) Comitetul Central considera c opozitia care s-a
format in cadrul C.C. se indeparteaza cu desavirsire de
toate pozitiile fundamentale ale bolsevismului si ale luptei
proletare de clasa in general, repetind vorbaria profund
nemarxista despre imposibilitatea unei revolutii socialiste
in Rusia, despre necesitatea de a ceda tn fata ultimatumu-.
rilor si a amenintarilor cu plecarea din partea minoritatn
vadite a organizatiei sovietice, zadarnicind prin aceasta
vointa i hotarirea celui de-al II-lea Congres general al
Sovietelor din Rusia, sabotind dictatura proletariatului
a taranimii grace, care a si fost instaurata.

2) Comitetul Central considera c ntreaga raspundere
pentru frinarea muncii revolutionare i pentru oscilarile
crimmale in momentul de fata o poarta aceasta opozitie,

o mvita sa-si mute discutiile i sceptIcismul ei in coloa-
nele presei i sa paraseasca munca practica, in care ea nu
crede. Caci, n afara de teama fata de burghezie, de re-
flectarea starii de spirit a partii obosite (iar nu revolutio-
nare) a populatiei, opozitia nu exprima nimic.

3) Comitetul Central confirma ca, fara a trada lozinca :
puterea in mina Sovietelor, nu se poate renunta la un
guvern pur bolsevic, intrucit majoritatea celui de-al II-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia, fara a exclude pe
nimeni din congres, a incredintat acestui guvern puterea.

si

si
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4) Comitetul Central confirma ca, fara a trada lozinca :
puterea in mina Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor i aranilor, nu se poate trece la tocmeli mes-
chine in vederea aliturarii la Soviete a unor organizatii
de tip nesovietic, adica a unor organizatii ce nu se bazeazii
pe unirea liber consimtita a avangarzn revolutionare a ma-
selor care lupta pentru rasturnarea mosierilor si capita-
listilor.

5) Comitetul Central confirma ca concesiile facute ulti-
matumurilor i amenintarilor minoritatii din Soviete
echivaleaza cu o renuntare totala nu numai la Puterea
sovietica, dar si la democratism, deoarece aceste concesii
echivaleaza cu teama majoritatii de a face uz de majori-
tatea sa, ecluvaleaza cu supunerea n fata anarhiei i cu o
repetare a ultimatumurilor din partea oricarei minoritati.

6) Comitetul Central confirrda cii, fari a exclude pe
nimeni din cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, el si acum este intru totul gata sii readuca per-
soanele plecate i sii recunoasca coalitia acestor persoane
in cadrul Sovietelor, ca, prin urmare, afirrnatiile ca bolse-
vicii nu ar vrea sii imparta puterea cu nimeni sint pe
de-a-ntregul false.

7) Comitetul Central confirma ca in ziva formarii gu-
vernului actual, cu citeva ore inainte de formarea lui,
C.C. a invitat la sedinta sa trei reprezentanti ai sociali-
tilor-revolutionari de stinga si le-a propus formal sa par-
ticipe la guvern. Refuzul socialistilor-revolutionari de
stinga, cu toate cii a fost provizoriu si conditionat, face ca
intreaga raspundere pentru nerealizarea unei intelegeri cu
ei sii revina in intregime acestor socialisti-revolutionari de
stinga.

8) Cornitetul Central aminteste ca exista o hotarire
adoptata de al II-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia, la propunerea fractiunii bolsevice, prin care con-.
gresul se declara de acord cu completarea Sovietului atit
cu soldati din transee, cit i cu tarani de la sate, cii
deci afirmatiile .potrivit carora guvernul bolsevic ar fi
impotriva coalitiei cu taranii sint pe de-a-ntregul false.
Dimpotriva, C.C. declara cii. legea agrara a guvernului
nostru, copiata in intregime dupa mandatul socialist-re-
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volutionar, a dovedit n realitate hotarirea deplina si
sincera a bolsevicilor de a realiza o coalitie cu imensa
majoritate a populatiei Rusiei.

9) Comitetul Central confirma, in sfirsit, ca, in pofida
tuturor greutatilor, victoria socialismului atit in Rusia, cit
si in Europa este asigurata numai prin continuarea ferma
a politicii actualului guvern. Comitetul Central i exprima
increderea deplina in victoria acestei revoluvii socialiste
si invita pe tott scepticii i ovaitorii s. renunce la toate
sovaielile lor i s. sprijine din tot sufletul i cu o energie
Lira' preget activitatea acestui guvern.

PuNkat, f2r2 psimele trei puncte,
la 17 (4) noiembrie 1917,
in eiarul Pravda nr. 180

Pub heat pentru prima oarl
in intregisue in 1932, in edstiile

a 2-a si a 3-a ale Operelor
lui V. I. Lenin, vol. XXX

Lenin

Se tipeireste clup2 manuscris

9
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ULTIMATUM ADRESAT DE MA JORITATEA C.C.
AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA MINORITATII 22

Majoritatea C.C. al P.M.S.D.(bolsevic) din Rusia, care
aprob a. intregime politica dusa de Consiliul Comisarilor
Poporului pina in momentul de fata, considera necesar s.
adreseze minodtatii C.C. urmatoarea declaratie categorica.

Politica dus n momentul de fa ta. de partidul nostru
este stabilita prin rezolutia propusa de tovarasul Lenin si
adoptata ieri, 2 noiembrie, de catre C.C.* Aceasta rezo-
lutie califica drept tradare a cauzei proletariatului orice
incercare de a se impune partidului nostru sa renunte la
putere, din moment ce Congresul general al Sovietelor din
Rusia, n numele a milioane de muncitori, soldati i ta-
rani, a incredintat puterea reprezentantilor partidului nos-
tru, pe baza programului nostru. Aceasta linie fundamen-
tala a tacticii noastre, care rezulta din intreaga noastra
lupta impotriva conciliatorismului, linie pe care am ur-
mat-o tn insurectia impotriva guvernului lui Kerenski,
constituie astazi esenta revolutionara a bolsevismului
C.C. a aprobat-o din nou ; ea este absolut obligatorie pen-.
tru tori membrii partidului, si in primul rind pentru mi-
noritatea C.C.

Or, reprezentantii minoritii, atit inainte de sedinta
de ieri a C.C., at si dupa sedinta, au dus i duc o politica
indreptata in mod vadit impotriva liniei fundamentale a
partidului nostru, o politica' care demoralizeaza propriile
noastre rinduri, care duce la sovaieli intr-un moment cind
este nevoie de cea mai mare fermitate i hotarire.

* Vezi volumul de favl, p. 47-49. Nota red.

in

si
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Astfel, ieri, la sedinta C.E.C., fractiunea bolsevica, cu
participarea directa a mernbrilor C.C. din rindurile mino-
ritatii, a votat pe fata impotriva hotaririi C.C. (in pro-
blema efectivului si componentei reprezentantei partid.ului
nostru n guvern). Aceasta nernaipomenita incalcare a dis-
ciplinei, savirsita de membri ai C.C., in spatele C.C., dupa
discutii n cadrul C.C., care au durat ore intregi si care au
fost provocate de aceiasi reprezentanti ai opozitiei, face
ca pentru noi sa devina evident ca opozitia intentioneaza
sa sileasca institutiile partidului sa cedeze, hartuindu-le,
sabotind munca partidului intr-un moment in care soarta
partidului, soarta revolutiei depind de rezultatul imediat
al acestei munci.

Noi nu putern si nu vrem sa purtam raspunderea pentru
aceasta stare de lucruri.

Adresind minoritatii din C.C. prezenta declaratie, cerem
sa ni se dea in scris un raspuns categoric la intrebarea daca
minoritatea i ia sau nu obligatia de a se supune disci-
plinei de partid si de a promova politica formulata in
rezolutia propusa de tovarasul Lenin si adoptata de C.C.

In cazal cind la aceasta intrebare vom primi un raspuns
negativ sau neprecis, vom adresa imediat Comitetului din
Petrograd, Comitetului din Moscova, fractiunii bolsevice
din C.E.C. Conferintei orasenesti a organizatiei Petrograd

congresului extraordinar al partidului o propunere cu
urmatoarea alternativa :

Ori partidul trebuie sa insarcineze actuala opozitie
formeze noua putere impreuna cu aliatii ei, in numele
carora opozitia saboteaz in prezent munca noastra, si
atunci noi ne vorn considera cu desavirsire liberi fata de
aceasta noua putere, care nu poate aduce altceva decit

slabiciune i haos.
Ori lucru de care nu ne indoim partidul va

aproba linia revolutionara, singura posibil, exprimati in
hotarirea adoptata ieri de C.C., i atunci partidul tre-
buie s ceara in mod hotarit reprezentantilor opozitiei
sa-si mute intreaga lor munca dezorganizatoare in afara
organizatiei noastre de partid. Alta solutie nu exista si nu
poate exista. Bineinteles, o sciziune ar fi un fapt extrem
de regretabil. Dar in momentul de fata o sciziune cin-

sã

si

sovaieli,



b2 V. I. LENIN

stita si facig este incomparabil mai buna cleat sabotajul
dinauntru, decit zadarnicirea propriilor hotafiri, cleat dez-
organizarea si starea de prostratie. In mice caz, noi nu ne
indoim nici un moment ca aducerea divergentelor noastre
(care in linii generale reprezinta o repetare a divergentelor
noastre cu grupul de la Novaia Jizn" 23 si al lui Martov)
in fata judecatii maselor va asigura politicii noastre spri-
jinul necondicionat si plin de abneggie al muncitorilor,
soldaOlor si caranilor revolutionari si va condamna in
timpul cel mai scurt opozitia §ovaielnic a. la o izolare
neputincioasa.

Scris la 3 (16) noiembrie 1917
Publicat pentru prima oars in 1922,

in revista
,,Proletarskaia Revo liqiie nr. 7

Se tiparefte dupil o copie
dactilografiatii
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

3 (16) NOIEMBRIE 1917

Tovarasul Lenin protesteaza impotriva oricaror acor-
duri cu Vikjelul, care miine va fi inlaturat pe cale revo-
lucionara de catre mase. Moscova trebuie s primeasca
drept intariri force revolucionare organizate, creatoare din
Petrograd, si anume element marinaresc. Problema apro-
vizionarii : spre nord sintern asiguraci. Dupa instaurarea
Puterii sovietice la Moscova i nlaturarea pe cale revolu-
cionara de catre mase a Vikjelului, vom fi asiguraci cu
alimente din regiunea

Publicat pentru prima oarii Ia
4-7 noiembric 1927, in zial ul
, Pravda" nr. 255, in articolul lui
N. Gorbunov Cum a fost creat
in zInc lui octombrie aparatul de
11/CTI4 al Consiliului Comisarilor Po-

po; ului°

Se
scris

a parest e dup.2
al

exemplarul
de minl procesului-verbal
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PROIECT DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA LIBERTATEA PRESEI 24

Prin libertatea presei burghezia linelegea libertatea de
a edita ziare pentru cei bogati, acapararea presei de catre

ceea ce pretutindeni, n toate tarile, inclusiv
cele mai libere, ducea n fapt la coruNia presei.

Guvernul muncitoresc i taranesc Imelege prin libertatea.
presei eliberarea presei de sub jugul capitalului, trecerea
fabricilor de Mrtie si a tipografiilor in proprietatea sta-
tului, acordarea dreptului egal de a folosi o cantitate co-
respunzatoare din stocurile de Mrtie i o cantitate cores-
punzatoare de munca tipografica oricarui grup de cetateni
alcatuit dintr-un anumit numar de oameni (de
pilda 10 000).

Ca prim pas spre Infaptuirea acestui scop, care este
indisolubil legat de eliberarea oamenilor muncii de sub.
jugul capitalului, guvernul provizoriu muncitoresc si Ora-
nesc numeste o Comisie de ancheta pentru a cerceta lega-
turile pe care publicatiile periodice le au cu capitalul,
sursa lor de fonduri i venituri, componenca donatorilor
favoarea publicaviei respective, modul de acoperire a defi-
citelor lor i ntreaga gospodarie a ziarelor In general.
Orice tainuire fata de Comisia de ancheta a registrelor,
a conturilor sau a altor documente, precum i orice fel de
declaracie falsa data cu buna-stiinta vor fi pedepsite de
tribunalul revolucionar.

To0 proprietarii de ziare, toti actionarii, precum i toti
functionarii slut obligati s prezinte imediat Comisiei de
anchetil, cu sediul la Institutul Smolnii din Petrograd, ra-

b
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poarte si informacii in scris in legatura cu chestiunile men-
tionate, in vederea descoperirii legaturilor presei cu capi-
talul si a dependencei presei fata de capital.

Comisia de ancheta este alcatuita din urmatoarele
persoane :*

Comisia are dreptul de a coopta noi membri, de a chema
experci si martori, de a cere sa i se puna la dispozitie
toate registrele etc.

ScrA la 4 (17) noiembrie 1917
Publicat pentru prima oars

/a 7 noiembrie 1932,
in ziarul Pravda nr. 309

6*

Se tipiirege dupg mamiscris

* In manuscris este Mut kc liber pentro indicarea numelor. Nota red.
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$ED1NTA C.E.C. DIN RUSIA. 4 (17) NOIEMBRIE 1917

1

CUVINTARE
IN LEGATURA CU PROBLEMA PRESEI

Tov. Karelin ne-a incredintat ca drumul pe care-I ur-
meaza el duce spre socialism, dar a merge astfel spre
socialism inseamna a merge cu spatele inainte. Trotki a
avut dreptate : in numele libertatii presei a fost organizata
rebeliunea iuncherilor, a fost declarat razboiul la Petro-
grad si la Moscova. De data aceasta,
nari nu s-au manifestat ca soctalisti i ca revolutionari. In
aceasta saptamina, telegraful s-a aflat in intregime in
mina lui Kerenski. Vikjelul a fost de partea lor. Dar ar-
mata n-au avut. Armata s-a dovedit a fi de partea noastra.
Un grup neinsemnat a pornit razboiul civil. Acesta nu s-a
terminat. De Moscova se apropie kaledinistii, de Petrograd

trupe de soc. Noi nu vrem razboi civil. Trupele noas-
tre au dat dovada de multa rabdare. Ele au stat in astep-
tare, nu au tras, au inceput cei din trupele de soc, omo-
rind trei dintre ai nostri. Impotriva lui Krasnov s-au luat
masuri blinde. I s-a dat numai arest la domiciliu. Noi
sintem impotriva razboiului civil. Daca, totusi, razboiul
civil continua, ce putem face ? Trotki a avut dreptate cind
v-a intrebat in numele cui vorbiti. L-am intrebat pe Kras-
nov daca ne garanteaza ca Kaledin nu va continua razbo-
iul. El a raspuns, fireste, ca nu poate garanta. Cum sa
incetam noi masurile de urmarire impotriva unui dusman
care nu a incetat actiunile dusmanoase ?

Cind ni se vor propune conditii de pace, noi vom con-
simti sa ducem tratative. Dar, deocamdata, pacea ne-o
propun aceia de care ea nu depinde. Astea nu sint deck

socialistii-revolutio-
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vorbe frumoase. Doar Reci" 25 este organul kaledinistilor.
Noi admitern intru totul c socialistii-revolutionari sint
sinceri, dar n spatele lor se afla Kaledin si Mil 'Am

Cu cit voi, soldatii i muncitorii, yeti fi mai fermi, cu
atit vom obtine mai mult. In caz contrar se va spune des-
pre noi : nu sint inca destul de taxi daca-i dau drumul
lui Miliukov". Noi am declarat i rnai inainte ca, daca
vom lua puterea in mina noastra, vom interzice ziarele
burgheze. Daca am ingadui existenta acestor mare, ar
semna ca incetam de a mai fi socialiti. Cel care spune :
1,revocati interzicerea ziarelor burgheze" nu intelege ca
noi mergem cu toata viteza spre socialism. Doar §i dupa
rasturnarea tarismului ziarele tariste au fost interzise. Acurn
am rasturnat jugul burgheziei. N-am nascocit noi revo-
lutia sociala ; ea a fost proclamata de membrii congresului
Sovietelor, nimeni n-a protestat, toti au adoptat decretul
prin care a fost proclamata. Burghezia a proclarnat liber-
tatea, egalitatea i fraternitatea. Muncitorii spun : noui
ne trebuie altceva". Ni se spune noi ne retragem". Nu,
tovarasi, socialistii-revolutionari au luat-o inapoi, spre
Kerenski. Ni se spune ca in rezolutia noastra este ceva
nou. Desigur, noi aducern ceva nou pentru c. mergem
spre socialism. and socialistii-revolutionari luau cuvin-
tul n Duma I si a II-a, erau i ei intimpinati cu ironii pe
motiv ca spun ceva nou.

Trebuie sa. se .instituie monopolul anunturilor particu-
lare. Membrii smdicatului tipografilor privesc lucrurile
din punctul de vedere al bucatii lor de pline. Noi le-o
vom da, dar sub alta forma. Nu se poate sa dam burghe-
zier posibilltatea de a ne calomnia. Trebuie s numirn chiar
acum o comisie pentru cercetarea dependentei ziarelor bur-
crheze fata de banci. De ce fel de libertate au nevoie
aceste ziare ? Oare nu de libertatea de a cumpara mari
cantitati de hirtie si de a angaja o sumedenie de scribi ?
Noi trebuie s ne descotorosim de aceasta libertate a pre-
sei care depinde de capital. Aceasta problema are o
semnatate principiath. Daca ne indreptarn spre revolutia
sociala, nu putern s lasam ca bombelor lui Kaledin sa ii
se adauge bombele minciunii.

in-

:

in-
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Desigur ca. proiectul nostru de lege are si lipsuri. Dar
el va fi aplicat pretutindeni de Soviete potrivit cu condi-
viile locale. Noi nu sintem birocrati si nu vrern ca el
sä fie pretutindeni aplicat ad litteram, asa cum se facea
in cancelariile de pe vremuri. imi amintesc ca. socialistii-
revolutionari spuneau : ce infinit de putin stiu oamenii la
sate. Ei iau totul din Russkoe Slovo" 26. $i iata ca noi
ne-am facut vinovati de faptul de a fi lasat ziarele in
mina burcr0 heziei. Trebuie sa mergem inainte, spre o noua
societate, si sa adoptam fata de ziarele burgheze aceeasi
atitudine pe care am adoptat-o in februarie-martie fata de
ziarele pogrornistilor.
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2

RASPUNS LA INTERPELAREA
SOCIALISTILOR-REVOLUTIONARI DE STINGA

Lenin raspunde la interpelarea socialistilor-revolutionari
de stinga 27. El amintqte ca, in primele zile ale revolutiei,
bolsevicii au propus reprezentantilor sociali§tilor-revolu-
tionari de stinga sa. intre in noul guvern, dar colaborarea
cu bolsevicii a fost respinsa chiar de fractiunea sociali§ti-
lor-revolutionari de stinga, care n-au vrut ca in aceste zile
grele, critice sa imparta raspunderea cu vecinii lor din-
spre stinga.

Noua putere nu putea sa tina seama in activitatea sa
de toate obstacolele care i-ar fi putut sta in cale, daca
ar fi respectat cu strictete toate formalitatile. Momentul
era mult prea gray §i nu permitea nici o intirziere. Nu se
putea pierde timpul cu netezirea asperitatilor, ceea ce ar
fi dat doar o spoiala aparenta, dar n-ar fi schimbat nimic
in ceea ce prive§te esenta noilor masuri. Chiar §i cel de-al
doilea Congres general al Sovietelor din Rusia, eliminind
toate obstacolele de ordin formal, a adoptat intr-o singura
mare edinta douà legi de importanta mondiala. Nu are
importanta daca, din punctul de vedere al societatii bur-
gheze, aceste legi au lipsuri de ordin formal, cici puterea
se afla in mina Sovietelor, care pot introduce corectivele
necesare. Inactivitatea criminala a guvernului Kerenski a
adus tam qi revolutia in pragul pieirii ; orice intirziere ar
fi fost intr-adeva'r echivalenta cu moartea, §i, ernitind legi
care corespund nazuintelor §i nadejdilor maselor largi
populare, noua putere pune jaloane pe calea dezvoltarii
noilor forme de viata. Sovietele locale pot modifica, largi
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si completa, in functie de conditiile de loc si de timp,
principiile fundamentale pe care le stabileste guvernul.
Creacia vie a maselor acesta este factorul fundamental
al noii vieti sociale. Muncitorii sa procedeze la introdu-
cerea controlului muncitoresc in fabricile si uzinele lor,.
sa aprovizioneze satul cu produse industriale, schimbin-
du-le pe cereale. Nici un obiect fabricat, nici un funt de
cereale nu trebuie sa ramina in afara evidencei, caci so-
cialismul insearnna inainte de toate evidenta. Socialismul
nu se creeaza prin decrete de sus. Automatismul cance-
larist-birocratic este strain de spiritul lui ; socialismul
viu, creator este opera maselor populare insesi.
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3

INTERVENTIE IN LEGATURA CU
1NTERPELAREA

SOCIALISTILOR-REVOLUTIONARI DE STINGA

1

Lenin examineaza invinuirile concrete aduse Consiliului
Comisarilor Poporului. Despre ordinul lui Muraviev 28, .

Consiliul Comisarilor Poporului a aflat abia din ziare,
intrucit comandantului-sef i s-a acordat dreptul de a emite
cu de la sine putere ordinele care nu sufera aminare.
Avind in vedere cà acest ordin, desi nu continea nirnic
contrar spiritului noii puteri, putea totusi, datorita formei
in care a fost redactat, sa duca la confuzii suparatoare,,,
Comitetul Executiv Central 1-a anulat. Apoi voi criticati
decretul asupra pamintului. Dar acest decret corespunde
cerintelor poporului. Ne acuzati de schematism. Dar unde
sint proiectele, amendamentele, rezolutiile voastre ? Unde
sint roadele creatiei voastre legislative ? Erati liberi sa
creati. Dar noi nu le vedem. Spuneti ca. noi sintem extre-
misti, dar voi ce sintett ? Apologeti ai obstructlei parla-
mentare, a ceea ce inainte se numea a face sicane. Daci
sintett nemultumiti, convocati un nou congres, actionap,.
dar nu vorbiti despre destramarea puterii. Puterea apartine
partidului nostru, care se sprijina pe increderea maselor
largi populare. ativa dintre tovarasii nostri s-au situat
pe o platforma care nu are nimic comun cu bolsevismul.
Dar masele muncitoresti din Moscova nu-i vor urma pe
Rikov si Noghin. Tov. Prosian a spus ca in Finlanda, unde
socialistii-revolutionari de stinga au avut legaturi cu ma-
sele, au considerat ca intreaga aripa de stinga a socialis-
mului revolutionar trebuie sa colaboreze indeaproape. Daca
aici insa socialistii-revolutionari de stinga nu ni se all-
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tura, prin aceasta ei dovedesc numai ca aici ei au avut
aceeasi soarta ca si predecesorii lor defensistii. S-au
rupt de popor.

2

Invocind exemplul congreselor partidului si necesitatea
.de a se supune disciplinei de partid, Lenin si Trotki au
(leclarat ca vor participa la vot.
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CUVINTARE $1 REZOLUTIE
IN LEGATURA CU DECLARATIA UNUI GRUP

DE COMISARI AI POPORULUI CA SE RETRAG
DIN CONSILIUL COMISARILOR POPORULUI

Toy. Lenin aduce obiectii oratorului precedent. El arata
ca expresia : Apusul tace in mod ruAnos" 2° este inadmi-
sibila in gura unui internationalist. Numai un orb ar pu-
tea sa nu vada fierberea de care Ant cuprinse masele
muncitore§ti din Germania §i din Apus. Acolo, ca A pre-
tutindeni, virfurile proletariatului german, intelectualitatea
socialista, sint alcatuite k cea mai mare parte din defen-
si§ti. Dar, impotriva vointei virfurilor lor, paturile de
jos ale proletariatului Ant gata sa raspunda chemarii noas-
tre. Disciplina feroce care domne§te n armata §i in flota
germana n-a putut impiedica actiunea elementelor opozi-
tIoniste. Marinarii revolutionari din flota germana, deA
§tiau dinamte c ncercarea lor este sortita e§ecului, au
mers eroic la o pieire sigura numai pentru a trezi prin
moartea lor spiritul insurectional care dormita Inca in po-
por. Grupul Spartacus" 3° desfa§oara tot mai intens pro-
paganda sa revolutionara. Numele lui Liebknecht, neobo-
situl luptator pentru idealurile proletariatului, pe zi ce
trece devine tot mai popular in Germania.

Noi credem in revolutia din Apus. Stim ca ea este ine-
dar, fire§te, nu poate fi facuta la comanda. Pu-

team noi oare §ti cu precizie in decembrie anul trecut ca
in curind vor surveni evenimentele din februarie ? /n sep-
tembrie §tiam noi oare sigur ca o luna mai tirziu democra-

revolutionara din Rusia va savirA cea mai mare revo-
lutie din lume ? $tiam ca vechea putere sta pe un vulcan.
Banuiam, pe baza multor indicii, marea munca subterana

vitabila,

Oa
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care avea loc n adincurile constiintei poporului. Simteam
.electricitatea acurnulata in atmosfera. Stiam ca, in mod
inevitabil, se va descarca intr-o furtuna purificatoare. Dar
ziva si ora chid va izbucni aceasti furtuna n-o puteam
prevesti. Acelasi tablou, ca si la noi, ti vedem acum in
Germania. Si acolo creste aceeasi nemultumire surda a
maselor populare, care va lua in mod inevitabil forma
unei miscari populare. Noi nu putem decreta revolutia,
dar putern s-o n1esnim. Vom desfasura n transee o munca
organizata in vederea fraternizarii, vom ajuta popoarelor
din Apus s Inceapa invincibila revolutie socialista.
Tov. Zaks a vorbit apoi despre decretarea socialismului.
Dar oare puterea actuala nu chearna masele insesi la
crearea celor mai bune forme de viata ? Schimbul produ-
selor industriei prelucratoare contra cereale, controlul
evidenta stricta a productiei acesta este inceputul so-
cialismului. Da, noi vom avea o republica a muncii. Cine
nu vrea sa munceasca sa nu manince.

Mai departe. Si prin ce se manifesta izolarea partidului
nostru ? Prin faptul c unii intelectuali se desprind de el.
Dar pe zi ce trece gasim tot mai mult sprijin in rindurile

Nurnai cei care se Incred in popor, care se
adapa din izvorul creatiei vii a poporului vor invinge si
vor pastra puterea.

Mai departe, tov. Lenin propune C.E.C. urmatoarea
rezolutie :

Insarcinind Consiliul Comisarilor Poporului sa desem-
neze pentru sedinta urrnatoare candidatii pentru posturile
de comisari ai poporului pentru afacerile interne si pentru
comert i industrie, C.E.C. propune tov. Kolegaev s. ocupe
postul de comisar al poporului pentru agricultura.

Praz d.s` nr. 182
din 20 (7 nmernbrie 1917

Izvestita C.E C. nr. 218
din 7 noiemb ie 1917

Se tipiirette dupll textul aparut In ziarul
Izvestiia C.E.C.` ; rezolutia cu privire
la declaratia grupului de comisari at po-
porului dupi textul crçii Procese-ver-
bale ale ledintelor C.E.C. al Sovietdor de
depute:0 ai muncitorilor, soldatilor, prani-
lor ,si cazacdor in a 11-a legislatura , cdi-

tura C.E.C. din Rusia, 1918

taranimii.

si
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CUV1NTARE ROSTITA LA $EDINTA COMUNA
A SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR_

$1 SOLDATILOR DIN PETROGRAD
$1 A REPREZENTANTILOR DE PE FRONT

4 (17) NOIEMBRIE 1917
RELATARE APARUTA IN PRESA

Nu am posibilitatea sa prezint un raport amplu, pot nu
mai sa. vorbesc pe scurt despre situmia noului guvern,
despre programul §i despre sarcinile lui.

$titi at de unanima a fost revendicarea de a se duce
o politica de pace, de a se propune imediat pacea. Nici

intreaga Europa. §i nici la noi n-a existat ministru bur-
ghez care sa. nu fi promis pacea ; soldacii rui s-au convins
de falsitatea acestor promisiuni ; li se fagaiduia o politick'
de pace, dar nu se propunea pacea §i, n loc de aceasta,
erau minati la ofensiva. Noi am considerat ca prima da-
torie a guvernului nostru este sa propuna imediat pacea,
§i acest lucru s-a facut.

Lenin arata. conditiile .pe baza calrora a propus foul
guvern pacea, §i in contmuare spune : daca statele §i-ar
pastra coloniile, ar insemna ca acest razboi s5. nu se ter-
mine niciodata. Care este sollgia ? Exista o singura solu-
Tie : victoria revolutiei muncitore§ti §i tarane§ti asupra

Noi n-am promis niciodata ca se poate pune
capat razboiului dintr-o singura lovitura, infigind baioneta_
in pamint. Razboiul are loc pentru c s-au ciocnit capita-
luri de miliarde, care §i-au impartit intre ele intreaga
lume, §i, fara a distruge puterea capitalului, nu se poate
pune capat razboiului.

Vorbind despre trecerea puterii in mina Sovietelor, Le-
nin declark' ca el observa acum un nou fenomen : varanii
refuz s cread c ntreaga putere apartine Sovietelor ;
ei mai a§teapta. Inca ceva de la guvern, uitind ca Sovietul

capitalului.

in
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nu este o instituvie particulara, ci o instituvie de stat. Noi
declaram c vrem un stat nou, c Sovietul trebuie s. ia
locul vechii funcvionarimi, c ntregul popor trebuie s.
inveve s conduca. Sculavi-va, dezdoivi-va spinarile,
atunci nu ne vom teme de ameninvari. Iuncherii au
cercat s organizeze o rebeliune, dar noi le-am venit de
hac ; ei au organizat la Moscova un macel i i-au im-
puscat pe soldavi la zidul Kremlinului. Dar atunci cind
poporul a invins, el nu numai ca n-a stirbit dusmanilor
onoarea militar, dar le-a lasat i armele.

Vikjelul ne ameninva cu greva, dar noi ne vom adresa
maselor si le vom intreba daca vor ca, facind greva, s51
,condamne pe soldavii de pe front si poporul din spatele
frontului la foame, si nu ma indoiesc Ca proletarii de la
cile ferate nu vor comsimvi sa faca acest lucru. Ni se
aduc imputari ca operam arestari. Da, este adevarat, chiar
astazi 1-am arestat pe directorul Bancii de stat. Ni se
aduc imputari c5. recurgem la teroare, dar noi nu recurgem

sper ca nu vom recurge la teroarea la care au recurs
revoluvionarii francezi, ghilotinind oameni neinarmavi. $i
sper acest lucru, deoarece forva este de partea noastra.
Cind operarn arestari, spunem : va dam drumul daca
declaravi in scris ca nu yeti sabota. $i oamenii dau ase-
menea declaravii. Deficienva noastra este ca organizavia
sovietica n-a invavat inca sâ conduca, c ne vinem prea
mult de mitinguri. Sovietele trebuie sa se imparta in deta-
samente i s. inceapa sà conduca. Sarcina noastra este de
a merge spre socialism. Zilele acestea muncitorii au capa-
tat legea cu privire la controlul asupra producviei 31. Con-
form acestei legi, comitetele de intreprindere constituie o
instituvie de stat. Muncitorii trebuie s5. treaca fara intir-
ziere la aplicarea acestei legi. Muncitorii vor da varanilor
vesaturi i fier, iar varanii le vor da cereale. L-am intilnit
acum pe un tovaras din Ivanovo-Voznesensk care mi-a
spus ca acesta este principalul. Socialismul inseamna evi-
denva. Dna yeti vine evidenva fiecarei bucavi de fier si a
fiecarei vesaturi, acest lucru va insemna socialism. Pentru
-producvie avem nevoie de ingineri, i munca lor o apreciem
foarte mult. Ii vom plati bucuros. Nu intenvionam de-
.ocamdata sa-i privam de situavia lor privilegiata. Oricine

§i

§i

in-
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vrea s rnunceasca este pretios pentru noi, dar s munceasca_
nu ca un sef, ci ca un egal, sub controlul muncitorilor.
Nu avem nici un fel de resentiment fata de ei personal,.
si vom depune toata starumta pentru a-i ajuta sa treaca
la noua situatie.

Cit despre tarani, noi spunem : taranul muncitor trebuie
ajutat, cel mijloca§ nu trebuie nedreptatit, cel bogat tre-
buie constrins. Dupa revolutia din 25 octombrie am fost
amenintati c vom fi nimiciti. Unii oameni s-au lasat inti-
midati §i au vrut sa fuga de putere, dar n-am putut fi
nimiciti. N-am putut fi nimiciti, pentru c du§manii no,-
tri se pot sprijini numai pe iuncheri, pe cind noi avem de-
partea noastra poporul. Daca nu ar fi fost avintul 'general
al soldatilor si muncitorilor, cei care detineau puterea n-ar
fi scapat-o niciodata din miini. Puterea a trecut in mina.
Sovietelor. Sovietele sint o organizatie a libert4ii dephne
a poporului. Noi, guvernul sovietic, am primit imputerni-
cirile noastre din partea congresului Sovietelor si vomi
actiona asa cum am actionat si pink* acum, siguri de spri-
jinul vostru. Noi nu am exclus pe nimeni. Daca tnensevicii
§i socialistii-revolutionari s-au retras, aceasta este o crima
din partea kr. Am propus sociali§tilor-revolutionari de.
stinga s participe la guvern, dar ei au refuzat. Noi nu
vrem sã ne tirguim pentru putere, nu vrem sa se faca o.
supralicitatie. Nu vom ingadui ca Duma oraseneasca,.
acest centru al kornilovistilor, s participe la putere. Se
spune c sintem izolati. Burghezia a creat in jurul nostru
o. atmosfera de mincluni §i calomnii, dar n-am vazut inca

un soldat care sa nu salute cu entuziasm trecerea pu-
tern in mina Sovietelor. N-am vazut nici un Oran care sa
se pronunte impotriva Sovietelor. Trobuie sa se realizeze.
ahanta intre taranimea saraca §i muncitori, i atunci

va invmge in lumea intreaga. (M embrii Sovi e-
tului se ridica de la locurile lo r
insotesc pe Lenin cu ovatii furtunoase.),

Pravda nr. 181 Se tiOrette
apdrut

dupa textult
din 18 (5) noicmbrie 1917 in ziar

nici

socia-
lismul

§i ii
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CATRE POPULATIE

Tovarasi muncitori, soldati, tarani, toti oamenii muncii !
Revolutia muncitoreasca si taraneasca a invins definitiv

la Petrograd, irnprastiind si arestind ultimele ramasite ale
unui mic numar de cazaci inselati de Kerenski. Revolutia
a invins si la Moscova. Inainte de a sosi acolo citeva tre-
nuri cu trupe trimise din Petrograd, iuncherii si alti korni-
lovisti au semnat la Moscova conditille pacii, dezarmarea
iuncherilor, dizolvarea Comitetului salvarii 32

De pe front si din sate sosesc in fiecare zi si in fiecare
ceas stiri despre sprijinul pe care majoritatea covirsitoare
.a soldatilor din transee si a taranilor din judete il dau
noului guvern si legilor sale cu privire la propunerile de
pace si la trecerea imediata a pamintului in mina taranilor.
Victoria revolutiei muncitorilor si taranilor este asigurata,
caci in apararea ei s-a ridicat majoritatea poporului.

Este de la sine inteles ca mosierii si capitalistii, functio-
narii si slujbasii superiori, strins legati de burghezie,
pe scurt tot.' bogatasii si toti cei care sint mina in mina cu
ei intimpina cu ostilitate noua revolutie, se impotrivesc
victoriei ei, ameninta cu incetarea activitatii bancilor, sa-
boteaza sau inceteaza munca in diferite institutii, o impie-
dica in fel si chip, o frineaza fie direct, fie indirect. Fie-
care muncitor con§tient isi dadea cit se poate de bine
seama ca in mod inevitabil vom intimpina o astfel de re-
zistenta ; intreaga presa de partid a bolsevicilor a aratat
In repetate rinduri acest lucru. Nici macar o clipa clasele
c elor ce muncesc nu se vor speria de aceasta rezistenta, nu
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vor tremura citusi de putin in fata amenintarilor si greve-
lor partizanilor burgheziei.

Majoritatea poporului este de partea noastra. Majorita-
tea oamenilor muncii si a asupritilor din lumea intreaga
este cu noi. Dreptatea este de partea noastra. Victoria
noastra este asigurata.

lmpotrivirea capitalistilor si a functionarilor superiori
va fi infrinta. Noi nu luam nimanui averea fara o lege
speciala a statului cu privire la nationalizarea bancilor si.
sindicatelor *. Aceasta lege este in pregatire. Nici un om
al muncii si nici un muncitor nu va pierde vreun ban ;
dimpotriva, i se va da ajutor. /n afara de o evidenta si de
un control din cele mai riguroase, in afara de perceperea
impozitelor, dinainte stabilite, guvernul nu intentioneaza
sa introduca nici o alta masura.

In numele acestor revendicari juste, uriasa majoritate a
poporului s-a unit strins in jurul guvernului provizoriu
muncitoresc si taranesc.

Tovarasi oameni ai muncii ! Nu uitavi ca' voi in,ivii
conduceti acum statul. Nimeni nu VI va ajuta, daca voi
singuri nu va yeti uni si nu yeti lua toate treburile
statului in mina v oastr a. Sovietele voastre sint de
azi inainte organe ale puterii de stat, cu puteri depline,
organe care iau hotariri.

Uniti-va strins in jurul Sovietelor voastre. Intariti-le.
Porniti singuri la treaba, de jos, fara si asteptati nimic
de la nimeni. Introduceti cea mai stricta ordine revolutio-
nara, zdrobiti fara mila incercarile de a provoca anarhie
din partea unor betivi, huligani, iuncheri contrarevolutio-
nari, Kornilovisti si altii de teapa lor.

Introduceti un control riguros asupra productiei si evi-
dentei produselor. Arestati si dati pe mina justitiei revo-
lutionare a poporului pe oricine va indrazni sa aduca
prejudicii cauzei poporului, fie prin sabotarea (deteriorarea,
frinarea, subminarea) productiei sau prin dosirea rezervelor
de grill si alimente, fie prin intirzierea transporturilor de
griu sau prin dezorganizarea transportului feroviar, a co-
municatiilor postale, telegrafice, telefonice sau in general

* E vorba de sindicatele capitaliftilor, Nota trad.

7 Lenin, Opera vol. 35
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prin orice rezistenca manifestata faça de marea cauza a
faça de trecerea pamintului in mina taranilor, fata

de asigurarea controlului muncitorilor asupra producviei §i
repartitiei produselor.

Tovara§i muncitori, soldati, tarani i toti oamenii mun-
cii ! Luati intreaga putere in mina Sovietelor voas-
t r e. Pastrati ca ochii din cap parnintul, grinele, fabricile,
uneltele, produsele, transportul de azi inainte toate
acestea vor fi intru totul ale voastre, bunul intregului
popor. Incetul cu incetul, cu asentimentul §i cu aprobarea
majoritatii taranilor, conformindu-ne invatamintelor trase
de ei §i de muncitori din experienta practica, noi vom
pa§i ferm i neabatut spre victoria sociahsmului, victorie
care va fi consolidata de muncitorii inaintati din tarile
cele mai civilizate §i care va asigura popoarelor o pace
tram ica i§ ehberarea de orice asuprire §i exploatare.

5 noiembrie 1917.
Petrograd.
Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Pravda nr. 4 (editia de seara) Se tipareite dupa manuscris
din 19 (6) noiembrie 1917

pacii,
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RASPUNS LA INTREBARILE TARANILOR 33

Ca raspuns la numeroasele intrebari ale taranilor, le
spunem el intreaga putere de stat se afra de acum inainte
in intregime in mina Sovietelor de deputati ai munci-
torilor, soldatilor si taranilor. Revolutia muncitoreasca a
invins la Petrograd si la Moscova ; ea invinge in toate
celelalte parti ale Rusiei. Guvernul muncitoresc si taranesc
asigura alianta masei taranilor, a taranilor saraci, a majo-
ritatii taranilor cu muncitorii impotriva mosierilor, impo-
triva capitalistilor.

De aceea, incepind de astazi si pima la intrunirea Adu-
narii constituante, Sovietele de deputati ai taranilor, in
primul rind cele judetene, apoi cele guberniale, sint organe
locale competente ale puterii de stat. Proprietatea mosie-
reasca asupra pämintului a fost desfiintat'd de al
II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia. Decretul
asupra pamintului a si fost emis de actualul guvern pro-
vizoriu muncitoresc si taranesc. In baza acestui decret,
toate paminturile mosieresti trec in intregime in mina So-
vietelor de deputati ai taranilor.

Comitetele agrare de plasa trebuie sa ia imediat in pri-
mire toate paminturile mosieresti, tinind o evidenta foarte
stricta, pastrind o ordine deplina, pastrind cu cea mai
mare strictete fosta avere mosiereasca, care de acum inainte
este un bun al intregului popor si pe care, de aceea,
poporul insusi trebuie s-o pastreze.

Toate dispozitiile comitetelor agrare de plasa, date cu
asentimentul Sovietelor judetene de deputati ai faranilor,

7*
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au putere de lege si trebuie sa. fie aplicate in mod ne-
condivionat si fara rezerve.

Guvernul muncitoresc si taranesc, numit de al II-lea Con-
gres general al Sovietelor din Rusia, poarta denumirea de
Consiliul Comisarilor Poporului.

Consiliul Comisarilor Poporului cheama pe Omni sa ia
ei singuri la sate toata puterea in mina lor. Muncitorii ii
vor sprijini pe deplin, intru totul si prin toate mijloacele
pe varani, vor organiza producvia de masini si unelte si ii
roag 5. pe varani sa-i ajute prin furnizarea de cereale.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Petrograd.
5 noiembrie 1917.

hvestiia C.E.C.
noiembrie

nr. 219 Se tiplrefte dupa manuscris
din 8 1917
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DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC

SOCIAL-DEMOCRAT (BOLSEVIC) DIN RUSIA

Clue tovara§ii Kamenev, Zinoviev,
Reazanov si Larin

C.C. a mai dat o data un ultimatum unor exponenti de
seama ai politicii voastre (Kamenev si Zinoviev), cerin-
du-le sa se supuna intru totul hotaririlor C.C. si liniei lui,
sa renunte definitiv la sabotarea muncii lui, precum §i la
activitatea dezorganizatoare*.

Retragindu-se din C.C., dar raminind in partid, expo-
nentii politicii voastre si-au luat prin aceasta obligatia
de a se supune hotaririlor C.C. Or, voi nu va multumiti
cu critica facuta in cadrul partidului si semanati sovaieli
in rindurile luptkorilor insurectiei, care inca nu s-a
terminat, si, incalcind disciplina de partid, continuati, in
afara partidului nostru, in Soviete, in institutiile munici-
pale, in sindicate etc., sa subminati hotaririle C.C. si si-i
frinati munca.

De aceea C.C. este nevoit sa repete ultimatumul sau si
sa va ceara ca ori sa va luati imediat in scris obligatia
de a va supune hotaririlor C.C. si de a promova politica
lui in toate actiunile voastre, oH sa renuntati la oHce
activitate de partid publica si sa parasiti, pina la congresul
partidului, toate posturile de raspundere pe care le deti-
neti in miscarea muncitoreasca.

* Vezi volumul de fati, p. 47-50. Nota red.

Ila
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Refuzul vostru de a v5; lua una din aceste doug.
va pune C.C. 'in fata necesiavii de a pune chestiunea

excluderii voastre imediate din partid.

Scris la 5 sau 6 (18 sau 19) noiembrie 1917
Publicat pentru prima oar3 in 1917,

in brotura Partidul impotriva
actiunii de streikbrecheri

a Iui Zinoviev Kamenev
din octombrie 1917'

Se tiplyeste dup3 manuscris

obli-
gatii

ti
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DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC

SOCIAL-DEMOCRAT (BOLSEVIC) DIN RUSIA
CATRE TOTI MEMBRII DE PARTID

SI CATRE TOATE CLASELE DE OAMENI AI MUNCII DIN RUSIA

Tovara§i !
Toata lumea §tie ca la al doilea Congres general al So-

vietelor de deputati ai muncitorilor §i. soldatilor din
Rusia, majoritatea delegavilor apartineau partidului
bol§evic.

Acest fapt este esential pentru invelegerea revolutiei
care a avut loc §i a invins acum atit la Petrograd §i la
Moscova, cit §i in toata Rusia. Si tocmai acest fapt este
dat uitarii §i ocolit mereu de tovi partizanii capitali§tilor
§i de acoli%ii lor incomtienti, care submineaza principiul
de baz a. al noii revolutii, §i anume : toata puterea in
mina Sovietelor. In Rusia nu trebuie sa existe alt guvern
in afara de guvernul sovietic. Puterea sovietica a fost
cucerita in Rusia, iar trecerea guvernului din mina unui
partid sovietic in mina altuia este asigurata lira revolu-
tie, prin simpla hotarire a Sovietelor, prin simpla in-
locuire, ca urmare a unor noi alegeri, a deputavilor in
Soviete. Al doilea Congres general al Sovietelor din Rusia
a dat partidului bol§evic majoritatea. De aceea, numai un
guvern constituit de acest partid este un guvern sovietic.
Si toata. lumea §tie ca, cu citeva ore inainte ca noul gu-
vern sa fi fost format §i. lista membrilor lui sa fi fost
prezentata celui de-al doilea Congres general al Sovietelor
din Rusia, Comitetul Central al partidului bol§evic a
invitat la §edinta sa trei membri marcanti ai grupului
sociali§tilor-revoluvionari de stinga, pe tovar4ii Kamkov,
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Spiro si Karelin, li le-a propus sa intre in noul guvern.
Regretam foarte mult ca tovarasii socialisti-revoluvionari
de stinga au refuzat, consideram ca refuzul lor este
inadmisibil din partea unor revolutionari, din partea
unor partizani ai oamenilor muncii, si sintem gata sa
consimtim in orice moment la intrarea socialistilor-revo-
luvionari de stinga in guvern, dar declaram ca, in calitate
de partid care a obvinut majoritatea la al doilea Congres
general al Sovietelor din Rusia, avem dreptul li datoria
fati de popor de a constitui guvernul.

Toata lumea stie ca Comitetul Central al partidului
nostru a propus celui de-al doilea Congres general al So-
vietelor din Rusia o lista de comisari ai poporului in
care figurau numai bolsevici si ca lista acestui guvern pur
bolsevic a fost aprobata de congres.

De aceea afirmatiile mincinoase potriv.it carora guver-
nul bolsevic nu ar fi un guvern sovietic, afirmacii care
pornesc si nu pot porni decit de la dusmanii poporului,
de la dusmanii Puterii sovietice sint absolut false. Dim-
potriva, numai un guvern bolsevic poate fi recunoscut
acum, dupa al doilea Congres general al Sovietelor din
Rusia si pina la convocarea celui de-al treilea, sau pina
la noi alegeri in Soviete, sau pina la constituirea unui
nou guvern de catre Comitetul Executiv Central,
numai un guvern bolsevic poate fi recunoscut acum ca un
guvern sovietic.

*

Tovarasi ! Citiva membri ai Comitetului Central
al partidului nostru si ai Consiliului Comisarilor Poporu-
lui, Kamenev, Zinoviev, Noghin, Rikov, Miliutin si inca
civiva, au iesit ieri, 4 noiembrie, din C.C. al partidului
nostru, iar ultimii trei din Consiliul Comisarilor Poporului.
/ntr-un partid atit de mare ca al nostru, cu toata orien-
tarea proletar-revolutionara a politicii noastre, era firesc
sa se gaseasca si unii tovarasi care sa nu fie suficient de
fermi si de hotariti in lupta impotriva dusmanilor po-

E
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porului. Sarcinile care revin acurn partidului nostru sint
cu adevarat uriase, greutatile sint enorme, i citiva
membri ai partidului nostru, care ocupau inainte posturi
de raspundere, au cedat n fata presiunii burgheziei si au
fugit din mijlocul nostru. Intreaga burghezie i toti aco-
litii ei jubileaza' cu acest prilej, se bucura, proclamind cu
zgomot destrarnarea noastra i prorocind prabusirea gu-
vernului bolsevic.

Tovarlsi 1 Nu dati crezare acestei minciuni. Tovarasii
care au plecat s-au comportat ca niste dezertori nu numai
pentru ca au parasit posturile care le fusesera incredintate,
dar i pentru ca au incalcat hotarirea expresa a Comite-.
tului Central al partidului nostru, care le-a cerut sa nu
plece macar inainte ca organizatiile de partid din Petro-
grad si din Moscova sa ia o hotarire 34. Condamnam cit
se poate de categoric aceasta dezertare. Sintern profund
convinsi c. toti muncitorii, soldatii i taranii constienti
care fac parte din partidul nostru sau care simpatizeaza
cu el vor condamna tot atit de categoric fapta dezertorilor.

Totodata insa declaram ca dezertarea citorva oameni
din veriga conducatoare a partidului nostru nici o clipa
nu va clinti citusi de putin unitatea maselor care urmeaza
partidul nostru i deci nu va clinti partidul nostru.

Nu uitati, tovarasi, c. doi dintre dezertori, Kamenev
Zinoviev, Inca inainte de insurectia din Petrograd s-au

manifestat ca niste dezertori i streikbrecheri, caci nu
numai ca in sedinta hotaritoare a Comitetului Central
din 10 octombrie 1917 au votat impotriva insurectiei, dar

dupe' ce Comitetul Central a adoptat hotarirea au facut
agitatie printre activistii de partid impotriva insurectiei.
ToatA lumea stie ca ziarele care se tern sa se alature mun-
citorilor si care trag mai mult spre burghezie (de pilda
Novaia Jizn"), impreuna cu toata presa burgheza, au
facut atunci un faraboi grozav in jurul destramarii"
partidului nostru, al esecului insurectiei" etc. Dar in
scurta vreme viata a dezmintit minciunile i calomniile
unora, indoielile, sovaielile i lasitatea altora. Furtuna"
pe care au vrut s-o stirneasca in legatura cu cele intre-

§i

§i
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-prinse de Kamenev §i Zinoviev in vederea zadarnicirii
insurectiei din Petrograd s-a dovedit a nu fi decit
furtuna intr-un pahar cu apa, §i marele avint al maselor,
maretul eroism al milioanelor de muncitori, soldati §i
tarani la Petrograd §i la Moscova, pe front, in tramee §i
la sate i-au inlaturat pe dezertori cu u§urinta cu care un
tren d la o parte ni§te surcele din drumul lui.

Sa. le fie ru§ine tuturor scepticilor, tuturor acelora care
§ovaie, tuturor acelora care se indoiesc, tuturor acelora
care s-au lasat intimidati de burghezie sau influentati de
strigatele acolitilor ei directi §i indirecti. In rindurile
rnaselor muncitorilor §i soldatilor din Petrograd, din
Moscova qi din alte parti nu exista nici umbra de §o-
väiala. Partidul nostru sta ferm §i unit, ca un singur om,
straja Puterii sovietice, straja intereselor tuturor celor ce
muncesc, §i in primul rind ale muncitorilor §i ale taranilor
saraci !

Scribii burgheziei §i cei care s-au lasat intimidati de
burghezie ne acuza in cor c sintem neconcilianti, ca
sintem intransigenti, ca nu vrem s impartim puterea cu
un alt partid. Asta nu e adevarat, tovara§i ! Noi am
propus §i propunem i acum social4tilor-revolutionari de
stinga sà imparta puterea cu noi. Nu e vina noastra daca
ei au refuzat. Noi am inceput tratativele §i, dupa in-
cheierea celui de-al doilea Congres al Sovietelor, in cursul
acestor tratative am facut tot felul de concesii, consimtind
chiar, in anumite conditii, s acceptam §i reprezentanti ai
unei parti a Dumei ora§ene§ti din Petrograd acest cuib
de kornilovi§ti care va fi cel dintli maturat de popor
daca nemernicii kornilovi§ti, daca iuncherii, odraslele
capital4tilor §i ale mNierilor vor incerca inca o data sa
se impotriveasca vointei poporului, a§a cum au incercat
duminica trecuta la Petrograd §i cum intentioneaza s-o
faca din nou (dupa cum dovede§te descoperirea complotu-
lui lui PuriAevici i hirdile confiscate la el ieri, 3 noiem-
brie). Dar domnii care se afla in spatele sociali§tilor-revo-
lutionari de stinga, actionind, prin mijlocirea acestora, in
interesul burgheziei, au interpretat atitudinea noastra con-

a
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cilianta drept slabiciune si au folosit-o pentru a ne pre-
zenta noi ultimatumuri. La Consfatuirea din 3 noiembrie 35
au venit domnii Abramovici i Martov i ne-au prezentat
un ultimatum : nici un fel de tratative pink' dnd guver-
nul nostru nu va inceta cu arestarile i cu interzicerea
ziarelor burgheze.

Atit partidul nostru, cit i Comitetul Executiv Central
al congresului Sovietelor au refuzat sa se conformeze
acestui ultimatum, pornit in mod vadit din partea adepti-
lor lui Kaledin, ai burgheziei, ai lui Kerenski i ai lui
Kornilov. Complotul lui Puriskevici i venirea la Petro-
grad, in ziva de 5 noiembrie, a delegatiei unei parti a
Corpului 17 armata, care ne ameninta cu o expechtie
impotriva Petrogradului (amenintare ridico1, caci detasa-
mentele de avangardb." ale acestor kornilovisti fusesera
zdrobite i puse pe fuga linga Gatcina, iar cea mai mare
parte au refuzat s mearga impotriva Sovietelor),
toate aceste evenimente au aratat de la cine pornea de
fapt ultimatumul domnilor Abramovici i Martov, au
aratat cui slujeau ei de fapt.

Asadar, toti oamenii muncii trebuie si fie calmi
hotariti ! Partidul nostru nu va ceda niciodata in fata
unui ultimatum al minoritatii din Soviete, al unei mi-
noritati care s-a lasat intimidata de burghezie si care, in
realitate, n ciuda bunelor" ei intentii", nu este de fapt
dedt o papusa in mina kornilovistilor.

Noi sustinem cu fermitate principiul Puterii sovietice,
adica al puterii majoritatii obtinute la ultimul congres
al Sovietelor ; noi am fost de acord i sintem acum
de acord s impartim puterea cu minoritatea din Soviete,
cu conditia ca aceasta minoritate sa-si ia in mod Iola!,
cinstit obligatia de a se supune majoritatii si de a aplica.
programul care a fost aprobat de intreg Congresur
al doilea general al Sovietelor din Rusia si care prevede
inaintarea treptata, dar ferma i consecventa spre socia-
lism. Nu ne vom supune insa nici unui ultimatum al
grupulqelor de intelectuali, n spatele carora nu se afla
masele, n spatele carora nu se afla de fapt decit

savinkovistii, iuncherii etc.

gi

kornilo-
vistii,
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Asadar, toti oamenii muncii trebuie s'a fie calmi si
hofarivi ! Partidul nostru, partidul majorit4ii din Soviete,
cu rindurile steins unite, vegheaz51 asupra intereselor kr,
partidul nostru are de partea sa, ca si inainte, milioane
de muncitori in orase, de soldaii in tran§ee, de ;51rani la
sate, care sint gata s'a obtin 5. cu orice pre; victoria p5.cii
§i victoria socialismului !

Scris la 5-6 (18-19) noiembrie 1917

Pub !ices la 20 (7) noiembrie 1917,
in ziarul Pravde nr. 182

Se tip8reste dupii textul
aparut in ziar
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CONVORBIREA GUVERNULUI
CU CARTIERUL GENERAL PRIN FIR DIRECT

9 (22) NOIEMBRIE 1917 3'

La aparat e comandantul-sef ?

Mci Diterihs.

MO bun si chemati pe comandantul-sef ad interim.
Daca generalul Duhonin nu mai &tine aceasta functie,
binevoiti sa chemmi persoana care fl inlocuieste in pre-
zent. Dupa the stim, generalul Duhonin nu si-a dat
'Inca demisia.

Cartierul general raspunde : Comandantul-sef ad interim,
gen. Duhonin, v-a asteptat pina la ora unu noaptea, acum doarme.
Aparatul n-a functionat, iar apoi a fost ocupat, intructt s-a transmis
o telegrama prin firul cartierului general.

Daca puteti, spuneti-mi dv. : avi primit radiotelc-
grama Consiliului Comisarilor Poporului transmisa Li
ora 4 si ce s-a facut n vederea executarii recomandarilor
Consiliului Comisarilor Poporului ?

Cartierul general raspunde : S-a primit o telegrama avind
importama de scat, fara numar i MI data, si de aceea generalul
Duhonin 1-a intrebat pe generalul Manikovski ce garanvii existä in
privinta autenticitacii telegramei.

Ce a raspuns la aceasta intrebare Manikovski, la cc
ora i-a fost pusb." intrebarea i n ce mod : prin radio,
prin telefon sau prin telegraf ?

Cartierul general raspunde : Nu s-a primit
se grabi

Inca easpuns,
raspunsul.acum o orã s-a transmis rugamintea de a

si
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Va rog sa ne indicati exact la ce ora §i in ce mod
anume i-a fost transmisa prima intrebare ? Nu s-ar putea
mai repede ?

Cartierul general raspunde : Telegrama a fost transmisa ge-
neralului Manikovski prin telegraf g prin radio, voi afla irne-
diat la ce oil.

Telegrama a fost transmisa la ora 19 si 50 de minute.

De ce nu mi-a fost transmisa concomitent §i mie,
in calitate de comisar al poporului pentru treburile mili-
tare ", aceasta intrebare, caci comandantullef §tia dintr-o
convorbire personala avuta cu mine ca generalului Mani-
kovski ii revine numai obligatia de a continua munca
tehnica in legatura cu aprovizionarea §i furniturile, in
timp ce conducerea politica a activitavii Ministerului de
razboi §i raspunderea pentru aceasta activitate imi re-
vin mie.

Cartierul general raspunde : In aceasta chestiune eu nu pot
da nici un raspuns.

Declaram categoric ca facem intru totul raspunzator
pe generalul Duhonin pentru intirziere intr-o problema
de stat atit de importanta §i cerem in mod necondivionat :
in primul rind sa se trimia imediat parlamentari, iar in
al doilea rind generalul Duhonin sa vina personal la
aparat miine la ora 11 dimineata fix. Daca din pricina
intirzierii se va ajunge la foamete, la haos sau la infrin-
gere, sau la rebeliuni anarhiste, intreaga vina va cadea
asupra voastra, lucru pe care il vom face cunoscut
soldatilor.

Cartierul general raspunde : Voi raporta acest lucru generalu-
lui Duhonin.

Cind yeti raporta ? Amin ? /n cazul acesta
il a§teptam pe Duhonin.

Cartierul general raspunde : Il vom trezi imediat.
La aparat comandantullef ad interim, generalul Duhonin.
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La aparat comisari ai poporului, asteptam rs-
punsul dv.

Dup5: ce, din citirea benzii de telegraf, care mi-a fost predata
acum, a convorbirii avute de cartierul general cu dumneavoastra,
rn-am convins c5. dumneavoastra rni-ati trimis telegrama, inainte de
a lua o hotarire cu privire la fondul telegramei semnate de comi-
sarii poporului Ulianov-Lenin, Trotki i Krilenko, am absoluta ne-
voie de urmatoarele date faptice : 1) daca Consiliul Comisarilor
Poporului a primit vreun zispuns la mesajul cu privire la pace pe
care 1-a adresat statelor beligerante ; 2) ce hotarire s-a luat in
privinta comportarii fail de armata romana care face parte din
frontul nostru ; 3) urmeaza sa intram in tratative in vederea unui
armistitiu separat i cu eine, numai cu germanii sau i cu turcii,
sau vom duce tratative in vederea unui armistitiu general ?

Textul telegramei pe care v-am trimis-o este cit se
poate de precis st de limpede ; in el se vorbeste despre
inceperea imediati a unor tratative de armistitiu cu toate
statele beligerante, i noi, respingind cu hotarire dreptul
de a tergiversa prin intrebari preliminare, oricare ar fi
ele, aceasta chestiune care are o importanta de stat,
insistan-i sa se trimita imediat parlamentari i s fun in-
cunostintati ceas de ceas despre mersul tratativelor.

Cartierul general raspunde Problemele ridicate de mine au
un caracter pur tehnic, i fara rezolvarea lor nu se pot duce
tratative.

Nu se poate ca dv. sa nu inIelegeti ca in cursul tra-
tativelor se ivesc multe probleme de ordin tehnic mai
exact, de amanunt , la care noi v vom raspunde pe
masuri ce aceste probleme se vor ivi sau vor fi ridicate
de inamic ; de aceea v cerem Inca o data si in mod
ultimativ s. ncepe0 neaparat i imediat tratative oficiale
de armistitiu cu toate çri1e beligerante, atit cu cele ahate

si Cu cele cu care ne aflam in stare de razboi. Bine-
voiti s dati un faspuns precis.

Pot sa. inteleg numai c pentru dumneavoastra tratativele
directe cu statele nu sint posibile. Cu atit mai putin sint ele posibile
pentru mine in numele dumneavoastra. Numai un guvern central,
care sa. se bucure de sprijinul armatei i al çrii, poate prezenta
suficienta greutate i importanta in faça dusmanilor pentru a imprima

cit
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acestor tratative autoritatea necesarl ca sI se obtinl rezultate. Con-
sider de asemenea cl este in interesul Rusiei sI se incheie cit mai
curind o pace generall.

Refuzati categoric sa ne dati un raspuns precis §i
sa executati ordinul pe care vi 1-am dat ?

Am dat uil rIspuns precis cu privire la cauzele care mI pun
in imposibilitate de a aduce la indeplinire telegrama dumneavoastrl

repet din nou c5.' numai un guvern central poate da pacea de care
Rusia are nevoie. Duhonin.

In numele guvernului Republicii ruse qi din InsIrci-
narea Consiliului Comisarilor Poporului, pentru neexecu-
tarea ordinelor guvernului §i pentru comportarea dv., care
aduce calamitati nemaipomenite maselor muncitoare din
toate tarile §i In special armatelor, va destituim din postul
pe care-1 detineti. Va ordonam, sub sanctiunea prevederi-
lor legilor din timp de razboi, sa continuati a conduce
treburile pina cind va sosi la cartierul general noul co-
mandantlef sau persoana imputernicita de acesta sa preia
treburile de la dv. Comandantlef este numit praporgicul*
Krilenko.

Lenin, Stalin, Krtlenko

,,Ralsocii i Sada nr. 20 Se tiparege
aparut

&spa textsd
din 5 (22) noiembrie 1917 in ziar

* Praporgic cel mai mic grad ofiseresc Ia fortis armati saristi. Nobs red.

0
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PRIN RADIO CATRE TOTI
CATRE TOATE COMITETELE DE REGIMENT,
DIVIZIE, CORP, ARMATA SI ALTE COMITETE,

CATRE TOTI SOLDATII ARMATEI REVOLUTIONARE
51 MARINARII FLOTEI REVOLUTIONARE "

In noaptea spre 7 noiembrie, Consiliul Comisarilor
Poporului i-a trimis comandantului-sef Duhonin o radio-
telegrama, in care-i dadea dispozitii sa propuna imediat
si in mod oficial un armistitiu tuturor tarilor beligerante,
atit celor aliate, cit si celor cu care ne aflam in stare
de razboi.

Aceasta radiotelegrama a fost prirnita de cartierul ge-
neral la 8 noiembrie, ora 5 si 5 minute dimineata. I s-a
ordonat lui Duhonin sa tina in permanenta la curent
Consiliul Comisarilor Poporului cu mersul tratativelor si
sa semneze actul de armistitiu numai dupa ce acesta va
fi fost confirmat de Consiliul Comisarilor Poporului.
Totodata, propunerea de a se incheia armistitiu a fost
transmisa in mod oficial tuturor reprezentantilor diplo-
matici ai tarilor aliate aflati la Petrograd.

Intrucit pina in seara zilei de 8 noiembrie nu a primit
nici un raspuns de la Duhonin, Consiliul Comisarilor
Poporului i-a imputernicit pe Lenin, Stalin si Krilenko
sa-1 intrebe prin fir direct pe Duhonin care sint cauzele
acestei intirzieri.

Tratativele au fost duse in noaptea spre 9 noiembrie,
intre orele 2 §i 4 si jumatate dimineata. Duhonin a facut
numeroase incercari de a ocoli explicatiile in legatura cu
comportarea sa, precum si raspunsul precis la dispozitiile
primite din partea guvernului. Iar cind i s-a dat ordinul
categoric de a incepe imediat tratative oficiale in vederea
armistitrului, Duhonin a refuzat sa se supuna. Atunci, in
numele guvernului Republicii ruse si din insarcinarea

8
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Consiliului Comisarilor Poporului, i s-a comunicat lui.
Duhonin ca este destituit din functia sa pentru refuzul de
a executa ordinele guvernului si pentru o comportare care
aduce calamitati nemaipomenite maselor muncitoare din
toate tarile si k special armatelor. Totodata i s-a ordonat
lui Duhonin sa-si continue activitatea pina la sosirea nou-
lui comandant-sef sau a persoanei Imputernicite de acesta
sa preia conducerea de la Duhonin. In functia de coman-
dant-sef a fost numit praporgicul Krilenko.

Soldati ! Cauza pacii este in mina voastra. Nu in-
giduiti generalilor contrarevolutionari sa submineze ma-
reata cauza a pacii, tineti-i sub paza pentru a-i impiedica
pe soldati sa se rafuiasca din proprie mitiativa cu ei,
lucru nedemn de o armata revolutionara, si pentru a-i
Impiedica pe acesti generali sa se sustraga de la judecata
care-i asteapta. Pastrati cea mai riguroasa ordine revolu-
tionara si militara.

Regimentele care se afla pe pozitii sa aleaga fara in-
tirziere Imputerniciti pentru a incepe in mod oficial tra-
tative de armistitiu cu inamicul.

Consiliul Comisarilor Poporului va da dreptul sa faceti
acest lucru.

Tineti-ne la curent prin orice mijloace cu fiecare pas
al tratativelor. Numai Consiliul Comisarilor Poporului
are dreptul sa semneze tratatul definitiv de armistitiu.

Soldati ! Cauza pacii este in mina voastra ! Vigilenta,
seapinire de sine, energie, qi cauza pacii va invinge !

In numele guvernului Republicii ruse
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Comisar al poporu!..7i pentru treburile militare
si comandant-sef, N. Krilenko

Scris la 9 (22) noiembre 1917
Publicat la 9 (22) noiemlnie 1917
in ziarul Rabocii i Soldat nr. 20

Se tiparefte dug textul
apiirut in ziar
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PREFATA LA BROSURA :
CUM AU INSELAT POPORUL
SOCIALI$TII-REVOLUTIONARI

$1 CE A DAT POPORULUI
NOUL GUVERN BOLSEVIC"

Taranimea din Rusia trebuie sa ia acum destinele varii
in mina sa.

Victoria revolutiei muncitore§ti in ambele capitale §i
in imensa majoritate a localitatilor din Rusia a asigurat
taranilor posibilitatea de a lua in mina kr stabilirea

agrare. Inca nu tovi taranii au inteles, dar vor
intelege in curind, ca tocmai Sovietele kr de deputavi ai
caranilor reprezinta adevarata, autentica, suprema putere
de stat.

Atunci cind taranii vor invelege acest lucru, aliança lor
cu muncitorii, alianta majoritavii varanilor, a taranilor
muncitori, a taranilor saraci, se va intari. Mit in Soviete
cit §i in Adunarea constituanta aceasta' aliança, §i nu
alianta taranilor cu capitali§tii, este singura in stare si
asigure cu adevarat interesele oamenilor muncii.

Nu incape Indoial c. taranii vor invelege foarte cu-
rind ca, pentru a scapa de ororile razboiului §i de jugul
mo§ierilor §i al capitali§tilor, este nevoie de o alianta a
taranilor cu oamenii muncii de la ora§e §i in primul rind
cu muncitorii din fabrici §i uzine, §i nu cu bogata§ii.

Pentru ca taranii s imeleaga mai repede acest lucru,
este necesar, intre altele, ca taranii sa puna fava in fata,

confrunte, sa compare cu mai multa precizie, mai do-
cumentat promisiunile §i proiectele de lege ale eserilor
(sociali§tii-revoluvionari") cu legea asupra pamintului
emisa de noul guvern, guvernul muncitoresc §i taranesc.

8*

rill-
duielilor

sa
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Unei astfel de comparatii ii este consacrata brosura de
fata. /n aceasta brosura, cititorii vor gasi documentele
care sint in primul rind necesare oricui doreste s aiba
o atitudine constienta fata de aceasta problema. Princi-
palul document referitor la socialistii-revolutionari este
proiectul de lege cu privire la pamint al ministrului so-
cialist-revolutionar Maslov. Acest proiect de lege 11 re-
produc in intregime dupa Delo Naroda" (ziarul lui
Cernov). De asemenea, reproduc si articolul meu din
Rabocii Puti" 39 in legatura cu aceasta chestiune *.

Este reprodusa in intregime i legea cu privire la pa-
mint a guvernului muncitoresc i taranesc **.

Tovarasi farani ! Cautati adevarul cu privire la diferi-
tele partide i ii yeti gasi. Luavi voi singuri proiectele de
lege cu privire la pamint ale diferitelor partide si corn-

Citici cu atentie proiectul de lege cu privire la pamint
al ministrului socialist-revolutionar i legea cu privire la
pamint emisa de guvernul actual, guvernul bolsevic, care
a fost imputernicit de cel de-al doilea Congres general al
Sovietelor din Rusia. Nu ne indoim nici o clipa care va
fi hotarirea definitiva a taranilor.

Petrograd,
9 noiembrie 1917.

biblical in 1917 in brolura
ediutil la Petrotrad de cdtre
tipografia Selskii Vestnik`

N. Lenin

Se tiparette dupl textul broinrii

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 34, Bucurelti, Editura pohtici, 1965,
ed. a doua, p. 448-454. Nota red.

** Vezi volumul de fa;8, p. 24-27. Nota red.

parati-le.
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SEDINTA C.E.C. DIN RUSIA
DIN 10 (23) NOIEMBRIE 1917

1

RAPORT CU PRIVIRE LA TRATATIVELE
DUSE CU DUHONIN

Textul tratativelor noastre cu Duhonin a fost tiparit in
intregime, aqa ca ma pot limita la nie scurte declaratii.
Pentru noi a fost clar c avem de-a face cu un om care
se impotrive§te vointei poporului, cu un du§man al revo-
lutiei. Duhonin a recurs la tot felul de tertipuri §i sub-
terfugii pentru a tergiversa lucrurile. S-au exprimat in-
doieli in privinta autenticitatii telegramei noastre, §i
confirmarea autenticitatii ei au cerut-o nu lui Krilenko, ci
generalului Manikovski. In felul acesta, generalii ne-au
rapit cel putin 24 de ore intr-o problema atit de impor-
tanta §i de arzatoare cum este problema pcii. Numai
atunci cind am declarat c ne vom adresa soldatilor, la
aparat s-a prezentat generalul Duhonin. I-am declarat lui
Duhonin ca-i cerem sa inceapa imediat tratative de ar-
mistitiu, atit §i nimic mai mult. Noi nu i-am dat lui
Duhonin dreptul de a incheia armistitiul. Nu numai ca
incheierea armistitiului nu intra in competenta lui Du-
honin, dar fiecare pas facut de el in desfa§urarea trata-
tivelor de armistitiu urma sa se afle sub controlul co-
misarilor poporului. Presa burgheza ne imputa c noi
am propune un armistitiu separat, ca n-am tine seama
de interesele armatei române. Aceasta este o minciuna
sfruntata. Noi propunem sa se inceapa imediat tratative
de pace §i sa se incheie armistitiu cu toate tarile fara
exceptie. Avem informatii c. radiotelegramele noastre
parvin in Europa. Astfel, radiotelegrama noastra cu pri-
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vire la victoria repurtata asupra lui Kerenski * a fost
interceptata §i transmisa de radiotelegraful austriac. Ger-
manii insa au emis unde de acoperire pentru a impiedica
recemionarea el. Avem posibilitatea de a ne pune in
legatura prin radiotelegraf cu Parisul, §i, chid tratatul
de pace va fi intocmit, vom avea posibilitatea de a face
cunoscut poporului francez ca tratatul poate fi semnat
§i ca depinde de poporul francez ca armistkiul sa fie
fncheiat in doua ore. SI vedem ce va spune atunci
Clemenceau. Partidul nostru n-a declarat niciodata ca
poate da o pace imediata. El a spus ca va propune
imediat pacea §i. va publica tratatele secrete. Si acest
lucru a fost facut lupta pentru pace incepe. Va fi o
lupta grea §i inver§unata. Imperialismul international t§i
va mobiliza toate fortele impotriva noastra, dar, orick
de mari ar fi fortele imperialismului internavional, noi
avem foarte multe §anse ; in aceasta lupta revolutionark
pentru pace vom imbina lupta pentru pace cu fraterni-
zarea revolutionara. Burghezia ar vrea ca guvernele im-
perialiste sa incheie o intelegere impotriva noastra.

* Vezi volumul de foci', p. 42. Nota red.
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2

CUVINT DE INCHEIERE

Tov. Ciudnovski a spus aici ca si-a permis" sa supuna
tmei critici aspre actiunile comisarilor: .Aici nu poate fi
vorba dna poti sau nu sa-ti permit!. o critica aspra,
aceasta critica constituie o datorie pentru un revolucionar,
§i comisarii poporului nu se considera infailibili.

Toy. Ciudnovski a spus ca o pace rusinoasa este inac-
ceptabila pentru noi, dar el n-a putut spune nici un
singur cuvint, n-a putut invoca nici un singur fapt care
sa poata fi interpretat in sensul ca aceasta pace este
inacceptabila. Noi am spus : tratatul de pace poate fi
semnat numai de Consiliul Comisarilor Poporului. and
am inceput tratativele cu Duhonin, stiam ca pornim la
tratative cu un dusman, dar cind ai de-a face cu un
dusman nu trebuie sa-ti tergiversezi actiunile. Nu stiam ce
rezultate vor avea tratativele. Dar eram hotariti. Trebuia
sa !Liam o hota.rire pe loc, chiar in fata aparatului. Tre-
buia sa luam imediat masuri impotriva generalului care
refuza sa se supuna. Noi nu puteam chema C.E.C. prin
fir direct ; aici nu e vorba de nici o incalcare a preroga-
tivelor C.E.C. In razboi nu stai sa. astepti deznodamintul,
iar acesta era un razboi impotriva generalilor contrare-
volutionari, si impotriva lor noi am fa:cut pe data apel
la soldavi *. L-am destituit pe Duhonin, dar noi nu sintem
formalisti §i birocrati si stim ca nu ajunge numai sä-1
destituim. El merge impotriva noastra, iar noi facem apel
impotriva lui la masa soldatilor. Ii dam dreptul s'al in-

* Vezt volumul de fasi, p. 85-86. Nota red.
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ceapa tratativele de armistiIiu. Dar nu incheiem ar-
mistiviul. Soldavilor li s-a pus in vedere : generalii
contrarevolutionari sa fie vinuti sub path'. Socot ca orice
regiment este indeajuns de organizat pentru a mentine
ordinea revolutionara necesara. Daca' momentul in care
soldatii vor incepe tratativele de arrnistiOu va fi folosit
pentru o tradare, daca in timpul fraternizarii se va pro-
duce un atac, soldatii sint datori sa-i impu§te pe traditori
pe loc, fara nici o formalitate.

A spune ca am slabit acum frontul, in eventualitatea
ca germanii ar trece la ofensiva, este o absurditate. Mita
timp cit Duhonin nu a fost demascat §i destituit, armata
nu avea certitudinea ca ea promoveaza o politia inter-
nationala de pace. Acum exista aceasti certitudine, im-
potriva lui Duhonin nu se poate lupta deck facind apel
la spiritul de organizare §i de initiativa al masei solda-
tilor. Pacea nu poate fi incheiata numai de sus. Pacea
trebuie doMndita de jos. Noi nu avem nici pic de Incre-
dere in generalii germani, dar avem incredere in poporul
german. 0 pace incheiata de comandantii-§efi, fara parti-
ciparea activa a soldatilor, nu ar fi o pace trainica. Sint
impotriva propunerii lui Kamenev nu pentru ca in prin-
cipiu a§ fi impotriva lui, ci pentru ca ceea ce propune
Kamenev nu este suficient, este prea putin 40 Eu nu am
nimic impotriva crearii unei comisii, dar propun sa nu se
stabileasca dinainte func;iile ei ; sint impotriva ma'surilor
slabe §i propun sa nu ne leg51m mlinile in aceasta privintl.

Pravde nr. 1U
din 26 (13) noiembrie 1917

Se tiplreste dup8 textul arsii : Proce-
sele-verbale ale sedinselor C.E.C. 4 S.-
vietelor de deputasi ai muncitorilor, sol-
dasilor, sdranilor si cazacilor din Rusia,
legislatura a II-e, ed. de C E.C. din

Rusia, 1918
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CONSILIUL COMISARILOR POPORULUI
CATRE COMITETUL MILITAR-REVOLUTIONAR

Totala dezorganizare din domeniul aprovizionarii, pro-
vocal de razboi, de proasta gospodarire, este agravata in
cel mai inalt grad de speculanti, jefuitori si complicii lor
de la caile ferate, de la serviciul de navigatie, birourile
de transport etc.

In conditiile in care poporul indura cele mai mari su-
ferinte, acesti jefuitori criminali, pentru a se imbogati, se
joack cu sinatatea si viata a milioane de soldati si
muncitori.

Aceasta situatie nu mai poate fi ingaduita nici o zi.
Consiliul Comisarilor Poporului propune Comitetului

militar-revolutionar sa ia masurile cele mai hotarite pentru
a stirpi din radacina specula si sabotajul, tainuirea re-
zervelor, intirzierea cu rea-vointa a transporturilor de
marfuri etc.

In baza unor decizii speciale ale Comitetului militar-
revolutionar, toate persoanele care se fac vinovate de ase-
menea actiuni trebuie se' fie imediat arestate fi detinute
'in inchisorile din Kronstadt pina la judecarea lor de catre
tribunalul militar-revolutionar.

Toate organizatiile populare trebuie sa fie antrenate in
lupta impotriva banditilor care dezorganizeaza aprovi-
zionarea.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scris In noiembrie,
nu mai tirziu de 10 (23), 1917
Publicat la 12 noiembrie 1917

In ziarul azvestiia C.E.C. nr. 223
Se tipareste dup3 textul

aprirut in ziar
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SCRISOARE CATRE TOVARASII FINLANDEZI

Manner, Sirola, Kuusinen, Walpas, Wiik

Stimati tovarAi ! Cu mare bucurie am aflat de la
prietenii mei finlandezi ca dumneavoastra va situati in
fruntea aripii revolutionare a Partidului muncitoresc so-
ial-democrat din Finlanda §i ca luptati pentru cauza
proletariatului §i a revolutiei socialiste. Pot afirma cu
certitudine, in numele proletariatului revolutionar din
Rusia, ca marele talent organizatoric al muncitorilor
finlandezi, Malta lor dezvohare §i indelungata §coala
politica in cadrul institutiilor democratice le vor ajuta là
infaptuiasci cu succes reorganizarea socialista a Finlandei.
Noi contam pe ajutorul fratesc al social-democratiei re-
volutionare din Finlanda.

Traiasc 5. revolutia socialista internationala !
Cu salutari cordiale,

N . Lenin

11/XI. 1917.

Publicat pentru prima oar3
la 21 ianuarie 1931,

in ziarul "Pravda' nr. 21

Se tiplireite dupil
liming

manuserir
Tradus din germana
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CONGRESUL GENERAL EXTRAORDINAR
AL SOVIETELOR DE DEPUTATI
Al TARANILOR DIN RUSIA"

10-25 NOIEMBRIE (23 NOIEMBRIE-8 DECEMBRIE) 1917

Publicat : cuvintarea in legrarlf cu pro-
blema agrara ti proiectul de rezolutie la
28 (15) noiembrie 1917 in ziarele Pravda`
nr. 190 ji Izvestiia C.E.C. nr. 226 ; cu-
vintarea in legaturil cu declaratia reprezen-
tantului Vikjelului la 19 noiembrie 1917
in ziarul Izvestiia nr. 230 ; cu.
vintul de incheiere in problerna agrarli Ia
19 noienthrie 1917 in ziarul Izvestiia
C.E.C." nr. 230 din 4 decembrie (21 norem-

brie) 1917 i in ziarul Pravda` nr. 195

Declaratia adresar8 fractiunii
Isollevice a fost publicatii

pentru prima oar5 in 1933,
in Culegeri din Lenin` vol. XXI

Se tipa'rette cuvintare in le-
cu problerna

cuvintul de incheiere in pro-
blema agrarii dupã textul aparut
in ziarul Pravde; proffers'?
de rezolutie ti cuvintarea in le-
giiturd cu declaratia reprezentan-
rului dupii textul
rut in ziarul Izvestiia

Se tipa'rc§tc dupS manuscrio

C.E.C.'

&Hui ...agrara

Vikjdului apa-
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t
DECLARATIE ADRESATA FRACTIUNII BOLSEVICE

DIN CONGRESUL GENERAL EXTRAORDINAR
AL SOVIETELOR DE DEPUTATI

AI TARANILOR DIN RUSIA 42

Cerem in mod categoric ca bo4evicii sa' prezinte ce-
rerea ultimativa" ca invitarea imediat it' a reprezen-
tant i / o r guvernului s5; fie supus . unui v o t deschis.

Dad. se respinge citirea acestei propuneri §i. punerea ei
la vot in §edinta' plenaea, intreaga fractiune a bol§evi-
cilor, in semn de protest, trebuie sa. p5r5seasd §edinta.

Lenin

Scris la 12 (25) noiembrie 1917
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2

CUVINTARE /N LEGATURA
CU PROBLEMA AGRARA 14 (27) NOIEMBRIE

RELATARE APARUTA IN PRESA

Din insarcinarea fractiunii bohevice, tov. Lenin expune
punctul de vedere al partidului bol§evic in problema
agrara.

Partidul socialistilor-revolutionari a suferit un e§ec in
problema agrara, intrucit in vorba propovaduia con-
fiscarea paminturilor mo§iere§ti, iar in fapt refuza s-o
indeplineasca.

Proprietatea funciara mo§iereasca constituie baza asu-
pririi iobagiste, §i confiscarea paminturilor mo§iere§ti este
primul pas facut de revolutie in Rusia. Dar problema
agrara nu poate fi rezolvata independent de celelalte
sarcini ale revolutiei. Pentru a rune in mod just aceste
sarcini este nevoie de o analiza a etapelor parcurse de
revoluvie. Primul pas 1-a constituit rasturnarea absolu-
tismului §i instaurarea puterii burgheziei §i a mo§ierilor.
Interesele mo§ierilor se impleteau strins cu interesele bur-
gheziei, ale bancilor. A doua etapa o constituie consoli-
darea Sovietelor i politica de conciliere cu burghezia.
Gre§eala socialistilor-revolutionari de stinga consta in
faptul ca in acea perioada ei nu s-au ridicat impotriva
politicii de conciliere, invocind pretextul ca masele nu
sint indeajuns de dezvoltate. Partidul este avangarda
clasei, §i sarcina lui nu este nicidecum de a reflecta starea
de spirit medie a masei, ci de a antrena dupa sine masele.
Dar, pentru a-i antrena pe §ovaielnici, e necesar ca to-
-vara§ii sociali§ti-revolutionari de stinga sa inceteze ei
ir.§4i de a §ovai.
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Tovarasi socialisti-revolutionari de stinga, perioada in
care masele populare au pasit la o ruptura cu politica de
conciliere a inceput n iulie, dar socialistii-revolutionari
de stinga pink' In ziva de azi continua sa dea toata mina
Avksentievilor, n timp ce muncitorilor le intind doar
degetul cel mic. Daca conciliatorismul va continua, re-
volutia va fi pierduta. Numai daca taranimea i va spri-
jini pe muncitori, numai in acest caz sarcinile revolutiei
vor putea fi rezolvate. Conciliatorismul este incercarea
maselor de muncitori, tarani i soldati de a obtme sa-
tisfacerea nevoilor lor pe calea reformelor, pe calea unor
concesii din partea capitalului, fara revolutie socialista.
Dar pacea, pamintul nu pot fi date poporulm Fara
rasturnarea burgheziei, fara socialism. Sarcina revolutiei
consta in a rupe cu conciliatorismul, iar a rupe cu con-
ciliatorismul inseamna a pasi pe calea revolutiel sociahste.

In continuare, tov. Lenin sustine instructiumle date
comitetelor de plasa 43 si vorbeste despre necesitatea clP
a rupe cu astfel de verigi superioare cum sint comitetele
de armata, Comitetul executiv al deputatilor taranilor etc.
De la tarani am luat legea emisa de noi cu privire la
comitetele de plasa. Taranii vor pamint, interzicerea
muncii salariate, inventar agricol. Dar acestea nu pot fi
dobindite fara a rasturna capitalul. Noi le spunearn : voi
vreti pamint, dar paminturile sint ipotecate i apartm
capitalului rus i celui international. Voi aruncati o sfi-
dare capitalului, urmind n aceasta privinta alta cale-
decita noastra, dar ceea ce ne uneste este faptul c i noi

voi mergem i trebuie s mergem spre revolutia sociala.
Cit despre Adunarea constituanta, raportorul a spus :
activitatea Adunarii constituante va depinde de starea de
spirit care va clomni n tara, iar eu spun : pune-ti na-
dejdea n starea de spirit, dar nu uita sa te ingrijesti
de arme.

Tov. Lenin se opreste apoi asupra problemei razboiului.
Cind oratorul vorbeste despre destituirea lui Duhonin
despre numirea lui Krilenko in calitate de comandant-sef,.
se aud risete. Voua va vine sa rideti, dar soldatii va
vor osindi pentru aceste risete. Daca se gasesc aici oameni

si

si
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carora le vine s5. ea: eind aud ca am destituit un general
contrarevolutionar i 1-am numit pe Krilenko, care, in
pofida generalului, a §i plecat sa duca tratative ", cu ase-
menea oameni n-avem ce vorbi. Cu cei care nu admit lupta
impotriva generalilor contrarevolutionari noi nu avem
nimic comun §i vom prefera sa plecam de la putere, sa
intram, poate, 'in ilegalitate, dar nu vom avea nimic co-
mun cu asemenea oameni.
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PROJECT DE REZOLUTIE

Congresul taranilor sprijin n ntregime §i prin toate
mijloacele legea (decretul) asupra pamintului din 26 oc-
tombrie 1917, confirmata de cel de-al doilea Congres
general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor §i solda-
tilor din Rusia 6 emisa de Consiliul Comisarilor Poporu-
lui, ca guvern provizoriu muncitoresc §i taranesc al
Republicii ruse. Congresul taranilor i§i exprima hotarirea
ferma §i nestramutata de a lupta cu toata energia pentru
aplicarea acestei legi i cheama pe tovi taranii s-o sprijine
in unanimitate i ei mnii s-o traduca fara intirziere in
fapt in satele lor ; de asemenea, cheama pe aleaga
pentru toate posturile i funcviile de räspundere de orice
fel numai oameni care au dovedit nu prin vorbe, ci prin
fapte ca sint devotati cu trup §i suflet intereselor tarani-
lor muncitori §i exploatati, ca sint hotariti 6 in stare sa
apere aceste interese n pofida oricarei impotriviri a mo§ie-
rilor, capitali§tilor 6 a partizanilor sau a acolitilor lor.

Congresul taranilor i§i exprima, totodata, convingerea
inf4tuirea deplina a tuturor masurilor prevazute in

legea cu privire la pamint este posibili numai cu conditia
succesului revol4ei socialiste muncitore§ti care a inceput
la 25 octombrie, deoarece numai revoluvia socialista poate

.asigure §i trecerea despagubire a paminturilor in
taranimii muncitoare, i confiscarea inventarului

mNieresc, §i ocrotirea deplina a intereselor muncitorilor
salarigi din agricultura paralel cu inceperea imediata
a desfiinvarii absolute a intregului sistem al robiei salariate

9 - Lenin, Opere vol, 35

tarani

farasS
miinile
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capitaliste , si repartitia justä si planificata intre regiu-
nile si intre locuitorii statului a produselor agriculturii si
a produselor industriei, si stapinirea asupra bancilor (fara
de care nu este posibil5. stapinirea pamintului de catre
popor nici chiar in conditiile desfiintarii proprietatii pri-
vate asupra pamintului), si ajutorarea multilaterala de
catre stat tocmai a celor ce muncesc si sint exploatati etc.

De aceea, congresul taranilor, sprijinind intru totul re-
volutia din 25 octombrie, si sprijinind-o tocmai ca revolu-
tie socialista, isi exprima hotarirea nestramutata ca in mod
treptat, in ritmul cuvenit, dar fara nici un fel de sovaieli,
sa aduca la indeplinire masurile de transformare socia-
lista a Republicii ruse.

0 conditie necesara pentru victoria revolutiei socialiste,
singura care poate sa asigure succesul trainic si aplicarea
intru totul a legii asupra pamintului, este alianta deplina
intre taranimea muncitoare taranii muncitori si exploa-
tati si clasa muncitoare proletariatul in toate
tarile inaintate. De azi inainte, in Republica rusa intreaga
organizare si conducere a statului, de sus pink' jos, trebuie
sa fie construita pe aceasta alianta. Aceasta alianta, za-
darnicind oHce fel de incercari, directe si indirecte, fatise
si ascunse de revenire la conciliatorism pe care viata 1-a
condamnat fail de burghezie si de promotorii politicii
burgheze, este singura care va asigura victoria socialismu-
lui in lumea intreaga.

Serie la 14 (27) noiembrie 1917



CONGRESUL SOVIET. DE DEPUTATI AI TARANILOR DIN RUSIA 103

4

CUVINTARE IN LEGATURA
CU DECLARATIA REPREZENTANTULUI

VIKJELULUI
18 NOIEMBRIE (1 DECEMBRIE)

RELATARE APARUTA IN PRESA

Tovarasi !
Declaratia Vikjelului nu este, fara indoiala, decit rezul-

tatul unei pure neintelegeri. Puteti oare admite, macar un
singur moment, ca este posibil ca niste trupe care sint
constiente de datoria lor revolutionara, care lupta pentru
interesele poporului, ajungind la Cartierul general sa fi
inceput sa distruga tot ce le iesea in cale, fara a prezenta
anumite revendicari, fara a explica, cel putm soldatilor
care inconjurau Cartierul general, motivul pentru care au
venit ? Va dati seama, tovarasi, ca un asemenea lucru este
cu neputinta. Armata revolutionara, constienta de ceea ce
face, vrea ca cei carora li se adreseaza sa stie ce li se cere.
Cind au fost prezentate revendicarile s-a facut mai mult,
s-a aratat, s-a explicat ca impotrivirea inseamna impotri-
vire fati de vointa poporului, o crima grava, nu numai
o crima de rind, ci si o crima morala impotriva libertatn,
mtereselor st .celor mai inalte aspiratii ale poporului. Ar-
mata revoluttonara nu trage niciodata ea cea dintii, ci
riposteaza cu mime numai impotriva cotropitorilor si asu-
pritorilor poporulm. Daca n-ar fi asa, cuvintul revolutie
si-ar pierde sensul. Nu pot sa nu relev ca Vikjelul, adu-
cind mvinuiri neverificate, se declara totodata neutru".
Vikjelul nu are nici cel mai mic drept de a face acest
lucru. Intr-o perioada de lupta revolutionara, dud fiecare
clipa este pretioasa, and, daca nu te declari de acord, daca
te declari neutru, dai dusmanului posibilitatea de ali spune
cuvintul, si cind cuvintul lui se va face totusi ascultat,

9*
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cind nu te grabqti sa sari in ajutorul poporului in lupta
pentru drepturile sale sfinte, o astfel de pozi;ie eu nu
pot cu nici un chip s-o numesc neutralitate, aceasta nu este
neutralitate, revoluvionarul va numi aceasta instigare.
(A plauz e.) Printr-o astfel de pozitie voi instigavi pe
generali sa tread. la aqiune ; prin faptul ca nu ne spri-
jinivi, voi sinte0 impotriva poporului.

Altceva nici nu-i trebuie generalului Duhonin pentru a
intirzia armistiviul. Dindu-i apa la moara, voi zadarniciti
armistiviul. Ginditi-va ce raspundere grea apasa asupra
voastra §i ce va spune poporul despre voi.

In continuare, tov. Lenin spune c5." in unele locuri este
sabotat telegraful. Guvernul ramine fall §tiri, iar taberele
ostile raspindesc zvonuri absurde. Un exemplu este §tirea
despre batalioanele poloneze care s-ar fi ridicat impotriva
guvernului. Or, polonezii au declarat in repetate rinduri
ca ei nu se amesteca §i nici de acum inainte nu se vor
amesteca in treburile ru§ilor, §i s-a primit din partea lor
declaravia ca sint pentru armistitiu.
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5

CUVINT DE INCHEIERE IN PROBLEMA AGRARA
18 NOIEMBRIE (1 DECEMBRIE)

RELATARE APARUTA IN PRESA

Tov. Lenin a aratat mai intii a acuzatia de anarhism
pe care sociali§tii-revolutionari de stinga o aduc bol§evi-
cilor este neintemeiata.

Prin ce se deosebesc sociali§tii de anarhi§ti ? Prin aceea
ca anarhi§tii nu recunosc necesitatea unor organe ale pu-
terii, in timp ce sociali§tii, inclusiv bol§evicii, sint pentru
existenta unor organe ale puterii in perioada de trecere
dintre situatia in care ne aflam §i socialism, spre care ne
indreptam.

Noi, bol§evicii, sintem pentru o putere ferma, dar pen-
tru o putere care sa fie puterea muncitorilor §i firanilor.

Orice putere de stat inseamna constringere, dar Oda
acum aceasta putere a fost puterea unei minoritati, puterea
mo§ierului §i. capitalistului, impotriva muncitorului §i
çaranului.

Noi insa sintem pentru o putere care sa fie o putere
ferma a majoritacii, a muncitorilor §i varanilor, impotriva
capitali§tilor §i mo§ierilor.

Aratind mai departe ca in rezoluvia sociali§tilor-revo-
luçionari de stinga cu privire la pamint noul guvern este
denumit guvern socialist popular, toy. Lenin a vorbit pe
larg despre ceea ce poate uni printr-o string legatura pe
bol§evicii §i pe sociali§tii-revolutionari de stinga.

Alianta intre çarani §i muncitori constituie baza hive-
legerii intre sociali§tii-revoluçionari de stinga §i bol§evici.

Aceasta este o coalitie cinstita, o alianta cinstita, dar
aceasta alianti va fi o coalitie cinstita §i in verigile su-
perioare ale sociali§tilor-revolutionari de stinga §i ale bol-
§evicilor daca socialiqtii-revolutionari de stinga 1§i vor
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exprima mai precis convingerea ca revolutia prin care
trecem este o revolutie socialista. Aceasta revolutie este o
revolutie socialista. Desfiintarea proprietatii private asupra
pamintului, introducerea controlului muncitoresc, nationa-
lizarea bancilor toate acestea sint masuri care duc spre
socialism. Ele nu sint Inca socialism, dar sint masuri care
duc cu pmi urimi spre socialism. Noi nu promitem de la
inceput taranilor §i muncitorilor riun de lapte §i munti
de pilaf, dar le spunem : alianta strinsa intre muncitori §i
taranii exploatati, lupta ferma §i hotarita pentru puterea
Sovietelor ne duc spre socialism, §i orice partid care do-
re§te intr-adevar sa fie un partid popular trebuie sa spuna
in mod limpede §i hotarit ca revolutia noastra este o re-
volutie socialista.

Si numai in cazul cind sociali§tii-revolutionari de stinga
vor afirma limpede §i fara echivoc acest lucru, alianta
noastra cu ei se va intari i se va dezvolta.

Ni se spune ca sintem impotriva socializarii pamintului
§i ca, de aceea, nu vom reu§i sa ajungem la o intelegere
cu sociali§tii-revolutionari de stinga.

La aceasta noi raspundem : da, sintem impotriva socia-
lizarii pamintului ma cum a fost preconizata de sociali,tii-
revolutionari, dar acest lucru nu ne impiedica sa fim
intr-o alianta cinstita cu sociali§tii-revolutionari de stinga.

Azi-mline, socialisiii-revolutionari de stinga vor desemna
din rindurile lor pe ministrul agriculturii §i, daca acesta
va veni cu legea socializarii, noi nu vom vota contra. Ne
vom abtine.

Incheinduli cuvintarea, toy. Lenin a subliniat ca numai
prin alianta intre muncitori i tarani se poate obtine pa-
mint §i pace.

Toy. ?Lenin i s-a pus, printre altele, intrebarea : cum
vor proceda bol§evicii in Adunarea constituanta daca so-
ciaNtii-revolutionari de stinga vor fi in minoritate §i vor
propune legea socializarii pamintului. In acest caz, bol§e-
vicii se vor abtine ? Desigur ci nu. Bol§evicii vor vota
pentru aceasta lege, facind rezerva ca votam pentru aceasta
lege pentru a-i sprijini pe tárani impotriva dugnanilor lor.
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ALIANTA DINTRE MUNCITORI
SI TARANII MUNCITORI $1 EXPLOATATI

SCRISOARE CATRE REDACTIA PRAVDEI"

Astazi, simbata 18 noiembrie, luind cuvintul la congresul
taranilor, mi s-a pus in mod public o intrebare la care
am raspuns pe data". Intrebarea pus i raspunsul meu
trebuie sä fie imediat aduse la cunostinva intregului public
cititor, caci, desi formal am vorbit numai in numele meu,
de fapt am vorbit in numele intregului partid bolsevic.

Lucrurile s-au petrecut astfel :
Vorbind despre problema aliantei muncitorilor bolsevici

cu socialistii-revolutionari de stinga, partid care in pre-
zent se bucura de increderea multor tarani, am demonstrat
in cuvintarea mea ca aceasta alianta poate fi o coalitie
cinstita", o alianta cinstita, deoarece nu exista o diver-
genti fundamentala intre interesele muncitorilor salariavi

interesele taranilor muncitori i exploatati. Socialismul
poate satisface pe deplin §i interesele unora si ale celor-
lalti. Numai socialismul poate satisface interesele lor.
De aici rezulta posibilitatea i necesitatea unei
cmstite" .intre proletari i taranii muncitori i exploatati.
Dimpotrivä, coaliOa" (alianta) dintre clasele muncitoare
si exploatate, pe de o parte, si burghezie, pe de aka parte,
n u poate cfi o coalitie cinstita" din cauza divergemelor
fundamentale care exista intre interesele acestor clase.

Inchipuiti-va am spus eu ca in guvern ar fi ma-
joritatea bolsevici i o minoritate formata din socialisti-
revolutionari de stinga, s presupunem chiar c nu va fi
decit un singur socialist-revolutionar de stinga, comisarul
pentru agricultura. Pot realiza bolsevicii, in acest caz, o
coalitie cinstita ?

coalitii
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Pot, caci, raminInd intransigenti In lupta Impotriva ele-
mentelor contrarevolutionare (inclusiv socialistii-revolutio-
nari de dreapta si defensistii), bolsevicii ar fi datori sii se
allinii de la vot In chestiunile privitoare la punctele pur
eseriste ale programului agrar aprobat de Congresul al doi-
lea al Sovietelor din Rusia. De pilda, punctul privitor la
folosinta egalitara a pamIntului si la relmpartirea pamln-
tului intre micii proprietari.

Prin faptul ca se abtin de la votarea unui asemenea
punct, bolsevicii nu-si tradeaza nicidecum programul. Caci,
in conditiile victoriei socialismului (controlul muncitoresc
asupra fabricilor si, apoi, exproprierea kr, nationalizarea
bancilor, crearea unui consiliu economic superior, care sa
reglementeze Intreaga economie nationala a tarii), In aceste
conditii muncitorii sint datori sii fie de acord cu masurile
de trecere pe care le propun micii tarani muncitori si ex-
ploatati daca aceste masuri nu aduc prejudicii cauzei so-
cialismului. Si Kautsky am spus eu , pe vremea cind
era Inca marxist (In anii 1899-1909), a recunoscut in
repetate rinduri c5. rnasurile de trecere spre socialism nu
pot fi aceleasi In tarile cu mare agricultura si In tarile
cu mica agricultura.

In Consiliul Comisarilor Poporului sau In Comitetul
Executiv Central, noi, bols-evicii, am fi datori sa ne al:4i-
nem de la votarea unui astfel de punct, caci, daca socia-
listii-revolutionari de stinga (precum si taranii care slut
de partea kr) consimt la controlul muncitoresc, la natio-
nalizarea bancilor etc., folosinta egalitara a pamintului
n-ar fi decit una din masurile de trecere spre socialismul
deplin. Ar fi absurd ca proletariatul sit' impuna asemenea
masuri de trecere ; in interesul victoriei socialismului, el
este dator RI facii concesii micilor Omni muncitori si ex-
ploatati in ceea ce priveste alegerea acestor masuri de
trecere, deoarece ele nu ar aduce vreun prejudiciu cauzei
socialismului.

Un socialist-revolutionar de stinga (daca nu ma insel,
tovarasul Feofilaktov) mi-a pus atunci urmatoarea In-
trebare :

Dar cum vor proceda bolsevicii, in cazul dud taranii
vor voi sa determine adoptarea In Adunarea constituanta
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a legii cu privire la folosinca egalitara a pamintului, (laza
burghezia va fi impotriva caranilor, iar hotarirea va de-
pinde de bolsevici ?"

Am raspuns : in acest caz, din moment ce cauza socia-
lismului ar fi asigurata prin introducerea controlului mun-
citoresc, prin nacionalizarea bancilor etc., alianca
muncitorilor cu caranii muncitori si exploataci ar obliga
partidul proletariatului sa voteze in favoarea caranilor si
impotriva burgheziei. Dupa parerea mea, bolsevicii ar fi
atunci in drept sa faca, cu prilejul votarii, o declaracie
separata, sa precizeze ca ei nu sint totusi de acord etc. ;
dar sa se abcina intr-un asemenea caz ar insemna ca, din
cauza unei divergence de amanunt, sa-si tradeze aliacii lor
in lupta pentru socialism. Niciodata bolsevicii
nu i-ar trada pe carani intr-o asemenea situacie. Niciodata
folosinca egalitara a pamintului si alte asemenea masuri
nu vor aduce prejudicu socialismului daca puterea se afla
in mina unui guvern muncitoresc si caranesc, daca au fost
introduse controlul muncitoresc si nacionalizarea bancilor,
daca a fost creata o institucie economica superioara mun-
citoreasca' si caraneasca, care sa indrume (sa reglementeze)
intreaga economie nacionala etc.

Acesta a fost raspunsul meu.

Scris la 18 noiembrie (1 decembrie) 1917
Publicat la 2 decembrie (19 noiembrie)

1917, in ziaral Pravda nr. 194

N. Lenin

Se tiplrege dup.' seztol
aplrut in ziar
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CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA SLUJBASILOR
$1 FUNCTIONARILOR SUPERIORI

PROIECT DE HOTARIRE A C.C.P. "

Considetind ca este necesar sa se treaca la cele mai
energice masuri 'in vederea reducerii salariilor slujbasilor
§i functionarilor superiori in toate institutiile si intreprin-
clerile de stat, publice si particulare, Consiliul Comisarilor
Poporului hotaraste :

1) salariul maxim al comisarilor poporului fara copii
se stabileste la suma de 500 de ruble lunar, iar cei cu copii
primesc un supliment de 100 de ruble pentru fiecare copil ;
locuintele nu vor avea mai mult de 1 camera pentru
fiecare membru al familiei ; 2) sa se adreseze tuturor So-
vietelor locale de deputati ai muncitorilor, soldatilor si
taranilor rugamintea de a pregati si infaptui masuri re-
volutionare cu privire la impunerea speciala a functio-
narilor superiori ; 3) sa se traseze Ministerului de Finante
sarcina de a pregati un proiect de lege general cu pri-
vire la aceasta reducere ; 4) sa se traseze Ministerului de
Finante si tuturor celorlalti comisari sarcina de a studia
neintirziat bugetele ministerelor si de a reduce salariile
si pensiile exagerat de mari.

Scris la 18 noiembrie (1 decembrie) 1917
Publicat pentru prima oars in 1933.

XXI.in Culegeri din Lenin", vol.
Se tiplirelte dupS manuscris
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PROIECT DE DECRET
CU PRIVIRE LA DREPTUL DE REVOCARE 46

Orice institutie electiva sau adunare a reprezentantilor
poate fi considerata cu adevarat democratica i reprezen-
tind cu adevarat vointa poporului numai cu conditia de a
se recunoaste i aplica dreptul alegatorilor de a revoca pe

lor. Aceasta teza fundamentala, principiala a adeva-
ratului democratism si care se refera la toate aduriarile
reprezentative, fara exceptie, se refera si la Adunarea
constituanta.

Sistemul electoral proportional, care este mai democra-
tic dedt sistemul majoritar, necesita masuri mai complicate
pentru infaptuirea dreptului de revocare, adica a subordo-
narii reale a alesilor poporului fata de acesta. Dar orice-
refuz bazat pe acest motiv de a aplica dreptul de revocare,
orice tergiversare a aplicarii lui, orice limitare a acestui
drept ar fi o tradare a democratismului i o totala rene-
gare a sarcinilor i principiilor fundamentale ale revolutiei
socialiste care a inceput in Rusia. Sistemul electoral pro-
portional reclama doar schimbarea formei dreptului de
revocare, i nicidecum restringerea lui.

/ntrucit sistemul electoral proportional este bazat pe re-
cunoasterea principiului de partid i pe efectuarea alege-
rilor de catre partide organizate, orice schimbare impor-
tanta in raportul de forte dintre clase si in raportul dintre
clase i partide, in special sciziunile din cadrul partidelor
mai importante, determina neaparat necesitatea unor noi
alegeri in circumscriptiile electorale in care neconcordanta
dintre vointa diferitelor clase i forta lor, pe de o parte,

ale§ii
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§i. componença de partid a celor ale§i, pe de alta parte,
este evidenta §i incontestabila. Totodata, interesele adevá-
ratului democratism cer in mod imperios ca fixarea noilor
alegeri sa MI depinda numai de institutia pentru care se
fac noi alegeri, adica interesul celor ale§i de ali pastra
mandatele sa nu poata impiedica infaptuirea voinvei po-
porului de a-si revoca reprezentantii.

De aceea C.E.C. al Sovietelor de deputaci ai muncito-
rilor, soldatilor §i taranilor din Rusia hotar.§te :

Sovietele de deputavi ai muncitorilor i soldavilor, pre-
cum §i Sovietele de deputati ai taranilor din mice
circumscripvie electorala au dreptul sa fixeze noi alegeri
pentru toate instituviile ora§ene§ti, de zemstva §i in gene-
ral pentru oHce institutii reprezentative, inclusiv Adunarea
constituanta. De asemenea, Sovietele au dreptul de a fixa
data noilor alegeri. Noile alegeri se vor efectua potrivit
normelor obipuite, in stricta concordanca cu principiile
sistemului electoral proporvional.

Scris la 19 noiembrie (2 decembrie) 1917

Publicat in 1918, in cartea
Procese-verbale ale sedintelor C.E.C.

al Sovietelor de deputigi
ai muncitorilor, soldatilor
si Pranilor din Rusia,

legislatura a dosses' ', ed. de C.E.C.
din Rusia

Se aigrette dupl manuscris
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TEZELE LEGII CU PRIVIRE LA CONFISCAREA
IMOBILELOR CU LOCUINTE DE INCHIRIAT 41

1) Intregul pamint (urban) devine bunul (proprietatea)
poporului.

2) Imobilele inchiriate in mod sistematic se confisca
trec n proprietatea poporului.

3) Proprietarii imobilelor care nu se inchiriaza ramin,
pina la hotartrea Adunarii constituante, proprietari fara
nici un fel de schimbare a dreptului de proprietate.

4) Se acorda despagubiri pentru cheva luni (2-3) pro-
prietarilor imobilelor confiscate daca vor dovedi ca nu...*

5) Perceperea chiriei (de catre cine ?) de catre Soviete
(in contul curent al Sovietelor).

6) Comisiile de constructii (sindicate uniunea ntre-
prinderilor de constructii) se vor ocupa si de administrare
(combustibil etc.).

7) Se trece imediat la perceperea chiriilor.
8) Comisiile de constructii i gospodarie i vor Incepe

activitatea treptat, pe masura ce vor fi create de catre
sindicate i Soviete.

9) Incalzitul imobilelor i tntretinerea lor in stare nor-
mala constituie obligatia comitetelor de imobile si a altor
institutii (sindicate, Soviete, serviciile combustibilului de
pe linga Dumele orasenesti etc.).
Scris la 20 noiembrie (3 decembrie) 1917

Publicat pentru prima oars in 1933, Se tiplreite dup3 manuscris
in Culegeri din Lenin', vol. XXI

* Fraza a rImas neterminati. Nora red.

si

+
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RAPORT CU PRIVIRE LA DREPTUL DE REVOCARE
PREZENTAT LA SEDINTA C.E.C. DIN RUSIA

21 NOIEMBRIE (4 DECEMBRIE) 1917

Problema unor noi alegeri este o problema de aplicare
reala a principiului democratic. In toate tarile inaintate
este introdus si statornicit principiul potrivit caruia acti-
vitatea legislativa de stat poate fi exercitata numai de
reprezentang alesi. Deg a acordat dreptul de a chema la
conducerea masinii de stat, burghezia ns n mod inten-
Iionat nu a dat dreptul de revocare dreptul la un con-
trol efectiv.

Totusi, in toate perioadele revoluçionare ale istoriei ca
un fir rosu trece prin toate schimbarile aduse constitutiilor
admiterea dreptului de revocare.

Reprezentarea democratica existä si este recunoscuta ori-
unde exista un regim parlamentar, dar acest drept de re-
prezentare este limitat la dreptul poporului de a vota o
data la doi ani, i, deg adeseori se dovede§te c datorita
voturilor sale au fost alesi oameni care contribuie la re-
primarea lui, poporul nu are dreptul democratic de a-i
revoca, de a lua masuri efective pentru a curma acest

In tarile insa unde s-au pastrat vechile tradicii demo-
cratice, ca, de pilda, n uncle cantoane din Elveçia si in
unele state din America, s-a pastrat si dreptul democratic
de revocare*.

* In relatarea publicati in ziarul Pravda" nr. 196 din 5 decembrie (22 noiem-
trie) 1917, acest paragraf a apirut in urmitoarea redactare : In virile insi unde
v-au pistrat vechile tradiiii ale perioadei revoluvionare in care s-au format ele
ca, de pildi, in uncle cantoane din Elvevia ;i in unele state din America s-a
pistrat i dreptul democratic de revocare°. Nota red.

loon.
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Orice rasturnare importanta pun c in mod limpede in
fata poporului nu numai problema folosirii legilor
existente, dar ;i pe aceea a creirii unor legi noi, cores-
punzatoare. De aceea in ajunul convocarii Adunarii
constituante, trebuie sa revizuim noile principii electorale.

Sovietele au fost faurite de oamenii muncii in00, de
energia si foga lor creatoare revolutionara, ;i acest lucru
constituie singura cheza;ie ca ele lucreaza exclusiv pentru
satisfacerea intereselor maselor. Orice taran, trimitind
reprezentanti in Soviet, poate si-i ;i revoce, ;i in aceasta
consta sensul cu adevarat popular al Sovietelor.

La noi se perindau la putere diferite partide ; ultima
oara, trecerea puterii de la un partid la altul a fost in-
sotita de o rasturnare, de o rasturnare destul de furtunoasa,
pe dnd, daca ar fi existat dreptul de revocare, ar fi fost
suficient un simplu vot.

Noi vorbim despre libertate. Ceea ce in trecut se nu-
mea libertate era libertatea burgheziei de a imela cu
ajutorul milioanelor de care dispunea, libertatea ei de
a-0 folosi fortele cu ajutorul acestei inFlaciuni. Cu bur-
ghezia ;i cu acest fel de libertate am rupt definitiv.
Statul este o institutie de constringere. Inainte aceasta era
violenta exercitata asupra intregului popor de catre un
pumn de bogata;i ; noi insa vrem sa transformam statul
intr-o institutie care sa constringa la infaptuirea vointei
poporului. Vrem sa organizam violenta in numele intere-
selor oamenilor muncii.

A nu acorda dreptul de revocare din Adunarea consti-
tuanta inseamna a nu da posibilitate poporului sa-0
exprime vointa revolutionara ;i a uzurpa drepturile
poporului. La noi exista sistemul electoral proportional,
care este cu adevarat cel mai democratic. In conditiile
acestui sistem electoral, introducerea dreptului de revocare
prezinta unele dificultati, dar acestea sint dificultati de
ordin pur tehnic si pot fi foarte usor biruite. In oHce caz,
nu exista o contradictie intre sistemul electoral propor-
tional 0 dreptul de revocare.

Poporul nu voteazi pentru anumite persoane, ci pentru
partide. In Rusia sint foarte multe partide, 0 partidele



116 V. I. LENIN

apar in fata poporului cu o anumita fizionomie politica.
De aceea oHce sciziune intr-un partid aduce in mod inevi-
tabil dupa sine haosul daca nu este prevazut dreptul de
revocare. Partidul socialist-revolutionar se bucura de o
mare influentä. Dar dupa depunerea listelor a avut loc
sciziunea. Listele nu puteau fi schimbate i nici Adunarea
constituanta nu putea fi aminata. $i poporul a votat de
fapt pentru un partid care nu mai exista. Cel de-al doilea
Congres taranesc de stinga " a dovedit acest lucru. Tara-
nimea a fost imelata nu de persoane, ci de sciziunea din
partid. Aceasta situatie necesita un corectiv. Trebuie sa
fie aplicat imediat, direct §i consecvent principiul demo-
cratic al introducerii dreptului de revocare.

Lucrul de care ne putem teme este sa nu ne gasim in
fata unor alegeri nejuste. Dar introducerea dreptului la
noi alegeri atunci cind masele poseda un Malt nivel de
con§tiinta, a§a cum reiese din compararea mersului revo-
lutiilor din 1905 §i 1917 nu are nimic de temut.

Poporului i s-a spus ca Sovietul este un organ cu de-
pline puteri, §i el a crezut §i a infaptuit acest lucru. Tre-
buie sa continuam linia democratizarii §i sa facem ca
dreptul de revocare sa devina o realitate.

Dreptul de revocare trebuie sa fie acordat Sovietelor
ca fiind cel mai desavir§it exponent al ideii de stat, de
constringere. $i atunci trecerea puterii de la un partid la
altul se poate face pe cale pa§nica, pe calea unei simple
inlocuiri, prin noi alegeri.

Pravda 'Ir. 196 din
5 decembrie (22 noiembrie) 1917
ii Soldatskaia Pravda' nr. 87

din 24 noiembrie 1917

Se tiparefte dupa text"! aparut
In ziarul Solclatskaia Pravda'
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CUVINTARE ROSTITA
LA PRIMUL CONGRES GENERAL

AL FLOTEI MILITARE
22 NOIEMBRIE (5 DECEMBRIE) 1917 49

PROCES-VERBAL

In numele Consiliului Comisarilor Poporului, tov. Lenin
saluta congresul, salutind prin el armata marinarilor, care
s-a dovedit a fi un luptator inaintat pentru dezrobirea
claselor de oarneni ai muncii.

Mai departe, tov. Lenin trece la caracterizarea momen-
tului actual. Relevind ca politica guvernului conciliatorist
al lui Kerenski, care nu era orientata spre satisfacerea
nevoilor maselor largi populare si care avea ca principiu
caraluzitor teama de a nu stirbi citusi de putin interesele
burgheziei, interesele clasei asupritorilor, trebuia in mod
inevitabil sa duca la falimentul acestui guvern, oratorul
spune in continuare :

Dar alaturi de guvernul provizoriu existau Sovietele
de deputati ai muncitorilor si soldatilor, care erau pro-
dusul creatiei revolutionare a poporului rasculat §ii care,
pe masura ce trecea timpul, uneau in jurul lor paturi tot
mai largi ale maselor muncitoare. Numai datorita Sovie-
telor s-a putut realiza in Rusia ceea ce nu s-a putut realiza
in nici una din revolutiile europene : poporul a adus la
putere si a sprijinit un guvern cu adevarat popular. /n
fata maselor asuprite s-a pus o sarcina extrem de grea

sa construiasca ele insele statul. Vedeti cu ce foga s-a
näpustit asupra noastra impotrivirea burgheziei, cum se
stracluiesc sa zadarniceasca prin sabotaj activitatea noastra,
cu ce torente de minciuni si calomnii ne improasca ei cu
once prilej si fara nici un prilej.

Asupra capului nostru ploua cu invinuiri de teroare si
violenta, dar noi faminem calmi in fata acestor atacuri.

10
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Noi spunem : nu sintem anarhisti, sintem partizani ai
statului. Da, dar statul capitalist trebuie 01 fie distrus,
puterea capitalista trebuie sa fie nimicita. Sarcina noastrI
este de a construi un stat nou statul socialist. Vorn
lucra neincetat in aceastä directie, i nici un fel de piedici
nu .ne vor speria si nu ne vor opri din calea noastra.
Chiar i primii past ai noului guvern au fost o dovada in
acest sens. Dar trecerea la o orinduire noua este un
proces extrem de complicat, i pentru a usura aceasta
trecere este nevoie de o putere de stat ferma. Pina acum
puterea se afla in mina monarhilor si a marionetelor
burgheziei. Toate eforturile lor, toata politica lor erau
orientate spre constringerea maselor populare. Noi insa
spunem : este nevoie de o putere ferma, este nevoie de
violenta si de constringere, dar noi le vom folosi impo-
triva unui manunchi de capitalisti, impotriva clasei
burgheziei. Ca raspuns la incercarile de impotrivire fata
de puterea sovietica incercari nebunesti, lipsite de orice
perspectiva vom folosi intotdeauna masuri de constrin-
gere. $i in toate aceste cazuri raspunzatori pentru aceasta
vor fi cei care se impotrivesc.

Trecind apoi la problema crearii aparatului de stat,
care, in interesul poporului, trebuie sa fie debarasat de
orice birocratism si care trebuie si ofere un cimp larg de
manifestare tuturor fortelor creatoare ale ;aril, tov. Lenin
spune :

Burghezia i cercurile intelectuale burgheze ale
populatiei saboteaza prin toate mijloacele puterea popu-
lara. Masele populare nu trebuie sa se bizuie pe nimeni
altul deck pe ele insele. Fara indoiala ca sarcinile care
stau in fata poporului sint nespus de mari si de grele.
Dar trebuie s avem incredere in propriile noastre forte ;
toate fortele care s-au trezit in porr si care sint in stare
sa creeze trebuie sa se integreze in orgaruzatiile noastre
existente i in cele pe care masele muncitoare le vor crea
in viitor. Masele sint slabe clack* sint razletite ; ele sint
puternice dna sint unite. Masele au capatat incredere in
fortele lor i, Fara a se rasa tulburate de prigoana bur-
gheziei, au inceput sa indeplineasca in mod de sine sta.-
tator munca de conducere a statului. La primii pasi s-ar
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putea sa intimpinam greutayi, s-ar putea sa se faci sim-
;ita pregatirea insuficienta. Dar trebuie sa invI;Im in mod
practic sä conducem ;ara, sa invatam sa facem ceea ce
inainte constituia monopolul burgheziei. In aceasta pri-
vinfi, flota ne ofera un exemplu stralucit sub raportul
posibilita;ilor de creatie ale maselor muncitoare, in aceasta
privinta flota s-a dovedit a fi un deta§ament inaintat.

In continuare, trecind la examinarea problemelor celor
mai importante ale momentului actual problema agrara,
problema politicii muncitorgti, problema navionala p
problema pacii , tov. Lenin se opre§te pe larg asupra
fiecareia dintre ele.

Cel de-al doilea Congres general al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor §i soldatilor din Rusia a adoptat
decretul asupra pamintului, decret in care bol§evicii re-
produc in intregime principiile indicate in mandatele ta-
ranilor. Aceasta inseamna o abatere de la programul
social-democracilor, deoarece mandatele sint in spiritul
programului sociali§tilor-revolutionari, dar este §i o do-
vada ca puterea populara nu a vrut sa impuna poporului
vointa sa, ci a cautat sa. ;ink' seama de vointa acestuia.

Oricum s-ar rezolva problema agrara, oricare ar fi
programul pe baza caruia s-ar inlaptui trecerea pamintului
in mina taranilor, aceasta nu poate constitui o piedicá
in calea unei aliame trainice intre Orani §i muncitori.
Important este numai faptul ca de sute de ani ;aranii
lupta cu indirjire pentru desfiincarea proprietatii asupra
pamintului, i ea trebuie sa fie desfiintata.

Aratind mai departe ca problema agrara se implete§te
strins cu problema industriei, ca paralel cu revolutia
agrara trebuie sa aiba loc o transformare radicala a rela-
Olor capitalist; oratorul subliniaza importanca exceptio-
nala pe care o are alianta trainica dintre muncitori
§i Orani.

Dezvoltarea revoluliei ruse a aratat ca. politica de con-
ciliatorism slugarnic fata de mo§ieri §i capitali§ti s-a
spulberat ca un balon de sapun. Vointa majoritavii tre-
buie sa domine ; alianta oamenilor muncii, coalitia cinstitä
a muncitorilor ;i a taranilor, va promova pe baza intere-
selor comune tocmai aceasta vointa a majoritavii. Partidele

10*
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se schimba §i pier, dar oamenii muncii rarnin, i oratorul
indeamna ca de trainicia acestei aliante sa se aibI grij
mai mult deck de orice.

Flota spune el trebuie sa-§i consacre toate forvele
telului de a pastra aceasta alianta ca baza a vievii de
stat ; daca aceasta alianta va fi trainica, nimic nu va
putea impiedica trecerea la socialism.

In legatura cu problema nationala spune tov. Lenin
trebuie s. relevam c Rusia are o componenta nationala
foarte pestriva ; velicoru§ii nu reprezinta deck aproxi-
mativ 40% , iar restul, majoritatea, 11 formeaza alte na-
tionalitati. In timpul tarismului, asuprirea nationala la
care erau supuse acestea din urma, asuprire de o salbaticie

stupiditate nemaipomenite, a facut ca n inima natio-
nalitatilor lipsite de drepturi depline sa se dezvolte un
puternic sentiment de ura impotriva monarhilor. Nu-i de
mirare ca aceasta ura impotriva acelora care interziceau
chiar §i folosirea limbii materne §i condamnau la analfa-
betism masele poporului s-a extins asupra tuturor velico-
ru§ilor. Aceste populatii aveau credinta ca velicoru§ii,
calitatea lor de privilegiati, doresc s pastreze numai
pentru ei avantajele pe care li le pa'strau cu sfinvenie
Nicolaie al II-lea §i Kerenski.

Ni se spune c Rusia se va färimita, se va
diferite republici, dar noi n-avem de ce s ne temem de
acest lucru. Oricite republici independente ar fi, pe noi
acest lucru nu ne sperie. Pentru noi important este nu
locul pe unde trece frontiera de stat, ci mentinerea alian-
ei oamenii muncii tuturor natiunilor in vederea

luptei impotriva burgheziei oricarei natiuni. (A p 1 auze
furtunoase.)

Daca burghezia finlandeza cumpara arme de la germani
pentru a face uz de ele impotriva muncitorilor ei, noi le
propunem acestora din urma o alianva cu oamenii muncii
ru§i. Burghezia n-are deck s'a." se ocupe cu tot felul de
ciorovaieli i tocmeli odioase i mizerabile pentru fron-
tiere, muncitorii din toate tarile i apartinind tuturor na-
tiunilor insa nu se vor dezbina pe baza acestor motive
josnice. (Aplauze furtunoase.)

imparti

intre

in

to
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In prezent voi intrebuinta un cuvint nepotrivit
cucerim" Finlanda, dar nu in felul cum fac acest lucru
tilharii capitalisti internationali. Noi o cucerim prin faptul
ca, acordind Finlandei deplina libertate de a trai in
alianta cu noi sau cu altii, garantam oamenilor muncii
de toate nationalitatile un sprijin deplin impotriva bur-
gheziei din toate çri1e. Aceasta alianta nu se intemeiaza
pe tratate, ci pe solidaritatea exploatatilor impotriva
exploatatorilor.

Acum observam o miscare nationala in Ucraina
spunem : sintem in mod neconditionat pentru libertatea
deplina i nelimitata a poporului ucrainean. Trebuie si
rupem cu trecutul invechit, singeros i mirsav, dud Rusia
capitalistilor-asupritori juca rolul de carat' al altor po-
poare. Vom rupe cu acest trecut, din acest trecut nu va
famine piatra pe piatra. (A plauze f ur tun o as e.)

Vom spune ucrainenilor : ca ucraineni, v puteti or-
ganiza viata la voi acasa asa cum vreti. Dar vom intinde
o mina frateasca muncitorilor ucraineni i le vom spune :
impreuna cu voi vom lupta impotriva burgheziei noastre
si a burgheziei voastre. Numai alianta socialista a oame-
nilor muncii din toate tarile va inlatura mice teren pentru
persecutiile i discordia nationala. (A plauze f u r t u-
noase.)

Trec la problema razboiului. Noi am pornit o lupta
hotarita impotriva razboiului provocat de conflictul din-
tre tilhari pentru impartirea prazii. Pina acum toate
partidele au vorbit despre aceasta lupta, dar mai departe
de vorbe §i de fatarnicie nu au mers. Acum lupta pentru
pace a inceput. Este o lupta grea. Cine si-a inchipuit ca
pacea poate fi obtinuta usor, Ca ajunge s. pomenim de
pace, si burghezia ne-o va servi pe tava, acela este un
om foarte naiv. Cei care au atribuit bolsevicilor aceasta
parere au mintit. Capita1itii s-au incaierat intr-o lupta
pe viata i pe moarte pentru impartirea prazii. Este clar :
a nimici razboiul inseamna a invinge capitalul, i n acest
sens a pornit Puterea sovietica lupta. Noi am dat publici-
tçii secrete si vom continua sa le dam. Oricita
furie am stirni cu oricite calomnii am fi improscati,

si

tratatele
si
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nimic nu ne va putea impiedica sl urmam aceasta cale.
Domnii burghezi sint furiosi cà poporul ii di seama pen-
tru ce a fost minat la macel. Ei vor sa sperie taxa cu
perspectiva unui nou razboi, in care Rusia ar fi izolata.
Dar pe noi nu ne va opri ura turbati pe care burghezia
o manifesta impotriva noastra, impotriva miscarii noastre
pentru pace. N-are decit sa incerce s. arunce popoarele
unul impotriva celuilalt in al patrulea an de razboi ! Nu
va reusi. Nu numai la noi, ci in toate tarile beligerante
creste lupta impotriva proprulor guverne imperialiste.
Chiar i in Germania, pe care timp de zeci de ani

s-au stracluit s-o transforme intr-un lagar mili-
tar si in care intregul aparat de stat este indrep tat spre
inabuisrea n germene a celei mai mici manifestiri de
revolta a poporului, chiar i acolo s-a ajuns la o rascoala
fatisa n rindurile flotei. Numai eine stie cit de nemai-
pomenit de mare este arbitrarul politienesc in Germania

da seama ce importanta are aceasta rascoala. Dar re-
volutia nu se face la comanda ; revolutia apare ca urmare
a exploziei indignarii maselor populare. Daca a fost atit
de usor sa venim de hac unei bande de mizerabili pe
jumatate nebuni cum erau Romanov i Rasputin, infinit
mai greu este sa lupti impotriva clicii organizate
puterruce a imperialistilor germani, incoronati si neincoro-
nap. Dar putem si trebuie s. activam mina in mina cu
clasa revoltgionara a oarnenilor muncii din toate tarile.
$i pe aceasta cale a pasit guvernul sovietic dind publici-
ticii tratatele secrete si aratind ca guvernantii tuturor
tarilor sint niste tilhari. Aceasta este propaganda nu prin
vorbe, ci prin fapte. (A pl a uz e f ur tun oa s e.)

Referindu-se, in incheiere, la problema tratativelor de
pace, oratorul a spus :

Dupa ce, la cererea noastra de a nu transfera trupele
pe frontul de vest si pe frontul italian, germanii au dat
un raspuns evaziv, noi am intrerupt tratativele si le vom
relua peste citva timp. $i cind vom aduce in mod public
la cunostinta intregii lumi acest lucru, nu va exista nici
un muncitor german care sa nu stie ca nu din vina noastra
au fost intrerupte tratativele de pace. Daca insa am pre-
supune ca clasa muncitoare germana ar merge alaturi de

im-
periali§tii

ig

§1
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guvernul sau de tilhari imperialiti, iar noi am fi pusi
fata necesitkii de a continua razbolul, nu Incape nici o
indoiala ca poporul rus, care a consimvit sa-si verse fara
murmur singele, executind fara sa stie pentru ce i n ce
scop, vointa unui guvern care il sugruma, de asta data ar
porni la lupta cu o energie Inzecita, cu un eroism inzecit,
deoarece ar fi vorba de lupta pentru socialism, pentru
libertate, impotriva careia ii ndreapta baionetele bur-
ghezia internacionalà. Dar noi credem In solidaritatea
internationala a maselor muncitoare, care vor invinge
toate piedicile i toate obstacolele din calea luptei pentru
socialism. (Aplauze furtunoase.)

.,lzvesti:a C.E.C. nr. 235
dm 25 noiembrie 1917

Se tipiirelte dup a. textul
aparat in aide, confruntat
cu exempland dactilografias

al procesului-verbal

in
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PREFATA LA BROSURA
MATERIALE CU PRIVIRE
LA PROBLEMA AGRARA"

In brosura pe care o supunem atentiei cititorilor au fost
adunate (nu din initiativa autorului, ci a unuia dintre
bolsevici) principalele articole si cuvintari ale mele, care
se preteaza la o larga raspindire, in legatura cu problema
agrara. Articolele si cuvintarile adunate in aceasta brosura
cuprind perioada dintre sfirsitul lunii aprilie si sfirsitul
lunii octombrie 1917. La articole au mai fost adiugate :
rezolutia Conferintei din aprilie a P.M.S.D. (bolsevic) din
Rusia *, decretul asupra pamintului, adoptat la 26 octom-
brie 1917 de catre al doilea Congres general al Sovietelor
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Rusia**.
Textele ambelor acestor documente in forma lor initiala
(adica proiectele) au fost scrise de mine.

Luate in ansamblu, aceste documente si articole ofera
un tablou exact al dezvoltarii conceptillor bolsevismului
in decurs de sase luni de revolutie si al aplicarii acestor
conceptii in practica.

Ma pot referi qi la articolul meu din ziarul Rabocii"
(Petersburg, 11 septembrie (29 august) 1917, nr. 6) :
Din jurnalul unui publicist. Tarani si muncitori" ***.
In acest articol am analizat pe larg acel rezumat al man-
datelor taranilor care a aparut in nr. 88 al ziarului

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 31, Bucurelti, Editura politia, 1964,
ed a doua, p. 430-433. Nota red.

** Vezi volumul de fatI, p. 24-26. Nota red.
*** Vezi V. I. Lenin. Opera complete, vol. 34, Bucurelti, Editura politia, 1965,

ed. a doua, p. 116-124. Note red.
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Izvestiia Sovietului de deputavi ai Oranilor din Rusia"
din 19 august si care a intrat n decretul asupra pknin-
tului din 26 octombrie 1917. Cu dou'l luni inainte de
revoluvia din 25 octombrie, articolul memionat aratl c.
trebuie s'a se schimbe linia principara a limbajului folosit
de muncitor fatsi de Oran".

Petersburg.
27 noiembrie 1917

Publicat in decembrie 1917,
in brolura : N. Lenin. Materiale

cos privire la problema agrarr.
Petersburg, ed. Pribor

N. Lenin

Se tipgrette dupa textul brolurii
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CONSPECT DE PROGRAM
AL TRATATIVELOR DE PACE 50

1) Tratative politice si economice.
2) Tema principala a tratativelor politice si principiul

fundamental :
fara anexiuni fi contributii"

3) Nociunea de anexiune :
a) n u este bunk' definitia potrivit careia anexiu-

nile sint teritorii alipite dupa declararea razboiului
actual *.

b) se declara anexiune oHce teritoriu a carui
populavie in decursul ultimelor decenii (incepind din
a doua jumatate a secolului al XIX-lea) si-a expri-
mat nemulvumirea fava de alipirea teritoriului ei la
un alt stat sau fata de situavia ei in stat, indi-
ferent daca aceasta nemulvumire a fost exprimata
in literatura, in hotaririle seimurilor, municipali-
taçilor, adunarilor si ale altor institucii asemana-
toare, in acte de stat si diplomatice determinate de
miscarea nacionala desfasurata pe aceste teritorii, in
fricviuni, ciocniri, tulburari etc. cu caracter na-
vional 51.

1) Recunoasterea oficiala a dreptului de libera auto-
determinare mergind pink' la despailire si la formarea
unui stat independent pentru fiecare natiune (minoritate
na0onall) care face parte din taxa beligeranta respectiN a ;
2) dreptul de autodeterminare se realizeaza printr-un re-

* Se recpinge definitia anexiunii potrivit cireia se consideri teritorii anexate
teritoriile alipite dupi declararea rizboiului.
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ferendum al intregii populatii din regiunea care se auto-
determina ; 3) granivele geografice ale regiunii care se auto-
determina se stabilesc in mod democratic de catre repre-
zentanyi ales' ai acestei regiuni si ai regiunilor invecinate ;
4) conditille preliminare pentru garantarea realizarii
dreptului natiunii la libera autodeterminare sint :

a) retragerea trupelor de pe teritoriul cuprins intre
granivele regiunii care se autodetermina ;

b) stabilirea in aceasta regiune a refugiatilor, pre-
cum si a locuitorilor acestei regiuni care au fost
expulzavi de autoritavi in toata perioada de la
inceputul razboiului ;

c) crearea in regiunea respectiva a unei conduceri
provizorii, alcatuita din reprezentantii alesi in mod
democratic ai naviunii care se autodetermina, im-
puterniciti (printre altele) de a aplica punctul b;

d) crearea pe linga conducerea provizorie a unor
comisii ale partilor contractante cu dreptul de con-
trol reciproc ;

e) cheltuielile necesare pentru aplicarea punctelor
b §i c vor fi acoperite dintr-un fond special pe
seama parcii ocupante.

Scris la 27 noietnbrie
(10 decembric) 1917

Publicat pentru prima oara in 1929,
in Culegeri lin Lenin% vol. XI

Sc tiplireite dupi manuscris
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PROBLEME ALE POLITICII ECONOMICE "

Instructiuni?
1) Nacionalizarea ba.ncilor.
2) Sindicalizare obligatorie.
3) Monopol de stat asupra comertului exterior.
4) M5.suri revoluvionare de lupti impotriva escrocilor.
5) Demascarea jafului financiar §i bancar.
6) Finantarea industriei.
7) Somajul.
8) Demobilizare a armatei ? a industriei ? 53
9) Aprovizionarea cu alimente.

SCTif la 27 noiembrie
(10 decembrie) 1917

Publicat pentru prima oarl in 1933.
in Culegeri din Lenin', vol. XXI

Se tiparefte dup3 manuscris
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SCHITA A PROGRAMULUI
DE MASURI ECONOMICE

Navionalizarea bancilor
Readucerea banilor in vistierie
Bani noi pentru Mrtiile de valoare mari
Masuri revolutionare in vederea trecerii fabricilor la pro-
ducvia utila
Centralizarea consumului prin asocierea obligatorie in
asociavii de consum
Monopol de stat asupra comervului exterior
Navionalizarea industriei
Imprumuturi de stat.

Scrit nu inainte de 27 noiembrie
(10 decembrie) 1917

Publicat pentru prima oara in 1933,
XXIin Culegeri din Lenin'. vol.

Se tiplrejte 414 mantiscris
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CU PRIVIRE LA LOZINCILE DEMONSTRATIEI 54

Sint de parere ca la lozincile demonstratiei, publicate
la 28. XI., sa se mai adauge

Rusine eserilor de dreapta" i adeptilor lui Cernov"
care au parasit congresul taranilor !

Traiasca al II-lea Congres general al deputatilor tarani-
lor, care s-a pronuntat pentru Puterea sovietica !

Poporul muncitor cere ca Adunarea constituanta sa re-
cunoasca Puterea sovietic i guvernul sovietic !

Traiasca nationalizarea bancilor !
Jos cu sabotorii 5i cu functionarii grevisti !

boicotam, teroare revolutionara impotriva lor !

Scris la 28 noiembrie
(11 decembrie) 1917

Publicat pentru prima oara in 1957,
in mista

Voprosi lstorii nr. 3

Lenin

Se tipireite dupii manascris
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DECRET CU PRIVIRE LA ARESTAREA
CONDUCATORILOR RAZBOIULUI CIVIL

IMPOTRIVA REVOLUTIEI 55

Membrii institutiilor conducatoare ale partidului cade-
tilor, partid al dusmanilor poporului, trebuie sa fie
arestati i deferiti tribunalelor revolutionare.

Sovietelor locale le revine obligatia de a supraveghea
indeaproape partidul cadetilor, data fiind legatura acestuia
cu razboiul civil kornilovist-kaledinist Impotriva re-
v oluviei.

Decretul intra In vigoare din momentul semnarii lui..
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin).
Petrograd, 28 noiembrie 1917,

ora 101/2 seara

Pravda nr. 23 (edifia de rearl)
din 12 decembrie (29 noiembrie) 1917

fi Izvestria C.E.C.` 71r. 239
din 29 noiembrie 1917

Se ripiirefie dupl. manuscrir
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CU PRIVIRE LA RASPUNDEREA PENTRU
FORMULAREA UNOR ACUZATII NEINTEMEIATE

PROIECT DE HOTARIRE A C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA "

C.C. stabileste principiul :
in ceea ce priveste intrigile si acuzatiile aduse anumitor

persoane, acela care aduce asemenea acuzatii arI a pre-
zenta tribunalului acuzavii precise este socotit calommator ;

acela care se socoate lezat de asemenea acuzavii este
invitat s'a se adreseze tribunalului.

Scris la 29 noiembrie
(12 decembrie) 1917

Parlicat pentru prima oara in 1945,
in Calegeri din Lenin', vol. XXXV

Se tipireite 414 manuscris
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INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA
DIN 29 NOIEMBRIE (12 DECEMBRIE) 1917

A C.C. ,AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA
PROCES-VERB4L

Se discuti componenta colegiului de redactie al ziarului Pravda".
N. I. Buharin cere sl fie eliberat din munca pe care o desfasoar5.
in Comisia economici pentru a se putea dedica muncii In cadrul
redacviei ziarului Pravda" 57.

Toy. Lenin arat c pink' acurn Comisiei economice
nu i s-a acordat suficienta atentie, desi ea reprezinta unul
dmtre cei mai importanti factori ai constructiei de stat tn
momentul de faca. 58, si de aceea e neyoie ca din ea sa
fac a. parte oameni competenvi, cum este tov. Buharin.
Din aceasta cauza, el insista ca tov. Buharin sa nu intre
in colegiul de redactie al ziarului Pravda".

2

E. D. Stasova propune ca din colegiul de redactie al ziarului
Pravda" sl facI parte urma'torii trei : I. V. Stalin, G. I. Sokolni-
kov qi N. I. Buharin.

Tov. Lenin propune un alt grup de trei : Sokolnikov,
Stalin, Trotki.

3

Se discutà cererea lui
a

A. I. Rikov, L. B. Kamenev, V.
partidului.

P. Miliutin
si V. P. Noghin de fi reprimiti in C.C. al

Toy. Lenin &I citire ciornei raspunsului sau la aceasta
adres'a." 59, in care arata eal din cererea celor patru reiese

11 ^ Lenin, Opere vol. 35
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limpede totalul dezacord dintre ei §i noi. deoarece ei con-
sidera ca. C.C. a pormt pe calea concesiilor. Concret, el
propune sa li se ceara celor patru o dec1ar4e in scris in
care sa precizeze unde vor sa fie transmisa scrisoarea lor,
adica dacä vor sa fie data publicitacii. Din proprie initia-
tiva, noi n-o vom publica §i le vom raspunde in scris ca
nu-i reprimim in C.C.

Publicat pentru prima oar5 in 1929,
in : Procesele-verbale ale

August
C.C. al P.M.S.D.R.

1917februarie 1918'

Se tiparelte dupa exemplarul
!Cris de mina

al procesului-verbal
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CU PRIVIRE
LA TRECEREA UZINELOR MILITARE

LA 0 ACTIVITATE ECONOMICA UTILA
HOTARIRE A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

Toy. Raskolnikov este insarcinat sa se duel de urgenta
la Comisariatul cornertului si industriei, precum si la
Comisariatul aprovizionarii (sectia aprovizionarii cu ma-
sini) in vederea organizarii neintirziate a comenzilor care
ar putea fi transmise uzinelor ocupate cu constructii
maritime-militare si cu lucrari de reparatii. 0 deosebita
urgenta prezinta productia de unelte agricole, de masini,
productia si reparatul locomotivelor. Atentia trebuie in-
dreptata, in primut rind, spre Uzina metalurgica din
Petersburg, care este aprovizionata cu carbune si metal
pentru o buna bucata de timp.

Directia economica generala a rnarinei este insarcinata
sa revizuiasca bugetul Ministerului Marinei pe 1917, in
scopul sistarii tuturor cheltuielilor prevazute in programul
de construire a vaselor militare si in general a tuturor
cheltuielilor neproductive, alocatiile respective urmind sa
fie folosite la efectuarea unor lucrari utile pentru econo-
mia nationala. Tov. I. E. Gukovski este delegat sa parti-
cipe la aceasta munca in calitate de comisar special pen-
tru revizuirea bugetelor tuturor departamentelor.

Tov. Raskolnikov si persoanei imputernicite de Directia
economica generala a marinei (sau tov. Gukovski), pre-

11*
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cum §i imputernicitului Cornisariatului comercului §i in-
dustriei le revine sarcina de a prezenta zilnic Con-
siliului Comisarilor Poporului un raport cu privire la
executarea acestui ordin.

Prqedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scris la 29 noiembrie (12 decembrie) 1917
Publicat pentru prima oaril in 1933,
in Culegeri din Lenin% vol. XXI

Se tiparefte dupd mamiscris
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DESPRE SARCINILE BIBLIOTECII PUBLICE
DIN PETROGRAD

Pentru a participa in mod rational, con§tient §i cu suc-
ces la revolutie, trebuie sa. invaiam.

Ca urmare a sistemului detestabil practicat ani de-a
rindul de catre tarism n privinta instructiunii publice,
munca bibliotecilor din Petrograd este organizata din cale-
afara de prost.

Este neaparat necesar sa se procedeze imediat la urma-
toarele schimbari esentiale, care decurg din principii
realizate de mult n statele libere din Apus, in special in
Elvetia §i in State le Unite ale Americii de Nord :

1) Biblioteca publica (fosta Biblioteca imperiala) trebuie
sa organizeze imediat schimbul de carti adt cu toa te
bibliotecile publice §i de stat din Petrograd §i din provin-
cie, cit §i cu unele biblioteci din s tr i n a ta te (din
Finlanda, Suedia etc.).

2) Schimbul de carti intre biblioteci trebuie sa
fie declarat gratuit, prin lege.

3) Sala de lectura a bibliotecii trebuie sa fie deschisa,
a§a cum se procedeaza n Virile civilizate n bibliotecile
in salile de lectura particulare destinate oamenilor
bogapi,

zilnic, inclusiv sarbatorile §i duminicile de la ora 8 di-
mineata pina la ora 11 seara.

si
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4) Trebuie s'ai se transfere farai indrziere la biblioteca
publica num'arul necesar de funcvionari de la departamen-
tele Ministerului Invat5.mintu1ui Public (extinzindu-se
munca ferneilor, avind in vedere cá munca b'arbmilor este
necesara' pentru treburile militare), unde 9/io dintre func-
tionari sint ocupaci cu o rnund. nu numar nefolositoare,
dar i d'alunk'toare.

Scris n noiembrie 1917
Publicat pentru prima oar in 1933.
in Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipdreste dupe' manuscros
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SEDINT A C.E.C. DIN RUSIA
1 (14) DECEMBRIE 1917

1

INTERVENTIE IN PROBLEMA CREARII
CONSILIULUI ECONOMIC SUPERIOR"

RELATARE APARUTA IN PRESA

Lenin ia cuvintul in apararea proiectului sovietic si arata
ca Consiliul economic superior nu poate fi redus la un
parlament, ci trebuie sa fie un organ la fel de combativ
in lupta impotriva capitalistilor si mosierilor in economie
cum este Consiliul Comisarilor Poporului in politica.

Novaia lire nr. 192 Se tiplrefte
aparat

dup71 textsd
dm 3 (16) decembrie 1917 in ziar
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2

CUVINTARE
IN PROBLEMA ADUNARII CONSTITUANTE 6'

Daca luam Adunarea constituanta in afara condiciilor
luptei de clasa ajunse la razboi civil, nu cunogtem pini
acum o institutie mai desavir§ita pentru a exprima vointa
poporului. Dar nu trebuie sa ne lasam furati de fantezie.
Adunarea constituanta va trebui sa actioneze in conditiile
razboiului civil. Razboiul civil 1-au inceput elementele
burghezo-kalediniste.

Dupa incercarea de a prelungi rebeliunea din Moscova,
dupa incercarea nereu§ita a lui Kerenski de a arunca trupe
asupra Petrogradului, dupa incercarea infructuoasa de a
organiza virfurile contrarevolutionare ale corpului de co-
manda al armatei, acum ei Incearca sa organizeze o ras-
coala la Don. E o incercare lipsita de orice perspectiva,
deoarece cazacimea muncitoare este impotriva kaledi-
ni§tilor.

Dupa ce riposteaza la imputarea cu privire la persecu-
tarea partidului cadet, tov. Lenin declara : lupta de clasa
nu poate fi despartita de adversarul politic. Afirmaiia ca
partidul cadet nu este o grupare puternica este un neade-
var. Comitetul central al cadetilor este statul-major politic
al clasei burgheziei. Cadetii au Inglobat in rindurile kr
toate clasele avute ; cu ei s-au contopit elementele situate
mai la dreapta decit cadecii. Ele toate sprijina parti-
dul cadet.

Ni se propune sa convocam Adunarea constituanta a§a
cum a fost ea conceputa. Nu, s-avem iertare ! Ea a fost
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conceputa impotriva poporului. Noi am facut revolutia
pentru a avea garantia ca Adunarea constituanta nu va fi.
folosita impotriva poporului, pentru ca guvernul sa aiba.
in mina sa aceasta garantie. In decretul nostru se spune-
limpede, lira echivoc cind va fi convocata Adunarea.
constituanta 62 In decret am dat un raspuns precis la.
aceasta intrebare. Nu cautati sa ne cititi gindurile, noi nu,
ascundem nimic. Noi am spus ca atunci cind vor fi pre-
zente 400 de persoane vom convoca Adunarea constituanta.
Nu este vina noastra daca alegerile s-au tinut mai tirziu
decit data la care au fost fixate. In unele locuri, chiar
Sovietele au fixat date mai indepartate pentru alegeri. In-
truck alegerile au avut loc la date diferite, trebuia sa se
stabileasca ce numar de deputavi este suficient pentru in-
trunirea Adunarii constituante. S-a facut incercarea de a
profita de faptul ca in lege acest numar nu este prevazut,
pentru a intruni Adunarea constituantä cu orice numar de
deputati. In ce situatie s-ar fi gasit puterea care ar fi
admis acest lucru ? Puterea sovietica a procedat just sta-
bilind numarul de deputati necesar pentru ca Adunarea
constituanta sa fie considerata legal constituita. Puterea
sovietica a facut acest lucru. Cine nu este de acord trebuie
sa critice decretul. Daca in loc de critica auzim aluzii,
presupuneri cu caracter general, le respingem.

Cind clasa revolutionara lupta cu clasele avute, Care
se impotrivesc, ea trebuie sa reprime aceasta impotrivire ;
si noi vom reprima impotrivirea celor avuti prin toate
acele mijloace folosite de ei pentru a reprima proletaria-
tul, alte mijloace n-au fost inventate.

Voi spuneati ca trebuie izolata burghezia. Dar in fapt,
sub paravanul unei lozinci formal-democratice, lozinca
Adunarii constituante, cadetii incep razboiul civil. Ei spun :
Noi vrem si sa fim in Adunarea constituanta si in ace-
Iasi timp sa organizam si razboiul civil", iar la aceasta
voi raspundeti cu fraze goale despre izolare.

Noi nu numai ca urmarim pe cei care se fac vinoyavi
de incalcari formale, noi aducem o acuzatie politica directi

-
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unui partid politic. Asa au procedat i revolutionarii frau-
cezi. Acesta este raspunsul nostru pentru acei tarani care
au ales fara sa stie pe cine aleg. Sá tie poporul ca Adu-
narea constituanta nu se va intruni asa cum a vrut Ke-
renski. Noi am introdus dreptul de revocare, i Adunarea
constituanta nu va fi asa cum a conceput-o burghezia-
Chid nu ne mai despart cleat citeva zile de convocarea
Adunarii constituante, burghezia pune la cale razboiul ci-
vil si mtensifica sabotajul, subminind incheierea armisti-
tiului. Noi nu ne vom lasa inselati de lozinci formale. Ei
vor sa fie in Adunarea constituanta si n acelasi timp sa
organizeze razboiul civil. Acuzatia adusa de noi partidului
cadetilor sa fie analizata in fond, sa se dovedeasca ca
partidul cadetilor nu este statul-major al razboiului civil,
al unui razboi civil sortit in mod vadit esecului si care
ineael taxa in singe. Tov. Steinberg nu si-a dat osteneala

aduca dovezi. El a uitat tot ce s-a stabilit in privinta
legaturii dintre cadeti i Kornilov ; nu noi, ci Cernov,
adversarul nostru politic, a dat in vileag aceasta legatura.
Ni se propune sá gasim niste tapi ispasivori. Noi nu vom
ascunde acuzatia politica impotriva statului-major al unei
clase intregi, urmarind anumite persoane.

In continuare, tov. Lenin se opreste asupra obiectiei ca
bolsevicii au fost declarati dusmani ai poporului. Ne-au

amenintat c ne vor declara dusmani ai poporului, dar
n-au facut acest lucru. N-au indraznit sã faca acest lucru.
Noi le-am spus atunci : Daca puteti face acest lucru,
incercati. Incercati s spuneti poporului c. partidul bolse-
vic, ca partid, ca curent, este dusmanul poporului". N-au
avut curajul sa faca acest lucru, au trecut la urmarirea
unor persoane izolate, au calomniat. Noi le-am spus : nu
ne puteti declara dusmani ai poporului, nu puteti aduce
nici cele mai mici obiectii principiale impotriva bolsevi-
cilor, singurul lucru pe care-I puteti face este sa raspinditi
calonmii. Acuzatia noastra impotriva unui partid pune
capat metodelor meschine de lupt politic. Vom spune
poporului adevarul. Vom spune poporului c interesele

sa

si
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lui sint mai presus de interesele unei institutii democratice.
Nu trebuie sa ne intoarcem la vechile prejudecavi care
subordoneaza interescle poporului democratismului formal.
Cadetii striga : Toata puterea in mina Adunarii consti-
tuante", dar, in realitate, pentru ei asta inseamna : Toata
puterea in mina lui Kaledin". Trebuie sa spunem acest
lucru poporului, si poporul ne va aproba.

Pravda nr. 207 Se tipareite
aparm

dupa temul
din 19 (6) decembrie 1917 in ziar
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3

REZOLUTIE CU PRIVIRE LA DECRETUL
IN LEGATURA CU PARTIDUL CADET

Dupa ce a ascultat explicatiile date de reprezentantii
Consiliului Comisarilor Poporului in legatura cu decretul
prin care cadetii shit declarati un partid al dusmanilor
poporului si prin care se dispune arestarea membrilor insti-
tutiilor conducatoare ale acestui partid si supravegherea
de catre Soviete a partidului In intregul lui, C.E.C. declara
ca. trebuie sa se duel lupta cea mai hotarlta Impotriva
burgheziei contrarevolutionare, condusa de partidul cadet,
care a pornit un razboi civil inversunat Impotriva bazelor
Insesi ale revolutiei muncitorilor si taranilor.

C.E.C. declara ca va asigura si de acum Inainte Con-
siliului Comisarilor Poporului sprijinul sau In aceasta
directie si respinge protestele grupurilor politice care prin
sovaielile lor submineaza dictatura proletariatului si a
taranimii sarace.

dzvestiia C.E.C. nr. 243 Se tigre/te dupe' textul
din 3 decembrie 1917 apdrut in ziar
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CUVINTARE ROSTITA
LA AL DOILEA CONGRES GENERAL

AL SOVIETELOR DE DEPUTATI AI TARANILOR
DIN RUSIA

2 (15) DECEMBRIE 1917 63

Tovarasi, la precedentul Congres extraordinar al depu-
tatilor taranilor rn-am prezentat din partea fractiunii
bolsevice, si nu din partea Consiliului Comisarilor Poporu-
lui, tot astfel iau cuvintul i acum, deoarece socot cä este
important ca voi, congresul deputatilor taranilor, s cu-
noasteti parerea partidului bolsevic.

Cind am venit aici, am auzit o parte din cuvintarea
ultimului vorbitor, care, intorcindu-se spre mine, v-a spus
ca ei. vreau sa va alung cu baionetele. Tovarasi, Rusia a
depasit faza in care cineva putea s-o conduca dupa bunul
lui plac. Voi stiti ca, de cind armata a inteles sa folo-
seasca armele pentru a cuceri libertatea, de cind taranii
imbracati in mantale soldatesti au posibilitatea sa se in-
truneasc i sa se inteleaga cu taranii care nu poarta ase-
menea mantale, nu exista forta care sa poata fringe vointa
poporului, vointa taranilor si a muncitorilor..

Tovarasi, vreau s va spun cum intelegem noi revolutia
din 25 octombrie. Tovarasi, aici s-a spus ca s-ar putea
ca un nou val al revolutiei sa mature Sovietele. Eu spun :
acest lucru nu se va intimpla. Sint ferm convins ca Sovie-
tele nu vor pieri niciodata ; revolutia din 25 octombrie
ne-a dovedit acest lucru. Sovietele nu vor pieri niciodata
pentru ca ele s-au format Inca in prima revolutie, din 1905,
s-au format si dupa.' revolutia din februarie, i int din
initiativa personala a cuiva, ci din vointa maselor popu-
lare, de jos. In aceasta privinta nu poate fi vorba de nici
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un fel de ingradiri, de nici un fel de formalitati, pentru
ele s-au format din vointa poporului, si poporul este

liber s revoce in orice moment pe reprezentantii
Sovietele sint mai presus de orice parlamente, de orice
adunari constituante. (R um o ar e, str ig te : Min-
e:Jana !") Partidul bolsevic a spus intotdeauna ci Sovietele
sint organul sup rem. Nu se poate spune ca aceasta este o
rninciuna, deoarece revolutiile care au avut loc in Europa
si au rasturnat monarhia au creat prin intermediul Adu-
narii constituante republici burgheze. 0 revolutie ca aceea
care a avut loc la noi nu a mai existat niciodat i nica-
ieri. Se spunc ca revolutia din 25 octombrie a dat un
guvern alcatuit" numai din bolsevici". Eu as putea spune
ca. in Consiliul Comisarilor Poporului nu sint nurnai bol-
sevici. Aceia dintre voi care Ii arnintesc de primul Con-
gres al Sovietelor de deputati ai muncitorilor i soldatilor
stiu, desigur, ca pe atunci bolsevicii crau in minoritate ;
iata c acurn poporul, care s-a convins din experienta unde
duce politica de conciliere, la Congresul al doilea al So-
vietelor de deputati ai muncitorilor i soldatilor a dat
majoritatea partidului bolsevic. Cind in presa dusmana mi
se spune i mi se striga c. armele pot fi indreptate impo-
triva Sovietelor, imi vine sa rid. Armele se afla in mlinile
muncitorilor, soldatilor i taranilor, i rniinile lor nu le
vor indrepta niciodata impotriva Sovietelor. Iar contra-
revolutia n-are decit sa indrepte armele impotriva Sovic-
telor, acestea nu se tem.

Trecind la problerna Adunarii constituante, trebuie sa
spun ca Adunarea constituanta poate fi de folos numai
atunci cind poporul insusi se va dezvolta in voie i va
construi o viata. noua. $i v. intreb : oare asa stau lucrurile ?

Am sa vá arnintesc de o vorba pe care o stiti cu totii :
nu ornul este facut pentru simbata, ci sirnbata pentru
om". $titi, tovarasi, cum s-au desfasurat alegerile pentru
Adunarea constituanta. Acesta este unul dintre cele mai
inaintate moduri de a alege, pentru ci in acest caz nu se
aleg persoane, ci reprezentanti ai partidelor. $i acesta este
un pas inainte, pentru c revolutia o fac nu anumite per-

ca.

sai.

si
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soane, ci partidele. Cind au avut loc alegerile pentru
Adunarea constituanta, exista un singur partid socialist-
revolutionar, partid care are majoritatea in Adunarea con-
stituanta. Acum nu mai este asa. Vei spune, poate, ca tot
bolsevicii au facut acest lucru ? Nu, tovarasi, aceasta este
o lege universala. Totdeauna i pretutindeni, incet cu
greu, poporul se imparte in doua tabere : tabara dezmos-
tenitilor, umi1iilor, tabara acelora care lupta pentru un
viitor mai bun al tuturor oamenilor muncii, i tabara
acelora care intr-un fel sau altul ii sprijina pe mosieri
pe capitaliti. and au avut loc alegerile, poporul nu i-a
ales pe aceia care exprima vointa lui, dorintele lui. Spu-
neti c noi am declarat intregul partid al cadetilor un
partid al dusmanilor poporului. Da, asa am facut,
exprimind vointa Congresului al doilea al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor i soldatilor. $i acum, chid sintem
in pragul pacii, al curmarii ingrozitorului macel care du-
reaza de trei ani de zile, sintem convinsi Ca aceasta este
cerinta tuturor oamenilor muncii, a tuturor tarilor. Incet

cu greu inainteaza actiunea de rasturnare a imperialis-
mului in Europa, si imperialistii din toate tarile vor vedea
acum ca poporul este puternic i c prin forta sa ii va
rasturna pe toti aceia care-i stau in cale. Daca se gasesc
oameni care organizeaza o rebeliune impotriva muncito-
rilor i taranilor, impotriva Sovietelor, iar n cealalta mina
arata inaltul mandat de deputat in Adunarea constituanta,
acest lucru nu va constitui o piedica pentru noi. In iulie
ni s-a spus : va vom declara dusmani ai poporului". $i
noi am raspuns : incercati". S fi incercat domnii bur-
ghezi i partizanii lor sa spuna poporului in mod deschis
acest lucru ; dar ei n-au facut-o, ei au recurs la tot felul
de insinuari, calomnii i mrvii. and burghezia a inceput
razboiul civil la care am fost martori ei au dezian-
uit rebeliune a iuncherilor, i noi, invingatorii, am fost

generosi fata de ei, nvinii. Ba, am facut mai mult : nu
le-am stirbit nici chiar onoarea militara. $i iata ca acum,
cind urmeaza sä fie convocata Adunarea constituantä, noi
spunem : cind vor fi de fata 400 de membri ai Adunarii

si

si

o
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constituante, o vom deschide*. Noi vedem ca. complotul
cadetilor continua, vedem ca, In numele sacului cu bani,
al rapacitatii, al bogatiei, ei organizeaza o rebeliune lin-
potriva Sovietelor ; ii declaram deschis du§mani ai po-
porului. In timp ce zilele acestea la noi se vor cunoa§te
conditiile de pace, in timp ce vom avea armistitiul, In timp
ce membrii comnetelor agrare nu vor mai fi arestati,
pamInturile mo§iere§ti vor fi confiscate §i va fi instituit
controlul asupra fabricilor §i uzinelor, ei pun la cale un
complot impotriva noastra, Impotriva Sovietelor. $i noi
spunem ca ei, partidul cadet partidul burgheziei ,
shit dugnanii poporului, §i vom lupta Impotriva parti-
dului lor.

Zan b;cib7i Sodadelceme nr. 4brie19172 Se tiplireste duptl
exempland dactilograftat

al procesului-verbal

* In textul publicat in ziarul Rabocii i Soldat nr. 42 din 14 (17) decem-
brie 1917, incheierea cuvintirii este redactad astfel : Puterea populari nu consimte
la nici un fel de coalitii cu capitalul. Noi nu incheiem tratate secrete. Fiecare pas
al sin, puterea populari 11 aduce la cunoginta Sovietelor. In numele Sovietelor am
propus armistitiul, ;i, dad . conditiile nu vor fi acceptabile, poporul nu le va
accepta. Nu s-a ficut uz de nici un fel de violenti impotriva poporului revolt:0o-
ear. (Dar Duhonin ?' 3s e aude din 13Inc i.) Da, lui Duhonin i s-a propus
xi inceapI tratativele in vederea armistitiului. El a refuzat. Duhonin a intrat in
alianti cu Kornilovii, cu 1Caledinii fi cu alti dmmani ai poporu/ui, ;i, cuprins de
o mare indignare impotriva dulmanului :Nu, poporul 1-a ucis. Dar, uitati un alt
fapt. Pe Spalernaia, muncitorul Voinov, care impirtea manifeste bollevice, a fost
ucis de cazaci. $i iatl ce deosebire existS !litre aceste doui fapte. Cind a fost ucis
muncitorul Voinov, numai .Raboceaia Gazeta a pomenit despre acest lucru, qi mci
acest ziar n-a scris a a fost ucis, ci a a murit. In cazul acesta era vorba de uci-
derea unui muncitor de rind, in celllalt caz de uciderea unui om care s-a pus de-a
curmeziml caii spre pace, de-a curmezilul vointei a 995/e din armada rusi. $i totusi,
cind a fost ucis generalul Duhonin, ziarele noastre au fost primele care au con-
damnat aceasti rguiali Uri judecati. Iatl care este aseminarea gi care este deose-
birea. Gine este pentru controlul muncitoresc asupra industriei, cine este pentru
o pace democratici, cine este impotriva continuirii elzboiului singeros, acela nu va
fi de partea cadetiloe. Nota red.
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MANIFEST CATRE POPORUL UCRAINEAN
CU REVENDICARI ULTIMATIVE
ADRESAT RADEI UCRAINENE 64

Pornind de la interesele unitavii si ale aliancei fratesti
dintre muncitori si masele muncitoare si exploatate in lupta
pentru socialism, pornind de la faptul ca aceste principu
au fost recunoscute prin numeroase hotariri ale organelor
democraviei revolutionare, ale Sovietelor, si in special ale
celui de-al doilea Congres general al Sovietelor din Rusia,
guvernul socialist din Rusia, Consiliul Comisarilor Po-
porului, confirma inca o data pentru toate natiunile care
au fost asuprite de prism si de burghezia velicorusa drep-
tul la autodeterminare, mergind pina la dreptul acestor
natiuni de a se desparti de Rusia.

De aceea noi, Consiliul Comisarilor Poporului, recunoas-
tem Republica populara ucraineana, dreptul ei de a se
desparti complet de Rusia sau de a incheia cu Republica
rusa un acord in vederea stabilirii unor relatii federative
sau a altora asemanatoare intre ele.

Noi, Consiliul Comisarilor Poporului, recunoastem ime-
diat, fara nici o ingradire si in mod neconditionat tot ce
priveste drepturile nationale si independenta nationala a
poporului ucrainean.

Impotriva republicii burgheze finlandeze, care ramine
deocamdata o republica burgheza, noi nu am facut nici
un pas in sensul ingradirii drepturilor nationale si a in-
dependentei nationale a poporului finIandez, si nu vom
face nici un pas de natura sa ingradeasca independenta
nationala a vreuneia dintre natiunile care au facut parte
si doresc si faca. parte din Republica rusa.

12
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Noi invinuim Rada ca, ascunzindu-se sub paravanul
unei frazeologii nationale, duce o politica burgheza echi-
voca, care inca de mult ii gaseste expresia in faptul ca
Rada nu recunoaste Sovietele i Puterea sovietica in
Ucraina (intre altele, Rada a refuzat sa convoace fara
intirziere, la cererea Sovietelor din Ucraina, Congresul pe
tinut al Sovietelor din Ucraina). Aceasta politica echivoca,
care ne pune in imposibilitate de a recunoaste Rada ca
reprezentant imputernicit al maselor muncitoare i exploa-
tate din Republica ucraineana, a impins nu de mult Rada
la actiuni care inseamna inlaturarea oricarei posibilitati
de intelegere.

0 astfel de actiune a fost, in primul rind, dezorgani-
zarea frontului.

Rada transfera si recheama prin ordine unilaterale
unitatile ucrainene de pe front, distrugind astfel frontul
unic comun inainte de a se fi procedat la o delimitare,
care poate fi realizata numai pe calea unei intelegeri orga-
nizate intre guvernele ambelor republici.

In al doilea rind, Rada a trecut la dezarmarea trupelor
sovietice care se afla in Ucraina.

In al treilea rind, Rada sprijina complotul i rebeliunea
cadeto-kaledinista impotriva Puterii sovietice. Invocind
in mod vadit fals pretinsele drepturi de autonomie ale
Donului si Cubanului", camuflind prin aceasta actiunile
contrarevolutionare ale lui Kaledin, care contravin inte-
reselor i revendicarilor imensei majoritati a cazacimii
muncitoare, Rada lasa sa treaca pe teritoriul sat: trupe
care se indreapta spre Kaledin, re f uzind sa pe r-
mita trecerea trupelor trimise impotriva
lui Kaledin.

Pasind pe aceasta cale de nemaipomenita tradare a re-
pe calea sprijinirii cadetilor i kaledinistilor, cei

mai inraiti dusmani atit ai independentei nationale a po-
poarelor din Rusia, cit i ai Puterii sovietice, pe calea
sprijinirii dusmanilor maselor muncitoare si exploatate,
Rada ne-ar sili sa-i declaram fara nici o ezitare razboi,
chiar daca ea ar fi organul indiscutabil si recunoscut in
mod absolut formal al puterii supreme de stat al unei
republici ucrainene burgheze independente.

volutiei,
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In prezent insà, avind in vedere toate irnprejurarile
expuse mai sus, Consiliul Comisarilor Poporului pune 65
Radei, in fata popoarelor Republicii ucrainene si ale_ Re-
publicii ruse, urmkoarele intrebari :

1. Se obliga Rada sa renunte la incercarile de a dez-
organiza frontul comun ?

2. Se obliga Rada ca de acum inainte, fara consimta-
mintul comandantului-sef, sa nu mai lase sa treaca nici
un fel de unita'ti militare care s-ar indrepta spre Don, spre
Ural sau in alte directii ?

3. Se obliga Rada sa sprijine trupele revolutionare in
lupta lor impotriva rebeliunii contrarevolutionare cadeto-
kalediniste ?

4. Se obliga Rada sa inceteze toate incercarile ei de a
dezarma regimentele sovietice si Garda rosie muncitoreasca
din Ucraina si sa restituie imediat armele celor earora
le-au fost luate ?

In cazul cind in 48 de ore nu va prirni un raspuns
satisfacator la aceste intrebari, Consiliul Comisarilor Po-
porului va considera Rada in stare de razboi fatis impo-
triva Puterii sovietice din Rusia si din Ucraina.

Scris la 3 (16) decembrie 1917
Publicat la 18 (5) decembrie 1917,

in 234701 Pravda" nr. 206
ii la 6 decembrie 1917, in zsarul

zvestiia C.E.C. nr. 244
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RAPORT CU PRIVIRE LA SITUATIA ECONOMICA
A MUNCITORILOR DIN PETROGRAD
SI SARCINILE CLASEI MUNCITOARE
PREZENTAT LA SEDINTA SECTIEI

MUNCITORESTI A SOVIETULUI DE DEPUTATI
AI MUNCITORILOR 51 SOLDATILOR

DIN PETROGRAD
4 (17) DECEMBRIE 1917

RELATARE APARUTA IN PRESA

Revolucia din 25 octombrie a dovedit exceptionala ma-
turitate politica a proletariatului, care a aratat ca este in
stare sa tina cu dirzenie piept burgheziei. Dar pentru vic-
toria deplina a socialismului este nevoie de un inalt, grad
de organizare, patrunsa de con§tiima c proletariatul tre-
buie s devina clasa dominanta.

In fata proletariatului stau sarcinile transformarii so-
cialiste a orinduirii de stat, caci orice solutii de mijloc,
oricit de u§or ar fi s aduci argumente n favoarea lor, nu
au nici o valoare, deoarece situatia economica a ;aril a
ajuns la un stadiu in care solutiile de mijloc nu pot fi
admise. In lupta noastra gigantica impotriva imperialis-
mului §i capitalismului nu este kc pentru jumatati de
masuri.

Problema se pune astfel : a invinge sau a fi'invins.
Muncitorii trebuie s inveleaga, §i ei inteleg acest lucru ;

aceasta reiese limpede din faptul c. ei resping soluviile
de mijloc, de compromis. Cu cit transformarea este mai
adinca, cu atit este nevoie de un numar mai mare de lu-
cratori activi pentru a indeplini munca de inlocuire a
capitalismului printr-un aparat socialist. In acest scop,
chiar dac . nu exista sabotaj, forta micii burghezii nu este
suficienta. Numai din aclincurile maselor populare, numai
prin activitatea lor aceasta sarcina poate fi indeplinita.
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De aceea acum nu trebuie s5. ne preocupe gindul de a ne
inabunatati chiar n momentul de fata situatia, ci gindul
de a deveni clasa dominanta. Nu putem nadajdui ca pro-
letariatul de la sate sa aiba constiinta clara i ferma a in-
tereselor sale. De acest lucru este capabil5 numai clasa
muncitoare, i fiecare proletar, constient de mareata per-
spectiva, trebuie sa se simta conducator i sa duca dupa
sine masele.

Proletariatul trebuie sa devina clasa dominanta in sensul
de a conduce pe toti oamenii muncii si de a fi p clasa
dominanta din punct de vedere politic.

Trebuie s. luptam impotriva prejudecatii potrivit careia
numai burghezia poate conduce statul. Sarcina de a con-
duce statul trebuie sa asume proletariatul.

Capitalitii fac absolut totul pentru a ingreuia sarcinile
clasei muncitoare. Si fiecare organizatie muncitoreasca
sindicat, comitet de intreprindere etc. va avea de dat
o lupta hotarita pe plan economic. Burghezia deterioreaza
totul, saboteaza totul, pentru a zadarnici revolutia mun-
citoreasca. Si sarcinile organizarii productiei revin n n-
tregime clasei muncitoare. S5. sfirsim o (lath' pentru tot-
deauna cu prejudecata ca treburile de stat, conducerea
bancilor, a uzinelor reprezinta o sarcina careia muncitorii
nu pot s5-i faca fata. Dar toate acestea nu pot fi tnde-
plinite dech prIntr-o uriasa munca de organizare dus5
zi de zi.

Trebuie organizat schimbul de produse ; evidenta, con-
trolul trebuie sa devina un sistem acestea sint sarcinile
care revin clasei muncitoare, iar viata tn fabrici i uzine
i-a dat cunostintele necesare pentru a le infaptui.

Fiecare comitet de intreprindere trebuie sa se simta nu
numai ca o organizatie care se ocupa cu treburile Intre-
prinderii respective, ci i ca o celula organizatorica
vederea organizarii tntregii vieti de stat.

Nu e greu sa se emita un decret pentru desfiintarea
proprietatii private, dar cei care pot si trebuie sa-1 aplice
sint numai muncitorii. Si chiar dna se vor face greseli,
vor fi greseli savirsite de o clasa noua, care creeaza o
viata noua.

si-o

in
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Un plan concret de organizare a vievii economice nu
exista si nu poate exista.

Nimeni nu-1 poate da. Acest lucru 11 poate face masa
de jos, pe calea experienvei. Desigur ca se vor da indicatii
si se vor trasa cile, dar inceputul trebuie facut simultan
si de sus si de jos.

Sovietele trebuie sa se transforme in organe care regle-
menteaza intreaga produc%ie a Rusiei, dar pentru ca ele sa
nu devina niste state-majore fara armata este nece§ar sa
se desfasoare munca in mase... *

Masa muncitoreasca trebuie s porneasca la organizarea
controlului i producciei pe scara larga, de stat. Chezasia
succesului este nu organizarea unor persoane, ci organi-
zarea intregii mase muncitoare, i daca vom realiza acest
lucru i vom pune la punct viala econornica, tot ce ne sta
in cale va disparea de la sine.

Pravda nr. 208
din 20 (7) decembrie 1917
Soldatskaia Pravda' nr. 104

din 14 decembrie 1917

Se
in

tipareste dupg textul aparut
Pravda'ziarul Soldatskaia

* Au fost omise citeNz cuviate care u-au putut fi descifrate. Nota red
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CU PRIVIRE LA DESCHIDEREA
ADUNARII CONSTITUANTE

Din cauza taraganarii alegerilor pentru Adunarea con-
stituanta, taraganare care s-a produs mai ales din vina
fostei Comisii electorale centrale din Rusia, precum §i din
cauza c grupurile contrarevolutionare au format o comi-
sie separata pentru Adunarea constituanta, opunind-o co-
misariatului creat de Puterea sovietica, au inceput sà circule
zvonuri c. Adunarea constituanta nici nu va mai fi con-
vocata n actuala ei componenta. Consiliul Comisarilor
Poporului considera necesar sa declare ca aceste zvonuri,
raspindite in mod intentionat i cu rea intentie de catre
dumanii Sovietelor de deputati ai Oranilor, muncitorilor

soldatilor, sint cu desavNire false. Potrivit decretului
Consiliului Comisarilor Poporului, confirmat de Comitetul
Executiv Central al Sovietelor, Adunarea constituanta va
fi convocata de indata ce jumatate din numarul membri-
lor Adunarii constituante, §i anume 400 de deputati, se
vor inregistra, potrivit normelor stabilite, la cancelaria
Palatului Tavriceski.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului,
VI. Ulianov (Lenin)

Pravda ny. 207 Se tiparette
aparsa

dupa testa
din 19 (6) decembrie 1917 In ziar

i



166

PROIECT DE APEL
AL CELUI DE-AL DOILEA CONGRES GENERAL

AL SOVIETELOR DE DEPUTATI
AI TARANILOR DIN RUSIA

CATRE TARANIME 66

Al doilea Congres general al taranilor din Rusia adre-
seaza un apel fierbinte firänimii tuturor natiunilor §i po-
poarelor din Rusia, cerindu-i sa-§i incordeze toata puterea
mintu §i a vointei, toata forca numarului §i a energiei sale
pentru a trezi pe cei care dorm, a imboldi pe cei nehota-
rip §1. a spune in auzul tuturor, din toate colwrile tarii,
din fiecare sat, din fiecare carder al marilor orge, cu-
vintul sau cu greutate, cuvintul sau hotaritor in acest
moment poate cel mai gray §i mai de raspundere al
marii revolulii din Rusia.

Tovara§i tarani 1 Noi alcatuim majoritatea covigitoare
a populatiei farii noastre. Noi formam principala masa a
celor ce muncesc §i sint exploatati. Noi formam prin-
cipala masa a celor care lupta pentru satisfacerea reven-
dicarilor legitime §i drepte ale oamenilor muncii, a re-
vendicarilor cu privire la pamint in primul rind,
principala masa a celor care lupta impotriva oricarei
asupriri §i oricarei exploatari atit din partea mo§ierilor,
cit §i din partea capitaNtilor.

Tovara§i 0:rani ! Noi formam principala masa a arma-
tei noastre, care mai mult decit oricine a avut de suferit
chinurile supraomene§ti ale razboiului pus la cale de tad
i de capitali§ti §i prelungit de-a lungul a mai bine de trei

ani de zile, armata careia i-a revenit de asemenea rolul
greu, dar nobil, un rol de cinste, de a fi luptator de avan-
garda. alaturi de muncitori pentru libertate, pentru
pamint, pentru pace, pentru eliberarea deplina a oame-
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nilor muncii de sub jugul oricarei asupriri §i oricarei
exploatari.

Tovara§i tarani ! Chibzuiti asupra chemarii noastre,
asupra apelului nostru, pe care deputatii taranilor il adre-
seaza taranilor tuturor natiunilor din Rusia, cititi apelul
nostru in fiecare sat, in fiecare casa, discutati-1 la toate
adunarile, intrunirile, institutille tarane§ti fara exceptie,
luati voi in§iva in satele voastre hotariri ferme §i de nestra-
mutat. Caci de hotaririle voastre, de hotaririle majoritatii
poporului, de hotaririle târanilor in§i§i depinde in cea mai
mare masura soarta patriei noastre.

Se apropie un ceas de grea cumpana. Se apropie batalia
de pe urma. Intreaga tari, toate natiunile republicii
noastre s-au impartit in doua maH tabere.

Una este cea a mo§ierilor §i capitali§tilor, a bogata§ilor
§i slugilor lor, a functionarilor aristocrati §i prietenilor
lor, a celor care poruncesc poporului §i sint partizanii
razboiului.

Cealalta tabara este cea a muncitorilor §i a faranilor
muncitori §i exploatati, a poporului sarac §i a prietenilor
sai, a soldatilor de rind §i a partizanilor pacii, a parti-
zanilor luptei revolutionare hotarite, pline de abnegatie,
indraznete, necrutatoare fata de asupritorii poporului
pentru pace.

In unele parti ale Orli, lupta intre aceste douà tabere
s-a ascutit, ajungind la un razboi civil direct §i fati§, la
un razboi al Armatelor Sovietice impotriva unui numar
neinsemnat de oameni care conteaz a. pe forta bogatiei §i.
care vor sa rastoarne Puterea sovietica, puterea §i guver-
nul Sovietelor de deputati ai muncitorilor, soldatilor qi
taranilor.

Tovar4i Omni ! De cuvintul vostru cu greutate, ferm
§i hotarit depind acum multe, de el depinde §i incetarea
acestui razboi civil, depinde posibilitatea trecerii papice
a Rusiei la predarea fara despagubire a intregului pamint
in mina celor ce muncesc, la victoria socialismului. To-
vara§i tarani, sculati-va ca un singur om, ridicati-va
glasul, formulati-va revendicarea, alcatuiti mandatele
voastre din partea fiecarui sat, voi va puteti face
ascultati, va yeti face ascultati de tovi !
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Tovarasi tarani ! in prirnul rind trebuie sa va spuneti
cuvintul condamnind cu hotarire pe acei deputati la cel
de-al II-lea Congres general al taranilor din Rusia care
s-au desprins de congres. Condamnati-i pe
Condamnati pe cei care distrug unitatea taranilor, unitatea
poporului muncitor, unitatea dintre tarani i muncitori.
Acesti sciziorusti, acesti oameni care dezbina taranimea,
acesti transfugi in tabara bogatasilor, in tabara mosierilor

capitalistilor au savirsit o orima fara seaman. Acesti
oameni ii spun socialisti-revolutionari" din aripa de
dreapta i centru, partizani ai lui Avksentiev i Cernov.
Ei au tradat toate teoriile i programul socialistilor-revo-
luitonari, au trecut de partea dusmanilor socialismului, de
partea sugrumatordor revolutiei. Ei au rupt cu pastra-
toni credinciosi ai teoriei, programului i revendicarilor
socialistilor-revolutionari, cu partidul socialistilor-revolu-
tionari internationalisti de stinga", care a ramas credincios
intereselor taranimii muncitoare. Ei, acesti partizani hi
iui Avksentiev i Cernov, au parasit cel de-al II-lea Con-
.gres general al taranilor din Rusia, refuzind sa se supuna
hotaririi majoritatii taranilor, pentru a promova vointa
hogatasilor si a capitalistilor impotriva taranilor, pentru

frina cauza pcii, pentru a impiedica trecerea imediata,
fara despagubire, a tuturor paminturilor in mina poporului
muncitor si a salva politica funesta pentru tarani a lui
Avksentiev, Cernov, Maslov si a celor de teapa lor.

Condamnati pe acesti tradatori ai cauzei taranimii.
Londamnindu-i pe ei, yeti salva pe multi dintre cei

slabi, yeti salva Rusia de incercarile nebunesti
dezlantuire a unui razboi civil. Aceste incercari sint

nebunesti, deoarece ele vor face numai sã curga in zadar
sriuri de singe, dar nu vor schimba nimic ; nimic pe lume

va putea fringe hotarirea unaruma a muncitorilor,
.soldatilor i taranilor, hotarirea celui de-al II-lea Congres
.general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor i solda-
,tilor din Rusia i hotarirea celui de-al II-lea Congres
.general al deputatilor taranilor din Rusia.

Condamnati pe acesti tradatori ai cauzei
3Fiecare sat sa-si exprime increderea in hotarinle acestor
..doua congrese, congresele Sovietelor muncitorilor, solda-

a

,de

.nu

go-
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tilor si taranilor. Fiecare sat s revoce din Adunarea
constituanta pe acei deputati ai partidului socialist-revolu-
tionar sau ai Sovietelor i institutiilor taranesti care n-au
declarat in auzul tuturor si n-au dovedit prin fapte ca re-
cunosc in totul aceste hotAriri.

Tovarasi tarani ! Stiti cu totii ca numai prin in,se-
liiciune au putut patrunde si au patruns in Adunarea
constituanta, ca reprezentanti ai taranilor, oameni care
sint adversari ai hotaririlor celui de-al II-lea Congres
general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor i soldati-
lor din Rusia, precum i ai hotaririlor celui de-al H-lea
Congres general al deputatilor taranilor din Rusia. In
realitate, acesti oameni, ce adeseori hi spun socialisti-
revolutionari", i-au inselat pe tarani, care Inca nu cunos-
teau adevarul despre politica lui Avksentiev, Cernov,
Maslov, politica de concesii fata de mosieri, de conciliere
cu capitalitii, politica de arestare a membrilor comite-
telor agrare locale ale taranilor. Acesti Avksentievi,
Maslovi, Cernovi i-au inselat pe tarani, deoarece listele
comune ale partidului socialist-revolutionar au fost in-
cheiate la 17 octombrie, iar adevarul a fost dezvaluit in
fata intregii Rusii dupa 17 octombrie.

Adevarul a fost dezvaluit in fata intregii Rusii de
catre cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor i soldatilor din Rusia, care a
avut loc la 25-26 octombrie 1917. Apoi acest adevar a
fost dezvaluit de Puterea sovietica, de guvernul sovietic,
care pentru prima oara a dat publicitatii rusinoasele tra-
tate secrete, pentru prima oara a pornit o lupta cu ade-
varat revolutionara pentru pace, pentru prima oara a
aratat in fapt cum trebuie sa fie aceasta lupta si a si
obtinut primul succes : armistitiul pe unul din fronturi.

Acest adevar a fost dezvaluit de guvernul sovietic, care
a emis decretul asupra pamintului, situindu-se astfel fara
nici o rezerva de partea taranilor, si a inlaturat orke
posibilitate de a se pune piedici din afara puterii locale
depline a taranilor.

Acest adevar a fost dezvaluit de cel de-al II-lea Con-
gres general al taranilor din Rusia, care printr-o rezolutie
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speciala amanuntita a dat pentru prima oara la iveala in
fata taranimii rolul rwinos al Comitetului executiv av-
ksentievist-cernovist. Congresul se incheie la 8 decembrie,
iar de inceput el (?) a inceput la 30 noiembrie 1917.

Va dati seama, tovar4i tarani, ca la 17 octombrie, cind
s-au intocmit listele, §i la 12 noiembrie, cind au avut loc
alegerile pentru Adunarea constituanta, taranimea nu
putea Inca sa cunoasca adevarul despre pamint §i pace,
nu-i p utea deosebi pe prieteni de du§mani, de lupii
imbracati in blana de oaie. W dati seama ca numai
prin inieliiciune pot vorbi in numele taranilor
acei sociali§ti-revolutionari care se impotrivesc hotaririlor
celui de-al II-lea Congres general al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor §i soldatilor din Rusia, precum §i hotari-
rilor celui de-al II-lea Congres al deputavilor varanilor
din Rusia.

.Nu trebuie sa ingaduiti, tovara§i tarani, ca din p r i-
ctna acestei infelaciuni sa. se ajunga la o var-
sare de singe. Rostivi-va cuvintul ferm de protest impo-
triva acelora care au parasit cel de-al II-lea Congres
general al deputatilor taranilor din Rusia. In fiecare gu-
bernie, in fiecare judev, in fiecare plasa, in fiecare sat,
adoptavi mandate, exprimavi-va protestul impotriva
acelora care au parasit congresul, arataci numele
acelor deputati locali ai taranimii in Adunarea constituanta
care n u au acceptat hotaririle acestor congrese, cereti ca
deputiavii respectivi si iasi din Adunarea constituanta,
caci numai prin inplarea poporului se pot ei da drept
ale§i ai poporului.

Tovara§i tarani I Adunarea constituanta trebuie sa ex-
prime vointa poporului. Cei care au paräsit cel de-al
II-lea Congres general al deputatilor faranilor din Rusia,
cei care au incalcat vointa acestuia, cei care i-au dezbinat
pe tarani, cei care au trecut de la tarani la bogata4i nu
sint ale§ii poporului, sint ni§te tradatori §i nu au ce cauta
in Adunarea constituanta. Ei nu aduc pacea, nu aduc
pamint celor ce muncesc, ei aduc poporului revolta stupida
4i criminala a bogata§ilor impotriva Puterii sovietice.
Poporul nu va ingadui sa fie in§elat. Poporul nu va in-
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gadui sa fie incalcata vointa sa. Poporul nu va ceda
Puterea sovietica pentru a fi pe placul bogata§ilor. Poporul
nu va lasa prada bogata§ilor cauza pe care el a luat-o
mina sa, cauza paci i, a trecerii imediate a pamin-
turilor, fara excepcie i fara despagubire, in mina
oamenilor muncii.

Pentru intreaga vara nu exista decit doul soluvii :
Ori razboiul civil al kaledini§tilor, cadetilor, kornilo-

vi§tilor (i al aliatilor lor camuflavi, avksentievi§tii, cerno-
maslovi§tii) impotriva Puterii sovietice, razboi

singeros, fara sorvi de izbinda pentru cei care 1-au pus la
cale, razboi care nu va smulge puterea din mina Sovietelor,
ci va face doar s creasca indirjirea, s creasca numarul
victimelor, sa curga mai mult singe, sa intirzie mai mult
marile transformari socialiste, sa se agraveze foametea in
guberniile lipsite de cereale.

Ori recunowerea cinstita a adevarului evident pentru
toata lumea, i anume : ca adversarii hotaririlor celui
de-al Congres general al Sovietelor de deputavi ai
muncitorilor §i soldatilor din Rusia, precum §i ai hotariri-
lor celui de-al II-lea Congres general al deputavilor-
taranilor din Rusia, numai prin imelaciune au putut pa-
trunde in Adunarea constituanta ca reprezentanti ai Ora-
nilor §i c deci ace§ti deputati trebuie sa fie inlo-
cuiçi prin noi alegeri.

0 a treia cale nu exista. Ori bogata§ii, avksentievi§tii,
cernovi§tii, masloviqtii sa fie supu§i unei exterminari
singeroase. Ori sa consimta la inlocuirea prin noi alegeri
a deputatilor varanimii de indata ce adversarii hotaririlor
celor doua congrese ale Sovietelor, ale celui de-al II-lea
Congres general al Sovietelor de deputavi ai muncitorilor
§i soldatilor din Rusia §i ale celui de-al II-lea Congres
general al Sovietelor de deputati ai taranilor din Rusia,

vor reprezenta pc tarani in Adunarea constituanta.
Voi avevi cuvintul, tovara§i farani !
Voi avevi cuvintul hotaritor !
Prin cuvintul ferm al tuturor Oranilor, prin man-

date locale din partea tuturor taranilor, voi
pute instaura pacea in intreaga tarsi, in rindurile

in

v4tii,

II-lea

li
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tuturor natiunilor din Rusia, puteti pune capat razboiului
civil, puteti asigura o Adunare constituanta care sa nu
fie bazata pe imelaciune, ci dreapta, adevarata, puteti sa
grabiti §i sa inlesniti curmarea razboiului printr-o pace
dreapta, s grabiti trecerea tuturor parninturilor in miinile
celor ce muncesc, s. ntariti alianta dintre tarani i mun-
citori, s. grabiti victoria socialismului.

Voi aveti cuvintul hotaritor, tovara§i tarani ! Traiasca
trecerea pamintului in mina celor ce muncesc ! Traiasca
pacea ! Traiasca socialismul !

Al doilea Congres general
al deptstatilor Pranilor din Rusia

Scris la 6-7 (19-20) decembrte 1917
Publicat pentru prima oarei in 1925.

Culegeri din Lenin', vol. IV
Se tiparette dupii manuscris

in
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NOTA CATRE F. E. DZERJINSKI
CONTININD PROIECTUL DE DECRET
CU PRIVIRE LA LUPTA IMPOTRIVA

CONTRAREVOLUTIONARILOR SI SABOTORILOR "

Tovarasului Dzerjinski
In legatura cu raportul dumitale de astazi cu privire

la masurile de lupta impotriva sabotorilor si contrarevo-
lutionarilor.

Nu s-ar putea da un decret cam in felul
acesta:

Despre lupta impotriva contrarevolutionarilor
sabotorilor

Burghezia, rnosierii i toate clasele bogate fac eforturi
desperate pentru a submina revolutia care trebuie s.
asigure interesele muncitorilor, ale maselor muncitoare si
exploatate.

Burghezia se deda la crirnele cele mai infarne, cumpa-
rind lepadaturile societatii si elementele decazute si im-
batindu-le in scopul de a dezlântui pogromuri. Partizanii
burgheziei, in special cei din rindurile functionarilor su-
periori, functionarilor de banca etc., saboteaza munca,
organizeaza greve, pentru a zadarnici masurile luate de
guvern in vederea infaptuirii transformarilor socialiste.
Se merge chiar 'Ana la sabotarea munch de aprovizionare,
sabotare care ameninta sa duca la infornetarea a mihoane
de oarneni.

Trebuie sa se ia masuri exceptionale de lupta impotriva
contrarevolutionarilor si sabotorilor. Pornind de la aceasti
necesitate, Consiliul Cornisarilor Poporului hotaraste :

fi
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1. Persoanele care fac parte din clasele bogate (adica
dare au un venit lunar de 500 de ruble sau mai anult,
proprietarii de imobile urbane, de actiuni i sume de bani
de peste 1 000 de ruble), precum i funqionarii de la
banci, de la societavile pe actiuni, de la instituviile publice
si de stat sint obligati ca n termen de trei zile * sa pre-
zinte la comitetele de imobil o declaratie n trei exemplare
sub semnatura proprie in care sa indice adresa, venitul,
serviciul i ocupatia lor.

2. Comitetele de imobil vor confirma aceste declaratii
prin semnatura lor, pastrind un exemplar si inaintind
celelalte doua exemplare primariei i Comisariatului po-
porului pentru afacerile interne (adresa **).

3. Persoanele care se vor face vinovate de neexecutarea
dispoziviilor prezentei legi (prin faptul ca nu depun de-
claratia sau indica date false etc.), precum i membrii
comitetelor de imobil care se vor face vinovati de neres-
pectarea dispozitiilor cu privire la pastrarea acestor
declaratii, la stringerea i naintarea lor catre instituviile
mentionate mai sus se vor pedepsi cu amen& ',Ina la
5 000 de ruble pentru fiecare abatere, cu 'inchisoare pina
la 1 an sau cu trimiterea pe front, potrivit gradului de
culpabilitate.

4. De aceeasi pedeapsa sint pasibile i persoanele vino-
vate de a fi sabotat munca sau de a se fi sustras de la
munca n banci, institutii publice si de stat, societati pe
actiuni, la caile ferate etc.

5. Ca un prim pas spre introducerea obligativitatii ge-
nerale a muncii se hotaraste c persoanele prevazute la
§ 1 shit obligate, in primul rind, sa aiba in permanenta
asupra, lor o copie a declaratiei mentionate mai sus, care

poarte viza comitetului de imobil, precum si a direc-
yiei sau a institutiilor elective (comitetele de intreprindere,
comitetele de aprovizionare, comitetele feroviare, sindica-
tele functionarilor etc.) ; in viza se va arata ce munca
sau functie publica indeplineste persoana respectiva, daca

* In manuscris, deasupra cuvMtelor In termen de trei zile", V. I. Lenin a
scris : tn 24 de ores. Nota red.

** In rnanuscrisul lui V. I. Lenin este Mat Mc pentru adresI. Nota red.

sa
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este intrecinuta de familie ca membru inapt de munca
al acesteia etc.

6. hi al doilea rind, aceste persoane sint obligate ca in
termen de o saptamina de la data publicarii prezentei
legi sa aiba o cartulie de consum i munca (se anexeaza
modelul), in care sail treaca saptaminal veniturile
cheltuielile si in care comitetele i instituciile s. memioneze
ce functie publica indeplineste persoana respectiva.

7. Persoanele care nu intra in prevederile § 1 vor de-
pune la comitetele de imobil o declaratie intr-un singur
exemplar cu privire la venitul si la locul lor de munca,
fiind obligate sa alba asupra lor o copie a acestei declaratii
certificata de comitetul de imobil.

Scris la 7 (20) decembrie 1917
Pub !kat pentns prima oarfi in 1924,
irs revista Krasnii Arhie nr.

13 - Lenin, Opere voL 35

Se tipdreite dsepg manuscris

§i
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RASPUNSURI LA INTREBARILE PUSE
DE DELEGATIA MUNCITORILOR

DIN RAIONUL ALEKSANDROV-GRUgVSK 68

1) Despre confiscarea minelor i uzinelor din raionul Aleksandroy-
Grusevsk.

Minele i uzinele pot fi confiscate numai dupa elibe-
rarea raionului de trupele si de sub influerga lui Kaledin.

2) Dna in momentul de fata muncitorii trebuie s paraseasca
mimic i sa plece in Rusia centrali.

Sa nu piece, ci sa continue sa lucreze atita timp at vor
putea rezista. Rezoluvia adoptata de Consiliul Comisarilor
Poporului in aceasta problema : sa se propuna muncitori-
lor din raionul Aleksandrov-Grusevsk s ia legatura cu
Harkovul in vederea inarmarii Garzii rosii. Tovarasii sa*
fie ruggi s. reziste, at pot mai mult, pina la capatul
puterilor i sa nu paraseasca locul de munca.

3) In legatura cu trimiterea unor unitati de ocrotire a minerilor.

Trupele noastre inainteaza cu un efectiv suficient In
directia trupelor lui Kaledin.

4) In legatura cu alocarea unei sume de 3 000 000 de ruble pen-
Itu efectuarea lucrarilor.

La sosirea tov. Artem de la Harkov se va clarifica
problema Monotopului 69.
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5) Dac k. banii emig de guvernul Kaledin trebuie considerati
valabili.

Acesti bani nu trebuie considerati valabili.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)

Scris la 11 (24) decembrie 1917
Pub lirat pentru prima oarii in 1957,
in Culegeri din Lenin°, vol. XXXVI

13*

Se tipiireite dup2 copta
dactilografiata
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CUVINTARE ROSTITA
LA SEDINTA C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA

11 (24) DECEMBRIE 1917 7°
PROCES-VERBAL

Tov. Lenin propune : 1) sa fie inlocuit biroul fracviunii
din Adunarea constituanta ; 2) sa se expuna n fata
fracviunii, sub forma de teze, atitudinea noastra fata de
Adunarea constituanta ; 3) sa se intocmeasca o adresa
catre fractiune in care sa se reaminteasca prevederile sta-
tutului partidului n legatufa cu problema subordon5rii
tuturor instituOilor reprezentative fata de C.C. ; 4) sa
fie numit un membru al C.C. pentru a conduce frac-
tiunea ; 5) s'a se elaboreze statutul fractiunii.

Publicat pentrst prima oara in 1929,
In cartea Procesele-verbale

al P.M.S.D.R.ale C.C.
August 1917f ebruarie 1918 *

Se tiparege dupd
de

exemplarul
minZscris

al procesului-verbal
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PROIECT DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA BIROUL PROVIZORIU

AL FRACTIUNII BOLSEVICE
DIN ADUNAREA CONSTITUANTA

Luind n consideravie ca. biroul provizoriu al fractiunii
social-democrate bolsevice din Aclunarea constituanta a
dat dovada de inactivitate n ceea ce priveste principala
sa sarcina, aceea de a elabora o rezolutie principialà cu
privire la atitudinea partidului nostru fail de Adunarea
constituanta ;

c. dintr-un mare numar de declaratii, propuneri
voturi ale majoritatii (sau ale tuturor ?) membrilor birou-
lui provizoriu a reiesit cà ei au concepvii cu desavirsire
nesocial-democrate, vadind un punct de vedere burghezo-
democratic cu privire la Adunarea constituanta, punct de
vedere care nu tine seama de conditiile reale ale luptei de
clasa si ale razboiului civil,

fracviunea hotaraste ca biroul provizoriu s5." fie
destituit i sa fie ales un nou birou.

Scris
sau

la
25)

11 sass 12
(24 decembrie 1917

biblicat pentru prima oara
in 1949, in V. I. Lenin,
Opere, ed. a 4-a, vol. 26

Se tiparefte dupd manus:ris

§i
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TEZE CU PRIVIRE
LA ADUNAREA CONSTITUANTA

1. Revendicarea de a se convoca Adunarea consti-
tuanta era in mod pe deplin legitim inclusa in programul
social-democratiei revolutionare, deoarece intr-o republica
burgheza. Adunarea constituanta reprezinta cea mai inalta
forma a democratismului si deoarece, prin crearea pre-
parlamentului, republica imperialista, in frunte cu Kerenski,
pregatea falsificarea alegerilor si o seama de incalcari ale
democratiei.

2. Formulind revendicarea de a se convoca Adunarea
constituanta, social-democratia revolutionara, chiar de la
inceputul revolutiei din 1917, a subliniat in repetate rin-
duri ca republica Sovietelor reprezinta o forma mai
inalta a democratiei decit obisnuita republica burgheza
cu Adunare constituanta.

3. Pentru trecerea de la orinduirea burgheza la cea so-
cialista, pentru dictatura proletariatului, republica Sovie-
telor (de deputati ai muncitorilor, soldatilor si taranilor)
reprezinta nu numai o forma a unor institutii democratice
de un tip mai inalt (in comparatie cu obisnuita republica
burgheza incununata cu o Adunare constituanta), ci si
singura forma in stare sa asigure o trecere cit mai putin
dureroasa spre socialism.

4. Convocarea Adunarii constituante in revolutia noas-
tra, pe baza listelor prezentate la mijlocul lunii octom-
brie 1917, are loc in conditii in care posibilitatea de
exprimare justa a vointei poporului in general si a mase-
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lor muncitoare in special in alegerile pentru accasta
.Adunare constituanta este exclusa.

5. In primul rind, sistemul reprezentarii proportionale
exprima cu adevärat vointa poporului numai atunci cind
listele partidelor corespund intr-adevar modului real in
care e impartit poporul in gruparile politice oglindite in
aceste liste. La noi insa, dupa cum se stie, partidul care
din mai pina in octombrie a avut cei mai multi aderenti
in popor si mai ales in taranime partidul sociahstilor-
revolutionari a prezentat la mijlocul lunii octom-
brie 1917 liste unice pentru Adunarea constituanti, dar
dupa alegerile pentru Adunarea constituanta, inainte de
convocarea acesteia, acest partid s-a scindat.

De aceea, nici macar formal componenta celor alesi in
Adunarea constituanti nu corespunde si nu poate cores-
punde vointei masei alegatorilor.

6. In al doilea rind, un izvor si mai important nu
sub raport formal, nu juridic, ci social-economic, de clasi

al neconcordantei dintre vointa poporului si in special
cea a claselor de oameni ai muncii, pe de o parte, si
componenta Adunarii constituante, pe de alta parte, este
faptul ca alegerile pentru Adunarea constituanta au avut
loc atunci cind majoritatea covirsitoare a poporului nu
putea inca cunoaste intreaga amploare i importanta a
Revolutiei din Octombrie, a revolutiei sovietice, proletar-
taranesti, care a inceput la 25 octombrie 1917, adica dupa
ce fusesera prezentate listele de candidati pentru Adunarea
constituanta.

7: Revolutia din Octombrie, cucerind puterea pentru
Soviete, smulgind dominatia politica din mina burgheziei
si predind-o in mina proletariatului si a taranimii sarace,
strabate sub ochii nostri etapele succesive ale dezvol-
tarii ei.

8. Ea a inceput cu victoria din 24-25 octombrie in
capitala, cind Congresul al II-lea al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor i soldatilor din Rusia aceasta avan-
garda a proletarilur si a partii celei mai active politiceste
a taranimii a dat precumpanirea partidului bolsevic
1-a adus la putere.

si
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9. Apoi, in .cursul lunilor noiembrie §i decembrie, re-
volutia a cuprms intreaga masa' a armatei §i a taranimii,
gasinduli expresia in primul rind in revocarea §i inlocuirea
prin noi alegeri a vechilor organe superioare (comitetele
din armata, comitetele tarane§ti guberniale, Comitetul
Executiv Central al Sovietului de deputati ai taranilor
din Rusia etc.), care reprezentau o faza depa§ita, concilia-
toare a revolutiei, etapa ei burgheza, §i nu proletara, §i
care, de aceea, trebuiau in mod inevitabil si paraseasca
scena sub presiunea unor mase populare mai adinci §i

mai largi.
10. Aceasta puternica mi§care a maselor exploatate pen-

tru crearea unor noi organe conducatoare ale organizatiilor
lor nici acum, la mijlocul lunii decembrie 1917, nu s-a
terminat inca, §i congresul feroviarilor, care nu s-a in-
cheiat Inca, constituie una dintre etapele acestei mi§cari.

11. Deci, in fapt, in noiembrie §i. decembrie 1917, in
Rusia, gruparea fortelor de clasa, in lupta de clasa dintre
ele, este principial diferita de cea care §i-a putut gasi
expresia in listele de candidati prezentate de partide la
mijlocul lunii octombrie 1917 pentru Adunarea consti-
tuanta.

12. Ultimele evenimente din Ucraina (in parte §i din
Finlanda, §i din Belorusia, precum §i din Caucaz) indica
§i ele o noua grupare a fortelor de clasa, care are loc in
procesul luptei dintre nationalismul burghez al Radei
ucrainene, al Seimului finlandez etc., pe de o parte, §i
Puterea sovietica, revolutia proletariaraneasca din fiecare
dintre aceste republici nationale, pe de alta parte.

13. In sfir§it, razboiul civil, inceput prin rascoala
contrarevolutionara cadeto-kaledinista impotriva autori-
tatilor sovietice, impotriva guvernului muncitoresc §i ta-
ranesc, a ascutit definitiv lupta de clasa §i a inlaturat
mice posibilitate de a se rezolva pe cale democratica
formala problemele cele mai acute pe care istoria le-a
pus in fata popoarelor din Rusia, §i in primul rind in
fata clasei sale muncitoare §i. a taranimii sale.

14. Numai victoria deplina a muncitorilor §i taranilor
asupra rascoalei burgheze §i mqiere;ti (care §i-a gasit



TEZE CU PRIVIRE LA ADUNAREA CONSTITUANTA 173:

expresia in mi§carea cadeto-kaledinista), numai reprimarea_
fara crutare, pe calea armelor, a acestei rkscoale a sta-
pinilor de sclavi poate asigura efectiv revolutia proletar-
taräneasca. Mersul evenimentelor i dezvoltarea luptei de
clasa in cursul revolutiei au facut ca lozinca Joati
puterea in mina Adunarii constituante" care nu tine
seamI de cuceririle revolutiei muncitorqti-taranqti, care-
nu tine seama de Puterea sovietica, care nu tine seama
de hotarirea Congresului al II-lea al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor i soldatilor din Rusia §i de cea a Congre-
sului al II-lea al deputatilor taranilor din Rusia etc. ,.
au facut ca aceasta lozincä s devina in fapt lo-
zinca cadetilor §i kaledini§tilor §i a complicilor bor.
Pentru tot poporul devine cit se poate de limpede ca, daca
ar fi in dezacord cu Puterea sovietica, Adunarea consti-
tuanfk ar fi inevitabil condamnata la moarte

15. Una dintre problemele deosebit de acute ale vietii
poporului este problema pcii. Lupta cu adevarat revolu-
tionara pentru pace a inceput in Rusia numai dupä .

victoria revolutiei din 25 octombrie, i primele roade date-
de aceasta victorie au fost publicarea tratatelor secrete,
incheierea armistitiului i inceperea tratativelor publice-
in vederea unei paci generale fara anexiuni §i fara_
contributii.

Abia acum capatk masele largi populare in mod efectiv,
pe deplin §i deschis posibilitatea de a vedea o politica de-
lupta revolutionara pentru pace §i de a studia rezul-
tatele ei.

In timpul alegerilor pentru Adunarea constituanta, ma-
sele populare nu au avut aceasta posibilitate.

E limpede ca §i din acest punct de vedere neconcordanta .
dintre componenta celor alqi n Adunarea constituantk.

adevarata vointa a poporului in ceea ce privqte termi-
narea razboiului este inevitabila.

16. Totalitatea imprejurarilor expuse mai sus au drept
rezultat faptul c Adunarea constituanta, convocata pe-
baza listelor unor partide care existau inainte de revolu-
tia proletar-taraneasca, n conditiile dominatiei burgheziei

politica..

gi
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in mod inevitabil vine in conflict cu vointa si cu interesele
claselor muncitoare si exploatate, care la 25 octombrie au
pornit revolutia socialista impotriva burgheziei. Fireste
ci interesele acestei revolutii sint mai presus de drepturile
formale ale Adunarii constituante, chiar si daca aceste
drepturi formale n-ar fi infirmate de faptul ca legea cu
privire la Adunarea constituanta nu recunoaste poporului
dreptul de a-si inlocui deputatii in orice moment prin
noi alegeri.

17. Orice incercare, directi sau indirecta, de a considera
problema Adunarii constituante din punct de vedere juridic,
formal, in cadrul democratiei burgheze obisnuite, lira a
tine seama de lupta de clasa si de ràzboiul civil, inseamna
a trada cauza proletariatului si a adopta punctul de ve-
dere al burgheziei. Datoria indiscutabila a social-demo-
cratiei revolutionare este de a pune 'in garda pe toti si
pe fiecare in parte impotriva acestei greseh, pe care o fac
unele virfuri ale bolsevismului care n-au stiut sa aprecieze
just insurectia din octombrie si sarcinile dictaturii pro-
letariatului.

18. Singura sansa a unei rezolvari nedureroase a crizei
care s-a ivit din cauza neconcordantei dintre alegerile
pentru Adunarea constituanta, pe de o parte, si vointa
poporului si interesele claselor celor ce muncesc si sint
exploatati, pe de alta parte, este ca poporul sa-si exercite
in mod cit mai larg si mai rapid dreptul de a inlocui pe
membrii Adunarii constituante prin noi alegeri, ca Adu-
narea constituanta sa se alature ea insasi la legea Comi-
tetului Executiv Central cu privire la aceste noi alegeri,
ca Adunarea constituanta sa declare fara rezerve ca recu-
noaste Puterea sovietica, revolutia sovietica, politica ei
In problema pacii, a pamintului 5i a controlului munci-
toresc, ca Adunarea constituanta sa se alature in mod
llotarit taberei adversarilor contrarevolutiei cadeto-kale-
din iste.

19. Fara aceste conditii, criza ivita in legatura cu
Adunarea constituanta nu poate fi rezolvata decit pe cale
revolutionara, pe calea unor cit mai energice, mai rapide,
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mai ferme si mai hotarhe masuri revolutionare ale Puterii
sovietice trnpotriva con trarevolutiei cadeto-kalediniste, in-
diferent de lozincile i instituciile (fie chiar i calitatea
de membru al Adunarii constituante) Indaratul carora s-ar
ascunde aceasta contrarevolutie. Orice incercare de a lega
mlinile Puterii sovietice n aceasta lupta ar constitui un
ajutor dat contrarevolutiei.

Scris la 11 sau 12
(24 situ 25) deccmbrie 1917

Publicat la 26 (13) dccembrie 1917,
in ziarul Pravde nr. 213

Se tipiireste dug manuscrisul
confruntat cu copia dactilografiaM',

corectata de V. I. Lenin
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CUVINTARE ROSTITA
LA CONGRESUL GENERAL EXTRAORDINAR

AL MUNCITORILOR SI MAISTRILOR FEROVIARI
13 (26) DECEMBRIE 1917 71

Permiteti-mi sa salut congresul tn numele Consiliu-
lui Comisarilor Poporului §i sa nadajduiesc ca organizgia
feroviara se va comporta la fel cu uria§a majoritate a
muncitorilor i taranilor din Rusia. Revolutia din Octom-
brie, savir§ita de muncitori, tarani i soldati, este, fail
indoiala, o revolutie socialista. Impotriva ei s-au ridicat
toate fortele burgheziei §i ale paturilor superioare ale
functionarimii, care s-au obimuit cu vechile
nu pot sa inteleaga c aceasta revolutie va transforma
intreaga veche orinduire. Priviti cita zarva fac ei, sustinind

Puterea sovietica nu este recunoscuta de majoritatea
Rusiei. Voi §titi cit valoreaza aceasta zarva. Sintem
bombardati cu telegrame in care sintem anuntati Ca trupele
inainteaza spre Petrograd, impotriva cuceririlor Revolutiei

Octombrie. Le aruncarn la ccq, Intrucit §tim c dez-
mintirea nu se va lasa prea mult weptata. Forurile su-
perioare ale primului Congres al taranilor, tn persoana
-domnilor Avksentievi, au declarat, n numele masei de
-tarani, ca s'int impotriva puterii acaparate prin violenta
de uzurpatori 72 Iar noi am spus : sa. Injure, vom
vedea ce vor zice taranii cind vom incepe sa confiscam
paminturile mo§ierilor i sa le dam taranilor". Si, dup5.
.cum vedeti, al doilea Congres al taranilor a insemnat
victoria Puterii sovietice. Noi am stabilit un contact strins
u Sovietul de deputati ai taranilor, a doua legislaturi.

Impreuni cu ei am organizat Puterea sovieticii a munci-
torilor, soldatilor §i taranilor. Fara indoiala cii vom gasi

rinduieli

cà

lasa"-i

si

din
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in masa feroviarilor acelgi lucru. Voi §tiIi ce greutavi a
creat pentru tara dezorganizarea cailor ferate, agravata
de sabotajul virfurilor functionarimii. Stiti c dezorgani-
zarea cailor ferate face ca schimbul normal intre ora§
sat, atit de necesar pentru reglementarea aprovizionarii,
sa fie cu neputinfa. Iar pentru a reglementa traficul
feroviar avem nevoie de ajutorul vostru, tovara§i. Numai
prin eforturi comune, din partea voastra §i a noastra,
vom reu§i s punem capat dezorganizarii §i sa intarinv
puterea muncitorilor, soldatilor §i taranilor. Puterea so-
vietica se bazeaza numai pe sprijinul maselor largi munci-
toare. Sintem convin§i cà actualul congres al feroviarilor
va intari puterea comisarilor poporului prin crearea unei
organizacii care sa.. ne ajute in lupta pentru pace §i pa-
mint. A§adar, tovara§i, termin salutindu-va inca o data
§i urindu-va munca rodnica. (T ov a r a§ul Lenin
paräse§te sala de §edinçe insovit de
aplauzele aproape intregii asistençe. In
aplauze generale, congresul il alege
pre§edinte de onoare.)

Pravda nr. 214
din 27 (14) decembrse 1917
ji azvestiia nr. 251

din 14 decembrie 1917

Se tipgrelte dup2 textul apartir
in alarm/ 1zvestiia C.E.C.*

si
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PENTRU NINE SI PACE 73

Doua probleme se pun in momentul de fata pe pritnul
plan, inamtea tuturor celorlalte probleme politice : pro-
blema piinii si problema pacii ! Razboiul imperialist,
rizboiul dintre cele mai mari si mai bogate firme bancare

Anglia" §i Germania" , razboi dus pentru domi-
natia lumii, pentru impartirea prazii, pentru jefuirea
popoarelor mici si slabe, acest razboi ingrozitor, criminal,
a ruinat toate tarile, a stors de puteri toate popoarele si a
pus omenirea in fata unei dileme : ori sa sacrifice intreaga
cwilizatie si sa piara, ori sa. scuture de pe umerii sai, pe
calea revolutiei, jugul capitalului, sâ doboare dominatta
burgheziei, sa cucereasca socialismul si o pace trainica.

Daca. socialismul nu va invinge, pacea intre statele
capitaliste nu va fi decit un arrnistitiu, un ragaz, o
perioada de pregatire pentru un nou macel al popoarelor.
Pace si piine acestea sint principalele revendicari ale
muncitorilor si ale celor exploatati. Razboiul a facut ca
aceste revendicari sa devina cit se poate de acute. Razboiul
a adus foametea in tarile cele mai civilizate, cele rnai
dezvoltate sub raport cultural. Dar, pe de aka.' parte,
razboiul, ca uria§ proces istoric, a accelerat intr-un ritm
nemaipomenit dezvoltarea sociala. Sub influenta razboiu-
lui, capitalismul, care se transformase in imperialism,
adiei in capitalism monopolist, a devenit capitalism mo-
nopolist de stat. Noi am atins acurn aceasta treapta de
dezvoltare a economiei n-tondiale, si ea reprezinta nemijlo-
cit pragul socialismului.
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De aceea, revolutia socia1ist5. care a izbucnit n Rusia
reprezina nurnai Inceputul revolutiei socialiste mondiale.
Pace si One, fasturnarea burgheziei, mijloace revolutio-
nare pentru vindecarea ranilor pricinuite de räzboi, vic-
toria deplink' a socialismului iata" telurile luptei.
Petrograd, 14 decembrie 1917.

Scris in limba rus
14 14 (27) decembrie 1917.

Semnat : Lenin
Publicat pentru prima oars

in limba germanl in mai 1918,
in ziarul

Jugend-Internationalea or. 11
Semnat : W. Lenin

Publicat pentru prima oarii Se tipiireste : primul paragraf
in limba rusâ (traducere din limba dupa facsimil, celelalte dupi

germanii) in 1927, in ,,Zapisks textul aplrut in zzarul
Instituta Lenine, vol. 11 Jugend-Internationale"

(traducere din limba germanS)
Facsimilul primulai paragraf

al manuscrisului a apiirut in 1919
in publicatia

,bet riida .Ryssland. 1917 7111 1919"
(Stockholm)
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CUVINTARE
CU PRIVIRE LA NATIONALIZAREA BANCILOR,

ROSTITA LA SEDINTA
DIN 14 (27) DECEMBRIE 1917

A C.E.C. DIN RUSIA
PROCES-VERBAL

Oratorul care a vorbit inaintea mea a incercat s ne
sperie spunind cà mergem spre o pieire sigura i spre o
_prapastie sigura. Dar aceste incercari de a ne speria nu
sint o noutate pentru noi. Ace lasi ziar care exprima pa-
rerea fractiunii din care face parte oratorul Novaia
Jizn" inainte de evenimentele din octombrie scria c.
revolutia noastra nu va duce deck la pogromuri i la
rebeliuni anarhice. De aceea, afirmatiile ca am merge pe
un drum gresit constituie o reflectare a psihologiei bur-
heze, cu care nu pot sà rupa nici chiar unii oameni care
nu sint cointeresati. (E xc lama ii de pe b Incile
intern'avionalistilor: Demagogie !") Nu,
aceasta nu este demagogie, pe cind discursurile voastre
permanente despre popor sint cu adevarat demagogie.

Toate masurile preconizate in decret nu reprezinta
deck o asigurare efectiva a controlului.

Voi vorbivi despre complexitatea aparatului, despre
fragilitatea lui i despre faptul c. problema este incurcata,

acesta este un adevar elementar i toata lumea ii cu-
noaste. Daca acest adevar este folosit numai pentru a frina
-mice masuri socialiste, noi spunem ca cel care paseste pe
aceasta cale este un demagog, si Inca un demagog periculos.

Noi vrem s ncepem revizuirea seifurilor, dar, in nu-
mele unor specialisti savanti, ni se spune câ n ele nu se
zaseste nimic altceva deck documente i titluri de va-
loare. Atunci ce rau vedeci k faptul ca reprezentantii
poporului le vor controla ?

,
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Daca este asa, atunci de ce se ascund acesti specialisti
savanci care critici ? Orice hotarire adopta Consiliul, ei
declara c5." sint de acord cu noi, dar numai in principiu.
Acesta este sistemul intelectualitacii burgheze, al tuturor
conciliatoristilor, care, fiind intotdeauna de acord in
principiu i nefiind de acord in practica, duc totul de ripa.

Daca sinteci pricepuci in toate chestiunile i aveci ex-
perienca, de ce nu ne ajutaci, de ce din partea voastra
nu intilnim in drumul nostru greu nimic altceva decit
sabotaj ?

Voi pornici de la o teorie stiincifica justa, dar pentru
noi teoria este fundamentarea acciunilor intreprinse pen-
tru a fi siguri de aceste acciuni, iar nu pentru a ne teme
de ele ca de moarte. Desigur, inceputul este greu i adese-
ori avem de-a face cu lucruri fragile, dar le-am facut faca,
le facem i le vom face faca.

Daca cartea n-ar servi la nimic altceva decit drept
frina i pentru a inspira o vesnica teama in faca unui pas
nou, ea ar fi lipsita de orice valoare.

Nimeni, in afara de socialistii-utopisti, nu a afirmat ca
se poate invinge fara a intimpina impotrivire, fail a
instaura dictatura proletariatului 5i fara a recurge la o
mina de fier impotriva lumii vechi.

In principiu voi aci admis i aceasta dictatura, dar cind
acest cuvint este tradus in limba rusa, cind i se spune
mina de fier", si este aplicat in practica, voi incepeci si
prevenici impotriva fragi1itii, impotriva caracterului
incurcat al problemei.

Voi refuzaci cu incapacinare sa vedeci ca aceasta mina
de- fier, distrugind, construieste. Daca noi trecem de la
pfincipiu la fapt, acest lucru este, fara mndoiath, un plus
pentru noi.

Pentru efectuarea controlului, noi am chemat pe ban-
cheri i impreuna cu ei am elaborat masuri cu care au fost
de acord, pentru ca, in condiciile unui control deplin
ale unei evidence depline, s obcini imprumuturi. Dar
printre funccionarii de banca s-au gasit oameni carora le
sint scumpe interesele poporului si care au spus : ei cauta
s. vä inele, grniti-vI s. curmaci activitatea lor criminala
indreptata direct impotriva voastra". $i noi ne-am grabit.

14
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$tim ca" aceasta este o m'asura: complexg. Nimeni dintre
noi, nici chiar cineva care are studii economice, nu se va
apuca de aplicarea ei. Vom chema specialistii care se ocupi
de aceasta treaba, dar numai atunci cind cheile vor fi in
mina noastra. Atunci vom putea chiar sg. angajam consul-
tanvi dintre fostii milionari. Cine vrea sa munceasca
poftim, numai sa nu transforme orice iniviativa revolutio-
nara intr-o liter moarta, n aceastä cursa nu ne von,
lam prini. Noi luam in serios cuvintele dictatura prole-
tariatului, i o vom infaptui.

Am vrut s mergem pe calea unei Invelegeri cu bancile,
le-am acordat credite pentru finançarea intreprinderilor,
dar ele au pus la cale un sabotaj de o amploare lira pre-
cedent, si practica ne-a irnpins s recurgem la alte masuri
pentru efectuarea controlului.

Tovarasul socialist-revolutionar de stinga a spus ca in
principiu ei vor vota pentru navionalizarea imediata a
bancilor, pentru ca apoi, in termenul cel mai scurt, sa fie
elaborate masurile practice. Dar asta este o greseala, caci
proiectul nostru nu contine nimic altceva decit principii.
Consiliul economic superior este gata s le discute, dar,
daca decretul nu va fi aprobat, rezultatul imediat va fi
ca bancile vor lua toate masurile pentru a ruina cu desa-
virsire economia.

Aprobarea decretului nu poate fi aminata, altfel vom
fi nimicivi de cei care ni se impotrivesc si de sabotaj.
(Aplauze care se transforma in ovacii.)

Pravda' nr. 216
din 29 (16) decembrie 1917

ci Izvestiia C.E.C.` nr. 253
din 16 decemblie 1917

Se tipiireste dat4 textul arta
,,Procesele-verbaleC.E.C. al

ale ledintelor
Sovietelor de deputati

ai muncitorilor, soldatilor, tares-
nilor ti cazacilor din Rusta, le-
gislatura a 11-0, cd. de C.E.C.

din Rusia, 1918
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PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA
INFAPTUIREA NATIONALIZARII BANCILOR SI LA

MASURILE NECESARE IN LEGATURA
CU ACEASTA 75

Situatia critica in care se afla aprovizionarea cu produse
alimentare, pericolul foametei, creat de specula, de sabo-
tajul capitalistilor si al functionarilor, precum si de ruina
generalà, impune luarea unor masuri revolutionare extra-
ordinare in vederea combaterii acestui rau.

Pentru ca toti cetatenii statului, si in primul rind toate
clasele de oarneni ai muncii, sub conducerea Sovietelor lor
de deputati ai muncitorilor, soldatilor si taranilor, sa poata
porni imediat si din toate directiile, lira a se da inapoi
de la nici un mijloc si actionind pe calea cea mai revo-
lutionara, la aceasta lupta si la organizarea unei vieti eco-
nomice normale in tara, se stabilesc urmatoarele reguli :

PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE
LA INFAPTUIREA NATIONALIZARII BANCILOR

$1 LA MASURILE NECESARE IN LEGATURA CU ACEASTA'

1. Toate intreprinderile pe actiuni sint declarate pro-
prietate a statului.

2. Mernbrii consiliilor de administratie si directorii
societatilor pe actiuni, precum si toti actionarii apartinind
claselor bogate (respectiv cei care au o avere de peste
5 000 de ruble sau un venit lunar de peste 500 de ruble)
sint obligati sa conduca mai departe in deplina ordine
treburile intreprinderii, respectind legea controiului mun-
citoresc, prezentind Bancii de stat toate actiunile si 'Main-

14*



184 V. I. LENIN

tind Sovietelor locale de deputati ai muncitorilor, soldatilor
taranilor dari de seama saptaminale asupra activi-

tatii lor.
3. Imprumuturile de stat, externe si interne, sint anulate

(desfiintate).
4. Interesele micilor detinatori de obligatii si de orice

fel de actiuni, adica interesele detinatorilor apartinind
claselor de oameni ai muncii ale populatiei, sint pe deplin
asigurate.

5. Se introduce obligativitatea generala a muncii. Toti
cetatenii, indiferent de sex, intre 16 si 55 de ani sint
obligati sa indeplineasca muncile ce vor fi stabilite de catre
Sovietele locale de deputati ai muncitorilor, soldatilor
taranilor sau de catre alte organe ale Puterii sovietice.

6. Ca un prim pas pentru aplicarea in practica a obli-
gativitatii generale a muncii se hotaraste : persoanele care
fac parte din clasele bogate (vezi § 2) sint obligate sa
aiba i sä tina in regula carnete de munca si de consum
sau carnete de munca si de buget, pe care trebuie s le
prezinte organizatiilor muncitoresti respective sau Sovie-
telor locale si organelor lor pentru a se nota saptaminal
modul cum si-a indeplinit fiecare munca pe care si-a
asumat-o.

7. In vederea unei evidente i repartitii juste atit a ali-
mentelor cit si a altor produse necesare, toti cetatenii
statului sint obligati sa faca parte dintr-o asociatie de
consum. Serviciile pentru repartitia produselor alimentare,
comitetele de aprovizionare i alte organizatii similare,
precum i sindicatele feroviarilor si ale lucratorior din
transporturi, sub conducerea Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor, soldatilor i taranilor, exercita controlul aplicarii
acestei legi. Persoanele din clasele bogate sint indeosebi
obligate sa indeplineasca in domeniul organizarii i admi-
nistrarii asociatiilor de consum lucrarile care li se vor
incredinta de catre Soviete.

8. Sindicatele muncitorilor si ale functionarilor de la
caile ferate sint obligate sa elaboreze de urgenta i si in-
ceapa sà puna imediat in practica masuri extraordinare in
vederea unei mai bune organizari a transporturilor, mai
ales pentru transportul alimentelor, combustibilului i altor

si

si
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articole de prima necesitate, dind curs in primul rind co-
menzilor si bonurilor einise de Sovietele de deputati ai
muncitorilor, soldatilor si taranilor §i apoi celor ale in-
stitutiilor imputernicite de Soviete si celor ale Consiliului
economic superior.

De asemenea, sindicatelor feroviarilor, in colaborare cu
Sovietele locale, le revine obligatia de a lupta in modul
cel mai energic, fara a se da inapoi de la masurile revo-
lutionare, impotriva celor care fac comer; cu desaga si
de a urmari fara crutare pe speculantii de orice fel.

9. Organizatiile muncitoresti, sindicatele functionarilor
si Sovietele locale sint obligate sa ia imediat masuri pen-
tru ca intreprinderile care se inchid sau care sint demobi-
lizate, precurn si somerii sa treaca la luctiri utile si la
productia unor produse necesare, -sint obligate sa inceapa
sa procure comenzi, materii prime si combustibil. Fara a
amina in nici un caz aceasta activitate, precum si ince-
perea schimbului de produse agricole pe produse de la
orase, pina la primirea unor ordine speciale de sus, sin-
dicatele si Sovietele locale sint obligate sa se conformeze
cu strictete dispozitiilor si prescriptiilor Consiliului eco-
nomic superior.

10. Persoanele apartinind claselor bogate sint obligate
sa pastreze la Banca de stat si la sucursalele ei, precum
si la casele de economii toate sumele de bani de care dis-
pun, primind cel mult 100-125 de ruble pe saptamina
(dupa curn vor hotari Sovietele locale) pentru nevoile kr
de consum, iar pentru nevoile de productie si de cornert
numai pe baza unor certificate eliberate de institutiile de
control muncitoresc.

Pentru supravegherea aplicarii reale a acestui decret, se
vor introduce norme de inlocuire a semnelor monetare
aflate astazi in circulatie cu altele, iar cei ce se vor face
vinovati de inselarea statului si a poporului vor fi pedep-
siti cu confiscarea intregii averi.

11. La aceeasi pedeapsa, precurn si la pedeapsa cu in-
chisoarea ori cu trimiterea pe front sau la munca obliga-
torie vor fi supusi toti cei care vor incalca dispozitiile
acestei legi, sabotorii si functionarii care fac greva, precurn
qi speculantii. Sovietele locale si institutiile de pe linga
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ele sint obligate sa elaboreze de urgenta cele mai revolu-
tionare masuri de lupta impotriva acestor adevarati du--
mani ai poporului.

12. Sindicatele §i celelalte organizatii ale oamenilor
muncii, in colaborare cu Sovietele locale, organizeaza, cu
participarea persoanelor celor mai demne de incredere, re-
comandate de organizatiile de partid §i altele, grupuri
volante de controlori, menite sa vegheze la aplicarea aces-
tei legi, sa controleze cantitatea 4i calitatea muncii §i sa
trimita in fata tribunalelor revolutionare pe cei vinovati
de incalcarea sau de ocolirea legii.

Muncitorii i functionarii din intreprinderile nationali-
zate au datoria sa depuna toate eforturile §i sa ia masuri
extraordinare in vederea imbunatatirii organizarii muncii,
intaririi disciplinei §i crqterii productivitatii rnuncii. Or-
ganele controlului muncitoresc trebuie sa prezinte saptaml-
nal Consiliului economic superior dari de searna cu pri-
vire la cele realizate in acest domeniu. Cei care se vor
face vinovati de lipsuri §i neglijente vor raspunde in fata
justitiei revolutionare.

Scris in decembrie,
nu inainte de 14 (27) 1917

Publicat partial pcntru prima oard
in noiembrie 1918, in revista

Narodnoe Hozeaistve nr. 11

ln intregime publicat
pentru prima oara In 1949,

in V. I. Lenin. Opere, ed. a 4-a,
vol. 26

Se tipiirelte dupii manuscris
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CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA UNEI COMISII
DE PRACTICIENI

PROTECT DE HOTARIRE A C.C.P. "

Consiliul Comisarilor Poporului propune Consiliului
economic superior sa organizeze neintirziat o comisie de
practicieni, care urmeaza sa fie nsrcinat s string5.' de
la toate departamentele, institutiile i organizatiile comen-
zile de produse utile, sa transmita aceste comenzi uzinelor
care 'au fost inchise sau celor care nu au de llucru, s.
verifice in ce masurà prezentarea acestor comenzi i exe-
cutarea lor sint traduse in viaà. Comisia, calauzindu-se
dupa planul economic general al Consiliului economic su-
perior, trebuie sa propuna Consiliului Comisarilor Poporu-
lui masuri revolutionare in vederea ndep1inirii fara
tirziere a sarcinilor ce-i revin i th prezinte de doua ori
pe saptamina dari de seama cu privire la activitatea sa.

Scris la 15 (28) decembrie 1917
Pub Heat pentru prima oath' in 1933,
tn ,,Culegeri din Lenin", vol. XXI

Se tipiireIte dupl manuscris

in-
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INTREBARI PUSE DELEGATILOR
LA CONGRESUL GENERAL AL ARMATEI

IN LEGATURA CU DEMOBILIZAREA ARMATEI 77

I) Daca e putin sau, dimpotriva, foarte probabil ca
germanii sa inceapa ofensiva intr-un viitor apropiat :

a) din punctul de vedere al posibilitatilor fizice si
tehnice de a desfasura ofensiva in timpul iernii ;

b) din punctul de vedere al starii de spirit a sol-
datilor germani ; aceasta stare de spirit ar putea si
impiedice ofensiva sau cel putin s-o intirzie ?

2) Se poate presupune ea germanii, in cazul cind noi
am rupe imediat tratativele de pace sit trupele lor ar trece
imediat la ofensiva, ar putea sa ne pricinuiasel o infrin-
gere decisiva ? Pot ei sa ia Petrogradul ?

3) Este cazul sa ne temem ca vestea ruperii tratativelor
de pace ar putea provoca in rindurile armatei o stare de
spirit anarhica si dezertari in masa de pe front, sau putem
fi siguri ca armata va mentine cu tarie frontul si dupa
aflarea acestei stiri ?

4) Poate armata noastra, sub raportul capacitatii ei de
lupta, sa Tina piept ofensivei germane daca aceasta ar
incepe la 1 ianuarie ? Daca nu, dupa cit timp ar putea
armata noastra sa opuna rezistenta ofensivei germane ?

5) Ar putea armata noastra, in cazul unei ofensive ra-
pide a germanilor, sa se retrag51 in ordine, pa'strindu-si
artileria, si, clack' da, in asemenea conditii inaintarea ger-
manilor in adincul Rusiei ar putea fi intirziata mult timp ?

6) Concluzia generala : din punctul de vedere al starii
armatei, trebuie oare sa cautam sa prelungim tratativele
de pace, sau, ca o trecere hotarita si ferma, care sa preg-
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teasel terenul in vederea posibilitatii unui razboi revolu-
tionar, e preferabil ca tratativele de pace sa fie rupte in
mod revolutionar, imediat §i brusc din cauza anexionismu-
lui germanilor ?

7) Este cazul sa incepem imediat o intensa agitatie
impotriva anexionismului germanilor §i in favoarea unui
razboi revolutionar ?

8) S-ar putea organiza, intr-un timp foarte scurt (in
5-10 zile, de pildal), consultarea unor unitati destul de
largi ale armatei de operatii, pentru a obtine raspunsuri
complete §i mai potrivite ca forma' la intrebarile puse
mai sus ?

9) Putem spera a discordia cu ucrainenii se va atenua
sau chiar va ceda locul unei uniri strinse a fortelor atunci
cind anexionismul germanilor va deveni cunoscut, sau ne
putem a§tepta ca ucrainenii sa foloseasca situatia mai grea
in care se afla velicoru§ii pentru ali intensifica lupta im-
potriva lor ?

10) Daca armata ar putea vota, s-ar pronunta pentru
o pace imediata pe baza unor conditii anexioniste (pier-
derea tuturor regiunilor ocupate) O. extrem de grele din
punct de vedere economic pentru Rusia sau pentru incor-
darea la extrem a fortelor in vederea unui razboi revolu-
tionar, adica pentru a se opune rezistenta germanilor ?

Scris la 17 (30) decembrie 1917
Publicat pentru prima oar3 in 1927,
in Zapiski Instituta Lenine, vol. 11

Se tipiireste dupe' textul cacti,
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PROIECT DE REZOLUTIE
AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

1. Agitatie intensa impotriva politica anexioniste a
germanilor.

2. Alocarea unor fonduri suplimentare in vederea aces-
tei agitavii.

3. Mutarea tratativelor de pace la Stockholm.
4. Sa se continue tratativele de pace, opunindu-se re-

zistenta incercarilor facute de germani de a le forta.
5. Masuri intense in vederea reorganizarii armatei prin

reducerea efectivului ei i prin sporirea capacitatii
ei de aparare.

6. Masuri urgente in vederea preintirnpinarii unei stra-
pungeri in direcvia Petrogradului.

7. Propaganda si agitatie in favoarea necesitatii unui
razboi revolutionar.

Scris la 18 (31) decembrie 1917
Publicat pentru prima oard in 1929, Se tipareste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XI

78
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REZOLUTIA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI
CU PRIVIRE LA TRATATIVELE CU RADA

Ascultind raportul tov. Prosian, care, in calitate de
delegat al congresului taranesc, a avut o convorbire cu
Vinnicenko, Grusevski, Pors si alvii, reprezentanti oficiali
ai Radei,

i luind in consideratie faptul c acesti reprezentanti
oficiali ai Radei s-au declarat in principiu de acord cu
i'nceperea tratativelor in vederea unei incelegeri cu Con-
siliul Comisarilor Poporului bazate pe recunoasterea in-
dependentei Republicii populare ucrainene de catre Con-
siliul Comisarilor Poporului i pe recunoasterea de catre
Rada a contrarevolutionarismului lui Kaledin si al acoli-
vilor sai ;

luind mai departe in consideratie faptul c. Consiliul
Comisarilor Poporului a recunoscut intotdeauna si in mod
necondivionat dreptul fiecarei naviuni, inclusiv al celei
ucrainene, la o existença de stat independenta ;

oHce incercare de a evita razboiul cu Rada, in
cazul cind Rada ar recunoaste contrarevoluOonarismul lui
Kaledin si n-ar stinjeni razboiul impotriva lui, este fara
indoialk binevenita ; 79

exprimindu-si convingerea ca. numai Sovietele taranilor
saraci, ale muncitorilor si soldavilor din Ucraina pot crea
in Ucraina o putere in conditiile ca'reia ciocnirile dintre
popoarele feavesti vor deveni imposibile,

Consiliul Comisarilor Poporului, considerind totodala
util sa inceapa tratative concrete cu Rada in scopul de a

ca

-
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inlatura ciocnirile care au fost provocate de politica dusä
de Rada' faça.' de frontul general §i. fatI de tiscoala contra-
revolutionarI a lui Kaledin, hotArà§te :

sI se propun5I Radei tratative in vederea unei inyelegeri
pe baza aritall mai sus §i s'a." se indice ora§ul Smolensk
sau Vitebsk ca unul dintre locurile cele mai indicate, pro-
babil, pentru a duce tratative.

Scris la 19 decembrie 1917
(1 len:eerie 1918)

Publicat la 21 decembrie 1917
(3 ianuarie 1918)

in ziarele Pravda nr. 220
si Izvestiia C.E.C.` nr. 257

Se tipareste dupa manuscrss
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PLEHANOV DESPRE TEROARE

A fost o vreme cind Plehanov era socialist unuf din-
tre cei mai de seama reprezentanti ai socialismului
revolutionar.

In vremea aceea apusa, din pacate, pentru tot-
deauna , Plehanov §i-a expus punctul de vedere Intr-o
problema de o importanta fundamentala tocmai pentru
epoca prin care trecem noi in prezent.

Aceasta s-a intimplat in 1903, chid social-democratia
din Rusia §i-a elaborat in cadrul Congresului al doilea
programul sail.

In procesele-verbale ale acestui congres s-a pastrat o
pagina extrem de instructiva, scrisa parca special pentru
ziva de azi :

Posadovski. Declaraviile facute aici pro sau contra modificarilor
nu sint, dupa parerea mea, o controversa in jurul unor amanunte,
ci o divergenta serioasa. Nu incape Indoiala ci dezacordul nostru
se refera la o problema esenviala : trebuie RI subordonam politica
noastra viitoare unora sau altora dintre principiile democratice fun-
damentale, recunoscindu-le o valoare absoluta, sau toate principiile
democratice trebuie subordonate exclusiv foloaselor pe care le poate
trage partidul nostru ? Eu ma pronunv categoric pentru a doua
alternativa. Nu exista nici un principiu democratic pe care sa nu
trebuie sa-1 subordonam foloaselor pe care le poate trage partidul
nostru. (0 ex c I am a vie : 5i inviolabilitatea persoanei ?") Da 1
5i inviolabilitatea persoanei 1 Ca partid revoluvionar care tinde
spre telul sau final revolu;ia sociall , noi trebuie sa privim
principiile democratice numai din punctul de vedere al celei mai
rapide realizari a acestui scop, din punctul de vedere al folosului

=
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pe care-I trage partidul nostru. Dna' o revendicare sau alta nu este
avantajoasI pentru noi, n-o vom adopta.

De accea, eu m pronunt impotriva modificarilor propusc, care
ar putea ingrdi pe viitor libertatea noastri de actiune.

Plehanov. Ma alatur intru totul celor spuse de toy. Posadovski.
Fiecare principiu democratic trebuie sii fie considerat nu in mod
de sine statator, nu abstract, ci in raport cu principiul care poate
fi denumit principiul fundamental al democratiei, si anume cu prin-
cipiul care proclama : salus populi suprema lex *. Tradus in limba
rcvolufionarului, aceasta inseamna ca succesul revolutiei este lege
suprema. daca pentru succesul revolutiei este nevoie ca unul sau
altul dintre principiile democratice sa fie ingradit pentru un timp,
a; fi cu totul condamnabil sa ne oprim in fata acestei ingradiri.
Dupa parerea mea, cbiar si principiul votului universal trebuie privit
din punctul de vedere al principiului fundamental al democratiei,
pe care I-am amintit. Ipotetic se poate concepe un caz in care noi,
social-democratii, ne-am putea pronunta impotriva votului universal.
Cindva, burghezia republicilor italiene a privat de drepturi politice
pe cei care apartineau nobilirnii. Proletariatul revolutionar ar putea
ingradi drepturile politice ale claselor de sus intocmai eget cum
acestea au ingradit odinioarii drepturile lui politice. Oportunitatea
unei asemenea masuri trebuie apreciata numai din punctul de vedere
al principiuliti : salus revolutionis suprema lex**. Pe acelafi punct
de vedere trebuie sli ne situam si in ceea ce priveste durata parla-
mentelor. Daca poporul, in avintul entuziasmului sau revolutionar,
ar alege un parlament foarte bun un fel de chambre introu-
vable atunci noi va trebui sa facem in asa fel, incit el sa devina
o reeditare a parlamentului lung ; daca insa alegerile nu ar fi incunu-
nate de succes, atunci noi ar trebui sa cautam sa-I
dizolvam nu dupa doi ani, ci, daca se poate, dupa
doua $ aptamini". (Procesele-verbale ale Congresului al doilea
al partidului, 13. 168-169).

Dusmanii socialismului pot fi exceptavi pentru un timp
nu numai de la principiul inviolabilitii persoanei, nu
numai de la libertatea presei, ci si de la votul universal.
Parlamentul necorespunzkor trebuie sa cautam sa-1 dizol-
varn" n doui saptamini. Folosul revolutiei, folosul clasei
muncitoare aceasta este legea suprema. Asa judeca
Plehanov pe vremea cind era socialist. Asa judecau pe

Aimpreunaatunci, cu Plehanov, uriasa majoritate a mense-
vicilor de azi, care fac acum atita zarva in 1egkur5. cu
teroarea bolsevica".

* binele poporului este legea supresnl. Note trad.
** binele revolutiei este kgea supretni. Nota trad,

bi
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Folosul revoluliei impune acum o lupta crincena im-
potriva sabotorilor, a celor care organizeaza rascoalele
iuncherilor, impotriva ziarelor finantate de bancheri. Cind
Puterea sovietica porneste pe calea acestei lupte, domnii
socialisti" din tabara mensevicilor si a socialistilor-revo-
luvionari ip cit Ii One gura despre inadmisibilitatea
razboiului civil si a terorii.

and Kerenski al vostru a reintrodus pedeapsa cu moar-
tea pe front, asta nu a fost teroare, domnilor ?

and guvernul vostru de coalivie a impuscat cu mina
lui Kornilov regimente intregi pentru ca nu au vadit su-
ficient entuziasm in lupta, acesta nu a fost razboi civil,
domnilor ?

Cind numai intr-o singura inchisoare, cea din Minsk,
Kerenskii i Avksentievii vostri au intemniIat 3 000 de
soldaci pentru agitatie ostila", asta nu a fost teroare,
domnilor ?

Cind voi açi interzis ziarele muncitorilor, asta nu a fost
teroare, domnilor ?

Singura deosebire este ca Kerenskii, Avksentievii si Li-
berdanii, in cirdasie cu alde Kornilov i Savinkov, au
practicat teroarea impotriva muncitorilor, soldatilor
ramlor, in interesul unui manunchi de mosieri si bancheri,
iar Puterea sovietica ap1ic masuri hotarite impotriva
mosierilor, sabotorilor si a uneltelor lor, in interesul mun-
citorilor, soldatilor taranilor.

,Pravda* nr. 221 din 4 ianuaric 1919
(22

Izvestiia
decembrie 1917)

C.E.C. nr. 259
din 23 decembrie 1917

Se tipiireste dupl. text:a
apiirut n Pravda', conjruntat

cu cel aparut in Izvestiia C.E.C.°

fi

fi

ii
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DIN JURNALUL UNUI PUBLICIST
(TEME DE PRELUCRAT) "

1. Acum nu mai trebuie sa-ti fie teama de omul cu
arma".

1 bis : Locuinte pentru saraci si aprovizionarea
acestora.

1 ter. Pk-vile slabe ale Puterii sovietice, care nu s-a
dezvoltat inca.

2. Propaganda prin fapte".
3. Agitator sau procuror ?
4. Practicismul si munca pozitiva".
5. Munca organizatorica si organizatori din popor.
5 bis : cf. Pravda" dinainte de 4 aprilie despre mi-

nunile de organizare *.
6. Atitudinea noastra fata de anarhisti.
6 bis : Anarhisti dintr-o intelegere gresiti, din ne-

rabdare, din inclinatie, din instinct.
7. Nemultumitii din rindurile muncitorilor.
8. Birocratismul si indolenta intelectualilor.
9. Este oare infrinta impotrivirea capitalistilor ?

(Fraza istorica a bunului Pesehonov 81.)
9 bis: Razboiul civil, importanta, greutatile (dezer-

toHi) si inevitabilitatea lui in 1917-1918.
10. Sovinismul national in cadrul natiunilor asuprite si

al celor asupritoare.
10 bis : Parazitismul micii burghezii §i tra'darea comisi

de social-democratia finlandeza'.

* Vezi V. 1. Lenin. Opere complete, vol. 31, Bucureiti, Editura politici, 1964,
ed. a doua, p. 21. Nota red.
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11. Cum sa fie cistigate" celelalte natiuni, in general,
natiunile asuprite in trecut de velicorusi, in spe-

cial, de partea Republicii socialiste ruse a Sovie-
telor ?

12. Reprimarea exploatatorilor.
13. Cum sa organizam intrecerea ?
14. Evidenta i controlul ca esenta a socialismului.
14 bis: Grupuri volante de controlori.
14 ter : Escrocii in revolutii.
15. Sà conducem intreprinderile sau s discutam despre

socialism ?
16. Disciplina muncitorilor i apucaturile de golan.
16 a. Pedeapsa cu moartea i impuscarea hotilor de

catre ostasii din Garda rosie.
17. Prin ce se aseamana intre ei golanii i intelectualii ?
17 bis : Bolsevismul de dreapta" ; are el ce cauta in

partidul nostru ?
18. Adunarea constituanta si Republica socialista a So-

vietelor.
Valurile revolutiei nu se rostogolesc unul dupa altul

in mod lin, uniform, egal.
18 bis : Democratismul formal al burgheziei si (versus)

aparatul de antrenare a poporului de catre prole-
tariat in razboiul impotriva burgheziei.

1 8 t e r : Democratia si (versus) dictatura proletaria-
tului.

19. Citatul din cuvintarea rostita de Plehanov in
1903 82. In ce consta totalul ,lor" faliment ideo-
logic ? (al micilor burghezi,

nisti, al mensevicilor, al eserilor de
( Cf. dreapta si al eserilor adepti ai lui Cer-
k 18 ter ) nov, al celor de la ziarul Novaia Jizn"

et Co.).
20. Pacea separata", pericolul pe care-1 comporta

eventuala ei importanta. Inseamna oare pacea se-
parata o conciliere" (conciliatorism") cu impe-
rialistii ?

20 b i s. Pacea separat i datoria noastra faca de pro-
letariatul international. Die Deutschen brauchen
eine Niederlage" 83

15 - Lenin, Opere vol. 35

§i

§i

al socialigtilor-oportu-
,------...

T
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21. Treptele sau stadiile revolutiei. Luarea in conside-
rare a forcelor de clasA §i a aliatilor. Pace §i pamint
in Rusia.

22. ProvocArile imperialigilor : dA-ne un prilej favo-
rabil ca sa te sugrurnam cit mai repede, Republica
a Sovietelor !

22 bis : Pravda" din 24.XII : Planul lor". Cuvintele
istorice ale lui Lloyd George. Pe socoteala Rusiei" 84

23. Trecerea interna0ona14tilor revolu%ionari la de-
fensism".

24. Politica internationali a Republicii socialiste a
Sovietelor.

25. Frazeologia revolutionarà §i datoria revolucionarA in
problema razboiului revolutionar.

26. Cum trebuie pregAtit" rAzboiul revolutionar ?
27. RAzboiul revolutionar al proletariatului aflat la

putere nu poate fi decit un rAzboi pentru consoli-
darea socialismului.

28. Mai intli sA. invingem burghezia din Rusia §i pe
urmA sI luptArn impotriva burgheziei din afarA,
din alte tari.

2 9. Dificultàcile pe care le intimpina revolutia in vA-
rile parazitare" din Europa occidentalA.

31 *. RevoluOile sint locomotivele istoriei.
SA dai vitell locomotivelor §i &A ai grijA sI nu
sarA de pe §ine.

32. SA ridici pAturile cele mai de jos la creacia istoricA :
Mit dem Umfang der geschichtlichen Aktion wird
auch der Umfang der Masse zunehmen, deren Ak-
tion sie ist. O data cu profunzimea actiunii isto-
rice va cre§te deci §i amploarea masei care o in-
faptuie§te" 85.

33. Spre 7.7,1.La ic &Er *

A §i fost cucerit :
cc. maximum de democratism
p. concretizarea primilor pa.i

spre socialism
y. pace §i pAmint.

*
**

In manuscris
dobindit

numirul de ordine 30" este omis. Nota red.
pentru totdeauna. Nola trad.
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34. Finantele si aprovizionarea cu alimente.
Centrul si provmcia.

35. Goana" dupa speculanti si sabotori.
36. Banii. Rolul lor. Atragerea lor in vistierie".
37. Nationalizarea industriei si datoria" muncitorilor

In munca.
38. Monopolul statului asupra comertului exterior.
39. Fiscul (vistieria") si schimbarea sensului acestei

notiuni in revolutia socialista.
40. Bancile o forma a contabilitatii.

(Articolul lui Peatakov din Pravda" 86.)
41. A cistiga timp" = pace separata (p i n a la re-

volutia din intreaga Europa).
42. { Trei date". I tnfringere" 20.IV. si 3.VII ver-

sus victorie 25.X.
43. A se compara aceasta Infringere" cu pacea se-

parata.
44. Repartitia muncii si repartitia produselor = I E *.

Problemele economice :
Problema nationala :
Problemele politice :
Problemele organizatorice :
Politica internationala :

Scris la 24-27 decembrie 1917
(6-9 ianuarie 1918)

Publicat pentru prima oard in 1929,
in Culegeri din Lenin°, vol. XI

* Summa summarum. Nota tract.

15*

Se dila/Toe dupa manuscrts
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CEI SPERIATI DE PRABUSIREA VECHIULUI
SI CEI CARE LUPTA PENTRU NOU

De doua luni slut bol§evicii la putere, §i in locul raiu-
lui socialist vedem infernul haosului, al razboiului civil,
al unei ruine de §i mai mari proporcii". A§a scriu, spun §i
gindesc capitali§tii impreuna cu partizanii lor constienti
§i semicon§tienti.

Numai de doua luni sint bol§evicii la putere vom
raspunde noi dar s-a §i facut un pas uria§ spre socia-
lism. Acest lucru nu-1 vede numai cine nu vrea sa-1 vada
sau cine nu §tie s aprecieze evenimentele istorice in co-
nexiunea lor. Nu vor s vada ca in decurs de citeva
saptamini au fost distruse aproape pina-n temelii institu-
viile nedemocratice din armata, de la sate, din fabrici. Iar
alta cale spre socialism in afarâ de aceasta distrugere nu
exista §i nu poate exista. Nu vor s. vada ca, in citeva
saptamini, in politica externa, in locul rninciunii impe-
rialiste care prelungea razboiul §i camufla jaful §i cotro-
pirea prin tratate secrete, a fost promovata o politica cu
adevarat revolutionar-democrata in vederea unei paci cu
adevarat democratice, politica' care a §i dus la un succes
practic atit de important cum este armistitiul i cre§terea
de o suta de oH a forcei propagandistice a revolutiei
noastre. Nu vor sa. vada a controlul muncitoresc §i

navionalizarea bancilor au §i inceput sa fie aplicate, or
acestea constituie tocmai primii pa§i spre socialism.

Nu §tiu s vada perspectiva istorica cei strivivi de
rutina capitalismului, cei nauciçi de puternica- prabu§ire

,
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a vechiului, de zgomotul, de galagia, de haosul" (haos
aparent) provocat de naruirea i prabuirea edificiilor
seculare ale tarismului §i ale burgheziei, cei speriati de
ascutirea la extrem a luptei de clasa, de transformarea
acesteia tn razboi civil, singurul razboi legitim, singurul
drept, singurul sfint, sfint nu in sensul pe care-I are
acest cuvint pentru popi, ci n ntelesul lui omenesc :
razboiul sfint al celor asupriti impotriva asupritorilor,
razboiul pentru rasturnarea acestora, pentru eliberarea
oamenilor muncii de orice asuprire. In fond, toti acqti
burghezi, mic-burghezi §i slujitori ai burgheziei", care
sint striviti, nauciti, speriati, se calauzesc, adeseori frà
sa-§i dea nici ei seama de acest lucru, dupa vechea,
absurda, sentimentala, intelectualist-vulgara idee a in-
troducerii socialismului", pe care §i-au format-o din
auzite", prinzind frinturi din invatatura socialista, repe-
tind denaturarile acestei invataturi de ealtre ignoranti §i
semidocti, atribuindu-ne noua, marxi§tilor, ideea §i chiar
planul de a introduce" socialismul.

Noua, marxi§tilor, asemenea idei, ca sa nu mai vorbim
de planuri, ne sint straine. Noi intotdeauna am §tiut, am
afirmat, am repetat ca socialismul nu poate fi introdus",
ca el se dezvolta in cursul celei mai Incordate, celei mai
ascutite, ascutite pina la turbare, pina la desperare, lupte
de clasi §i al razboiului civil ; c mre capitalism qi

socialism va fi o perioada lunga de dureri ale facerii" ;
c. intotdeauna violenta e moa§a vechii societati ; ca
perioadei de trecere de la societatea burgheza la societatea
socia1ist i corespunde un stat deosebit (adica un sistem
deosebit de violenta organizata, exercitata impotriva unei
anumite clase), §i anume : dictatura proletariatului. Iar
dictatura presupune i Inseam/fa o stare de razboi latent,
o stare in care se recurge la masuri militare in lupta
potriva du§manilor puterii proletare. Comuna a fost o
dictatura a proletariatului, iar Marx §i Engels au imputat
Comunei §i au considerat cii una din cauzele pieirii ei a
fost faptul ca Comuna n-a folosit indeajuns de energic

im-
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forta ei armata pentru a sfartma impotrivirea exploa-
tatorilor 87.

In fond, toate aceste lamentari intelectualiste n lega-
tura cu sfarimarea impotrivirii capitali§tilor nu sint deck
o rabufnire a vechiului conciliatorism", ca s ne expri-
mam delicat". Iar clack' e s vorbim cu franchete pro-
letara, va trebui sa spunem : continuarea servilismului
fata sacului cu bani acesta este fondul lamentarilor
impotriva actualei violente muncitorqti exercitate (din
pacate, intr-o masura Inca prea mica. §i cu prea putina
energie) impotriva burgheziei, impotriva sabotorilor, lm-
potriva contrarevolutionarilor. Impotrivirea capitali§tilor
a fost zdrobita", a declarat tn iunie 1917 bunul PeFho-
nov, ministru din Andurile conciliatorilor. Omul acesta
blind nici n-a banuit Ca impotrivirea trebuie intr-adevar
si fie zdrobita, ca ea va fi zdrobita, c. tocmai aceasta
zdrobire se nume§te in limbaj §tiintific dictatura prole-
tariatului, ca o intreaga perioada istorica se caracterizeaza
prin reprimarea impotrivirii capitali§tilor, se caracteri-
zeaza, prin urmare, prin exercitarea sistematica a violentei
impotriva unei clase tntregi (burghezia) §i impotriva
acolitilor ei.

Aviditatea, murdara, inraita, furibunda aviditate a
sacului cu bani, frica i servilismul intretinutilor lui
aceasta este adevarata baza sociala a urletelor de acum
ale intelectualilor, incepind cu Reci" §i terminInd cu
Novaia Jizn", impotriva violentei exercitate de prole-
tariat §i de taranimea revolutionara. Aceasta este semni-
ficatia obiectiva a urletelor lor, a vorbariei lor jalnice,
a urletelor lor de cabotini despre libertate" (libertatea
capitali§tilor de a asupri poporul) etc. etc. Ei ar fi gata"
sä admita socialismul daca omenirea ar trece direct la
socialism, printr-un salt de efect, fara frictiuni, fara lupta,
fara scrhnirea din dinti a exploatatorilor, fàr Incercarile
lor de tot felul de a apara vremurile de altadata sau de
a le readuce pe ocolite, In ascuns, Para a se recurge mereu
la alte raspunsuri" prin violenta revolutionar-proletara

in
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date acestor incercari. Acesti intretinuti intelectuali ai
burgheziei shit gata" sa se spele, dupi cunoscutul pro-
verb german, numai cu conditia ca pielea sa le raminä
rnereu uscata.

Pe intelectuali i ngrozeste cind vad burghezia i func-
tionarii, medicii, inginerii etc., obisnuiti s-o slujeasca,
recurgind la cele mai extreme masuri de 'impotrivire. Ei
tremura de fric i urla cu o voce si mai stridenta despre
necesitatea de a reveni la conciliatorism". Pe noi tnsa,
ca i pe toti prietenii sinceri ai clasei asuprite, masurile
extreme de impotrivire ale exploatatorilor nu pot decit
sa ne bucure, caci nu de la indemnuri i ncercari de l'n-
duplecare, nu de la scoala predicilor dulcege sau a decla-
matiilor sententioase asteptam noi cresterea, maturizarea
proletariatului pentru putere, ci de la scoala vietii, de la
scoala luptei. Pentru a deveni clasa dominanta si a
vinge definitiv burghezia, proletariatul trebuie sa invefe
acest lucru, deoarece el nu are cum sa capete dintr-o data
aceasta pricepere. Iar de invatat trebuie sa invete in
lupta. $i numai dintr-o lupta serioasi, dirza, inversunata
se poate invata. Cu cit este mai extrema impotrivirea
exploatatorilor, cu atit mai energica, mai hotarita, mai
necrutatoare, mai victorioasa va fi reprimarea lor de ckre
cei exploatati. Cu cit vor fi mai variate incercarile
eforturile exploatatorilor de a apara ceea ce este vechi,
cu atit mai repede va invata proletariatul s alunge din
ultimele ascunzisuri pe dusmanii lui de clasa, sa smulga.
din radacini dominatia lor, s distruga chiar §i terenul pe
care au putut (si au trebuit) sa creasca robia salariata,
mizeria maselor, imbuibarea i impertinenta sacului
cu bani.

Pe masura ce creste impotrivirea burgheziei si a intre-
tinutilor ei, creste forta proletariatului si a tirinimii care
i se alatura. Cei exploatati se intaresc, se maturizeaza,
cresc, invata, scutura de pe grumazul lor pe batrinul
Adam" al robiei salariate pe masura ce creste impotrivirea
dusmanilor lor exploatatorii. Victoria va fi de partea

si

in-
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celor exploatavi, deoarece de partea lor este viata, de
partea kr este forta nutrarului, forva masei, forta nese-
catelor izvoare a tot ce este plin de abnegatie, principial,
cinstit, a tot ce tinde sso. meargI tnainte, ce se trezeste la
construirea noului, a intregii uriase rezerve de energie 6
de talente din Andurlle asa-numitului popor de rind",
muncitorii si 0.ranii. A kr va fi victoria.

Serb la 24-27 decem6rie 1917
(6-9 ianuarie 1918)

biblicat pentru prima oath'
la 22 ianuarie 1929

In ziaral Pravda nr. 18
Semnat Lenin

Se tiplreite (144 manumit
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CUM TREBUIE ORGANIZATA INTRECEREA ?

Publicistii burghezi au innegrit si innegresc teancuri in-
tregi de hirtie pentru a preamari concurenta,- initiativa
privata si alte minunate calitati si virtuti ale capitalisti-
lor si ale orinduirii capitaliste. Socialistilor li se aducea
invinuirea ca nu vor sa inteleaga importanta acestor
virtuti si nu tin seama de firea omului". In realitate ins5.,,
capitalismul a inlocuit de mult mica productie de marfuri
independent5. in cadrul careia concurenta putea si
dezvolte pe o scara cit de cit /arga spiritul intreprinzator,
energia, initiativa indrazneata prin productia de fa-
brica, mare si foarte mare, prin intreprinderi pe actiuni,
prin sindicate si prin alte monopoluri. In conditiile unui
astfel de capitalism, concurenta inseamna inabusirea cu
o nemaipomenita salbaticie a spiritului intreprinzator, a
energiei, a initiativei indraznete, insusiri pe care le pose&
masa populatiei, uriasa ei majoritate, nouazeci si noua la
suta din oamenii muncii. Aceasta concurenta inseamni,
de asemenea, inlocuirea intrecerii prin escrocherie finan-
ciara, nepotism si servilitate in virful piramidei sociale.

Socialismul nu numai ca nu inabusa intrecerea, dar,
dimpotriva, creeaza pentru prima oara posibilitatea de a
o aplica pe o scari cu adevarat /arga, in proporvii cu
adevarat de masa, posibilitatea de a atrage intr-adevir
majoritatea oamenilor muncii in arena unei activitati in
care ei pot sa se manifeste, sa-si vadeasca aptitudinile,
sa dea la iveali talentele care stau ascunse in popor
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acest izvor neinceput §i pe care capitalismul le
apasa, le strivea §i le inabu§ea cu miile §i cu milioanele.

Acum, cind la putere se afla un guvern socialist, sarcina
noasträ este sa organizam intrecerea.

Lacheii §i intretinutii burgheziei au zugravit socialismul
ca pe o cazarma monotona, uniforma, oficiala §i cenu§ie.
Lacheii sacului cu bani, slugoii exploatatorilor domnii
intelectuali burghezi faceau din socialism o sperie-
toare" pentru popor, pentru acest popor care tocmai in
condi;iile capitalismului este osindit la o viaca de ocna §i
de cazarma, la o munca peste puteri i plicticoasa, la o
viaia de foarnete, de mizerie neagra. Primul pas spre eli-
berarea oamenilor muncii din aceasta ocna 11 constituie
confiscarea paminturilor mNiere§ti, introducerea contro-
lului muncitoresc, nationalizarea bancilor. Pasul urmator
va fi navionalizarea fabricilor §i uzinelor, organizarea
obligatorie a intregii populavii in asociatii de consum
menite 551 fie totodata §i asociatii de desfacere a produse-
lor, apoi monopolul statului asupra comertului cu grIne
§i alte articole de prima. necesitate.

Abia acum se ive§te posibilitatea pentru manifestarea
pe scar largâ, cu adevarat de masa, a spiritului intre-
prinzator, a intrecerii, a initiativei indraznete. Fiecare
fabrica din care capitalistul a fost alungat sau cel putin
este tinut in frill de un adevarat control muncitoresc,
fiecare sat din care mo§ierul exploatator a fost gonit
i s-a luat pamintul constituie acum, §i abia acum, un tarlm
pe care omul muncii se va putea manifesta, i§i va putea
dezdoi spinarea, va putea ridica fruntea, se va putea simçi
om. Pentru prima oara dupa veacuri de munca pentru
alvii, de munca silnica in folosul exploatatorilor se ive§te
posibilitatea ca omul sa munceasca pentru el insusi, posi-
bilitatea unei munci bazate pe toate cuceririle tehnicii 5i
a le culturii moderne.

Desigur, aceasta Inlocuire cea mai grandioasa din
istoria omenirii a muncii inrobite cu munca .omului
pentru el insu§i nu se poate face fara frictium, fara
greuta%i, fara conflicte, fara a se recurge la violença im-
potriva trintorilor a slugilor lor. In aceasta pri-
vinça, nici un muncitor nu-§i face iluzii : calivi iri anii

5i

Inraiti 5i
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nesfirsiti ai unei munci de ocnasi in folosul exploatatori-
lor, caliti de nenumaratele batjocuri 4i umilinte suferite din
partea acestora si de neagra mizerie indurata, muncitorii

taranii saraci stiu ca este nevoie de timp pentru a inT
fringe impotrivirea exploatatorilor. Muncitorii i ararm
nu s-au contaminat citusi de pupil de iluzijie sentimentale
ale domnilor intelectuali, ale intregii mocirle de la No-
vaia Jizn" sau ale altora, care au vociferat" Rini la
ragusire impotriva capitalistilor, au gesticulat", au tunat

fulgerat" impotriva lor, pentru ca acum, cind s-a ajuns
la fapte, la punerea n practica a amenintarilor, la inla-
turarea capitalistilor, sa se pima pe bocit i sa se comporte
ca niste catelusi batuti.

Mareata inlocuire a muncii inrobite prin munca omului
pentru el insusi, prin munca organizata metodic pe o
scara uriasa, pe scara nationala (intr-o anumita masura

pe scara internationala, mondiala), cere din partea pro-
letariatului si a taranimii grace, in afara masurilor
militare" de reprimare a impotrivirii exploatatorilor, si
uriase eforturi in domeniul organizarii. Sarcina de organi-
zare se impleteste intr-un tot indisolubil cu sarcina de
reprimare militara necrutatoare a proprietarilor de sclavi
de mai ieri (capitalistii) si a bandei lor de lachei
domnii intelectuali burghezi. Noi am fost intotdeauna
organizatorii i efii, noi am comandat intotdeauna
asa vorbesc i gindesc proprietarii de sclavi de mai ieri

trepadusii lor din rindurile intelectualilor si vrem
sa raminem ce-am fost ; nu vom da ascultare prostimii",
muncitorilor i taranilor, nu ne vom supune lor, ci vom
transforma cunostintele intr-o arma de aparare a privi-
legiilor sacului cu bani si a dominatiei capitalului asupra
poporului.

Asa vorbesc, gindesc i actioneaza burghezii i intelec-
tualii burghezi. Din punctul de vedere al profitorului, ati-
tudinea lor este explicabila : i celor care au trait de pe
urma mosierilor feudali, precum i celor care le lingeau
blidele popii, contopistii, functionarii descrisi de Gogol,
intelectualii" care 1-au urit pe Belinski le-a fost
greu" sa se desparta de iobagie. Dar cauza exploatatori-
lor si a slugilor lor intelectuale este o cauza pierduta.

si
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Muncitorii si taranii le infring impotrivirea din
pacate, nu Inca cu destula fermitate, hotarire i necrutare

,si le-o vor infringe.
Ei" cred cà ,poporul de rind", muncitorii de rind"
taranii saraci nu vor putea face fata sarcinii marete,

cu adevarat eroice, in sensul istoric universal al cuvintului,
sarcinii de organizare pe care revolutia socialista a pus-o
pe umerii oamenilor muncii. Nu se vor putea lips' de
noi" se consoleaza intelectualii deprinsi sa-i slujeasci
pe capitalisti si statul capitalist. Socoteala lor impertinenta
nu le va reusi : chiar de pe acum oarnenii culti se des-
prind si trec de partea poporului, de partea oamenilor
muncii, dind o mina de ajutor la infringerea rezistentei
slugilor capitalului. Iar in rindurile taranimii si ale clasei
muncitoare se gasesc numcroase talente organizatorice, yi
aceste talente abia acum incep sá devina constiente de
de insele, abia acum incep sa se trezeasca, sa tin& spre
o munca vie, creatoare, mare*, sa treaca in mod in-
dependent la construirea societatii socialiste.

In prezent, una dintre sarcinile cele mai importante,
daca nu chiar cea mai importanta, este de a da o cit mai
larga dezvoltare acestei initiative independente a munci-
torilor, si in general a tuturor celor ce muncesc i sint
exploatati, in munca lor organizatorica creatoare. Trebuie
lichidata cu orice pre% vechea prejudecata absurda, bar-
bara, mirsava si ticaloasa, potrivit careia numai asa-zisele
clase de sus" numai cei bogati sau cei care au trecut
prin scoala cfaselor bogate ar putea cirmui statul, ar
putea conduce din punct de vedere organizatoric construc-
cia socialiste.

Aceasta este o prejudecata. Ea este intretinuta de rutina
putreda, de anchilozare, de deprinderile slugarnice si mai
ales de aviditatea murdara a capitalistilor, interesati sa
guverneze jefuind i sä jefuiasca guvernind. Nu. Muncitorii
nu vor uita nici o clipa cã ei au nevoic de forta cunostin-
telor. Rivna extraordinara la invatatura pe care o vadesc
muncitorii, pe care o vadesc tocmai acum, este o dovada
ca in aceasta privinta nu exista si nu pot exista conceptii
gresite in rindurile proletariatului. Iar munca de organi-
zare este accesibila i unui muncitor sau Oran de rind

§i

societatii
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care stie carte, se pricepe la oameni si are experienta
practica. In prostimea" de care vorbesc de sus si cu
dispret intelectualii burghezi, asemenea oameni sint extrem
de umerofi. Clasa muncitoare si taranimea constituie un
izvor bogat si inca neinceput de asemenea talente.

Muncitorii si taranii sint Inca sfiosi", nu sint inci
deprinsi cu faptul ca ei reprezinta acum clasa dominanta,
nu dau Inca dovada de destula hotarire. Rasturnarea so-
ciala n-a putut crea dintr-o data aceste insusiri la mi-.
lioanele si milioanele de oameni pe care foametea si
mizeria i-au silit toata viata sa lucreze sub amenintarea
bitei. Dar forta Revolutiei din Octombrie 1917, vitali-
tatea ei, invincibilitatea ei constau tocmai in faptul ca ea
trezege aceste insusiri, ca sfarima toate vechile zagazuri,
ca rupe vechile catuse si aduce oamenii muncii pe drumul
pe care pot sa creeze in mod independent o viata noua.

Evidonta si controlul aceasta este sarcina economica
de capetenie a fiecarui Soviet de deputati ai muncitorilor,
soldatilor si taranilor, a fiecarei asociatii de consum, a
fiecarei asociatii sau a fiecarui comitet de aprovizionare,
a fiecarui comitet de intreprindere sau a fiecarui organ de
control muncitoresc in general.

Lupta impotriva vechiului obicei de a privi felul de a
munci si mijloacele de productie din punctul de vedere al
omului inrobit, care se intreaba cum sa mai arunce din
povara, cum sa smulga macar o bucatica de la burghezie,
aceasta lupta este necesara. Muncitorii inaintati, constienti,
au si inceput aceasta lupta, dind o riposta hotarita noilor
veniti in mediul fabricilor, al caror numar este deosebit
de mare in timpul razboiului si care ar vrea sa aiba acum
fata de fabrica poporului, fata de fabrica devenita pro-
prietatea poporului, aceeasi atitudine izvorità dintr-un
smgur gind : sa smulga o bucatica cit mai mare si sa-si
la talpasita". In aceasta lupta tot ce este constient, cinstit,
toti cei care gindesc din rindurile taranimii si ale mase-
lor muncitoare vor fi de partea muncitorilor inaintati.

Evidenta si controlul, daca sint exercitate de Sovietele
de deputati ai muncitorilor, soldatilor si taranilor, ca
putere de stat suprema, sau pe baza directivelor si im-
puternicirilor date de aceasta putere, evidenta si controlul,
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exercitate pretutindeni, in mod general, universal, evi-
controlul cantititii de munca §i repartitiei

produselor, aceasta este esenta transformarilor socialiste
din momentul in care dominatia politica a proletariatului
este reahzata §i asigurata.

Evidenta §i controlul, necesare pentru trecerea la socia-
lism, pot fi numai opera maselor. Numai colaborarea
cotwiincioasa §i de bunavoie colaborare plina de en-
tuziasm revolutionar a masei muncitorilor §i taranilor
la actiunea de evidenta i control exercitata asupra boga-
tafilor, a pungafilor, a trintorilor a huliganilor poate
birui aceste ram4ite ale blestematei societati capitaliste,
aceste lepadaturi ale omenirii, aceste madulare putrede §i
atrofiate, aceast molim, ciuma, plaga pe care capitalis-
mul a läsat-o mNtenire socialismului.

Muncitori §i tarani, oameni ai muncii §i exploatavi !
Pamintul, bancile, fabricile, uzinele au trecut in proprie-
tatea intregului popor ! Luati voi infiva in mina evidenta
§i controlul productiei §i repartitiei produselor : acesta,
§i numai acesta, este drumul care duce la victoria social's-
mului, aceasta este cheza§ia victoriei lui, a victoriei asupra
oricarei exploatari, oricaror mizerii §i saracii ! Caci in
Rusia grinele, fierul, lemnul, lina, bumbacul §i inul ar
4junge pentru toata lumea daca munca i produsele ar fi
just repartizate, daca intregul popor ar exercita un control
eficace, practic asupra repartitiei, daca du§manii
poporului, adica bogata§ii, intretinutu lor, precum §i
pungapi, trintorii i huhganii ar fi invin§i nu numat
in politica, ci §i in viata economica de zi cu z I.

Nici o mill fata de acgti du§mani ai poporului, fata
de dugnanii socialismului, fata de dumanii oamenilor
muncii ! Razboi pe \riga §i pe moarte impotriva bogata-
§ilor §i intretinutilor lor, impotriva intelectualilor bur-
ghezi ; razboi punga§ilor, trintorilor §i huliganilor ! Si
unii i altii, §i primii §i ultimii, sint frati buni, odraslele
capitalismului, fiii societatii boierqti §i burgheze, societate
in care o mina de oameni jefuiau §i batjocoreau poporul,
in care mizeria i nevoia impingeau mii §i mii de oameni
la huliganism, coruptie, pungape, facindu-i sa-§i piarda
aspectul omenesc, societate in care in mod inevitabil in-

denta §i

ti
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coltea in constiinta oamenilor muncii dorinta de a scapa,
fie si prin inselaciune, de exploatare, de a se strecura, de
a se elibera macar pentru o clipa de munca ce le inspira
sila, de a smulge, in once chip, cu once prey, cel putin o
bucatica de pline, numai sã nu flaminzeasca, numai sa stie
câ ei i ai lor pot minca pe saturate.

Bogatasii si pungasii nu sint decit doua fete ale
aceleiasi medalii, cele doua categorii principale de
paraziti pe care capitalismul i-a crescut la sinul sau, prin-
cipalii dusmani ai socialismului. Acesti dusmani trebuie s.
fie supusi unei supravegheri speciale din partea intregii
populatii, trebuie sa fie loviti fara crutare la cea mai mica
nerespectare a regulilor si a legilor societatii socialiste.
In aceasta privinca, once slabiciune, once sovaiala, once
sentimentalism ar constitui cea mai mare crima fata de
socialism.

Pentru a feri societatea socialista de acesti paraziti,
trebuie s. organizam evidenta i controlul asupra cantitatii
de munca, asupra productiei i repartitiei produselor, evi-
denca si control exercitate de intregul popor, sustinute in
mod voluntar, cu energie si cu entuziasm revolutionar de
milioanele de muncitori i tarani. Tar in vederea organi-
zarii acestei evidence si a acestui control, care sint intru
totul accesibile §i pe masura puterilor oricarui muncitor
sau caran cinstit, inteligent i cu spirit gospodaresc, tre-
buie trezite talentele organizatorice care provin din pro-
priile lor rinduri ; trebuie stimulata in rindurile lor si
organizata pe scara nacionala intrecerea in obcinerea suc-
ceselor de organizare ; trebuie ca muncitorii i taranii
sâ inteleaga limpede deosebirea dintre sfatul necesar al
omului cult si controlul necesar al muncitorului si al ta-
ranului de rind" asupra indolentei, atit de frecventa la
oamenii culti".

Aceasta indolenta, dezordine, neglijenca i lipsa de
punctualitate, pripa nervoasa, tendinta de a inlocui ac-
nunea prin discutii i munca prin vorbarie, inclinarea de
a se apuca de, toate si a nu duce nimic pina la capat,
toate acestea sint insusiri ale oamenilor culti", care nu
se datoresc nicidecum firii lor rele, i cu atit mai putin
relei-voince, ci tuturor obiceiurilor lor de viaca, conditiilor

t
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kr de munca, surmenajului, separaviei nefirqti a muncii
intelectuale de cea fizica etc.

at prive§te grqelile, lipsurile, gafele care s-au constatat
in cursul revolutiei noastre, un rol mare il au gre-
;dile etc. care rezulta din aceste insu0ri regretabile, dar
de neinlaturat k momentul de fava, ale intelectualilor din
mijlocul nostru §i; totodata, din lipsa unui control suficient
exercitat de muncitori asupra muncii organizatorice a
intelectualilor.

Muncitorii §i faranii se sfiesc" Inca, dar ei trebuie sa
se lepede de acest cusur, 0 se vor lepada cu sigu-
ra n t a. Este cu neputinta sa ne lipsim de sfaturile, de
indrumarile oamenilor culci, ale intelectualilor, ale specia-
ii§tilor. Orice muncitor, orice taran, oricit de pucin
priceput ar fi el, invelege foarte bine acest lucru, iar in-
telectualii din mijlocul nostru nu se pot plinge ca munei-
torii §i ;aranii nu le acorda destula atentie §i stima
tovara§easca. Dar una este sfatul §i indrumarea, §i alta
organizarea evidenvei §i controlului practic. Intelec-
tualii dau foarte adesea cele mai admirabile sfaturi 5i
indrumari, dar se vadesc a fi ridicol, absurd, ru0nos de
stingaci", de incapabili sä aplice aceste sfaturi i ndru-
mari, sa infaptuiasca controlul p racti c, astfel ea vor-
bele sa se transforme in fapte.

Iata unde nu ne putem in nici un eaz lipsi de ajutorul
qi de rolul conducator al organizatorilor-practi-
cieni ie§ivi. din popor", din rindurile muncitorimii i ale
faranimii muncitoare. Nu zeii sint aceia care ard oalele
in cuptor" adevarul acesta trebuie sa le intre bine in
Cap muncitorilor §i taranilor. Ei trebuie sa nteleaga ca
acum practica este totul, ca a sosit momentul istoric cind
teoria se transforma in practica, cind ea e inviorata de
practica, e corectata de practica, e verificata prin practica,
rnomentul cind se dovedesc deosebit de juste cuvintele lui
Marx : fiecare pas de adevarati mi§care e mai impor-
tant deth o duzina de programe" 98. Orice pas facut in
vederea frinIrii i restringerii reale §i practice a puterii
bogatmilor 0 a punga0lor, n vederea supunerii lor unui
control sever §i unei evidente severe este mai important
deck o duzina de disertavii frumoase pe tema socialismu-
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lui. Caci ce seaca e, amice, orice teorie, dar cit de verde
viaca, cit de aurie" 89

Trebuie organizata intrecerea Intre organizatorii-prac-
ticieni iemi din rindurile muncitorilor si ale caranilor.
Trebuie combatuta orice tendinca de a se lucra dupa
sablon i orice incercare de uniformizare de sus in jos,
lucru spre care sint atit de inclinaci intelectualii. Nici
munca dupa sablon, nici uniformizarea de sus in jos n-au
nimic comun cu tentralismul democratic si socialist. Uni-
tatea in chestiunile fundamentale, capitale, esenciale nu
este stirbitä, ci este asigurata prm diversitatea in ceea ce
priveste amanuntele, particularitacile locale, modul de
a trata problemele, metodele de infaptuire a controlului,
mijloacele de a stirpi si de a face inofensivi parazicit
(bogatasii i pungasii, indolencii i istericii din rindul in-
telectualilor etc. etc.).

Comuna din Paris a dat o pilda mareaca de imbinare
a iniciativei, a independencei, a libertacii de miscare, a
desfasurärii energiei de jos cu un centralism acceptat de
bunavoie, strain de orice sablon. Sovietele noastre pasesc
pe acelasi drum. Ele se sfiesc" Inca, ele nu si-au desfasu-
rat Inca toate posibilitacile, nu s-au angrenat" inca in
noua, minunata lor activitate constructiva de creare -a
orinduirii socialiste. Sovietele trebuie sa porneascä la lucru
cu mai multa indrazneali, cu mai multa iniciativa. Fie-
care comuna" orke fabrica, orice sat, orice asociacie
de consum i orice comitet de aprovizionare trebuie
sa se manifeste, luindu-se la intrecere, ca organizatori in
practica ai evidencei, ai controlului muncii si ai reparti-
pei produselor. Programul acestei evidence si al acestui
control este simplu, limpede, pe incelesul tuturor : toati
lumea sa aiba pline, sa poarte incalcaminte soli& i haine
Iri buna stare, sa aiba locuince incalzite, sà lucreze
constiincios ; nici un pungas (inclusiv cel care se eschi-
veaza de la munca) sa nu se plimbe in libertate, ci sä
stea in inchisoare sa-si execute pedeapsa printr-o munca
fortata dintre cele mai grele ; oHce bogatas care incalci
reguhle i legile sociahsmului sa impartaseasca soarta
pungasultu, care trebuie, pe buna dreptate, sa fie si soarta
bogatasulm. Cine nu munceste sa nu manince" iati

16
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imperativul practic al socialismului. Iata ce trebuie or-
ganizat in mod practic. Iatã cu ce fel de succese practice
trebuie sa. se mindreasca comunele" noastre i organi-
zatorii nostri proveniti din rindurile muncitorilor si ale
taranilor i cu atit mai mult din rindurile intelectualilor
(cu atit mai mult, cu cit ei prea s-au deprins, prea mult
s-au deprins si se mindreasca cu cu rezolu-
iile generale).

Comunele insei, micile nuclee din sate si orase trebuie
sâ elaboreze i s. verifice in practica mii de forme si de
metode de evidenta si de control practic asupra bogatasi-
lor, pungasilor i trintorilor. Diversitatea in acest do-
meniu este o garantie de vitalitate, o chezasie a succesu-
lui in atingerea telului unic i comun : acela de a curäti
pamintul rus de toate insectele daunatoare, de purecii-
pungasi, de plosnitele-bogatase etc. etc. Ici vor fi bagati
la inchisoare vreo zece bogatasi, vreo duzina de pungasi,
vreo cinci-sase muncitori care se sustrag de la munca (la
fel de huliganic ca i numerosi zetari din Petrograd, mai
ales din tipografiile partidului). Colo vor fi pusi sa
curete closetele. /ntr-alt loc vor primi, dupa ce li vor fi
ispasit pedeapsa, legitimatii galbene, pentru ca, pina la
indreptarea lor, tot poporul supravegheze ca pe niste
elemente claunatoare. In alta parte va fi impuscat pe loc
cite unul la fiecare zece indivizi vinovati de trindavie.
Apoi se vor gasi combinatii intre diferitele mijloace si se
va practica, de pilda, eliberarea conditionata, pentru a se
obtine grabnica indreptare a elementelor corigibile dintre
bogatasi, intelectualii burghezi, pungasi i huligani. Cu
cit experienta generala va fi mai variata, cu atit ea va fi
mai eficace si mai bogata, cu atit succesul socialismului va
fi mai sigur si mai rapid ; cu atit mai usor practica va
elabora caci numai practica le poate elabora cele
mai bune metode i mijloace de lupta.

In care comuna, in care cartier de oras mare, in care
fabrica, in care sat nu mai exista flaminzi, nu mai
exista someri, nu mai exista trintori bogati, nu mai
exista ticalosi proveniti din rindurile lacheilor burghe-
ziei, sabotori care-si zic intelectuali ? In care din ele
s-a facut mai mult pentru cresterea productivitatii mun-

indicatiile i

sa-i

lm
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cii, pentru construirea unor case noi si bune destinate oa-
menilor nevoiasi, pentru instalarea acestora in casele
bogatasilor, pentru aprovizionarea regulata cu cite o sticla
cu lapte a fiecarui copil din familiile nevoiase ? iata
problemele in jurul carora trebuie sa se desfasoare intre-
cerea intre comune, intre comunitavi, intre asociaviile si
intovarasirile de consum si de productie, 'Imre Sovietele de
deputavi ai muncitorilor, soldavilor si varanilor. Iata tere-
nul de munca pe care trebuie sa se evidenvieze in mod
practic §i sa se ridice pina la posturi de conducere in
stat talentele organizatorice. In popor, talen-
tele acestea sint in numar mare, numai ca nu reusesc sa
se manifeste. Ele trebuie ajutate sa-si desfasoare posibilita-
Ole. Ele, ii numai ele, vor putea, cu sprijinul mase-
lor, sa salveze Rusia, sa salveze cauza socialismului.

Scris la 24-27 decembrie 1917
(6.9 ianuarie 1918)

Publicat pentru prima oard
la 20 ianuarie 1929

in ziarul Pravda nr. 17
Semnat : V. Lenin

.16"

Se tipisreste dupii manuscris
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PROIECT DE DECRET
CU PRIVIRE LA COMUNELE DE CONSUM

1

TEZE PRELIMINARE

Proiectele Comisariatului pentru aprovizionare cu pri-
vire la directiile aprovizionarii", comitetele de dele-
gati" etc., precum §i proiectul C.E.S. cu privire la dm-
siliile economice raionale" 91 ne fac sa credem c.
unificarea acestor organizatii este necesar'a.

Tezele preliminare :

(Etwa *) :
comitete pentru aprovizionare
§i desfacere ?**

Celula de baza trebuie s-o constituie asociatiile de plasa
pentru productie §i consum (mai bine decit cele pentru
achizitionare §i vinzare etc.), care au rolul i de comitete
pentru aprovizionare §i de organe de desfacere. Delimi-
tarea teritoriala a pl4ilor ar putea fi modificata in caz
de nevoie.

La ora§e, acest rol 1-ar putea avea comitetele de cartier
sau de strada.

Daca vom reiqi sa cream astfel de comitete-celule
locale, din unirea lor ar rezulta o retea capabila sa or-

* Aproximativ. Nota trad.
** Conutetele pentru aprovizionare i desfacere de pe lingI Sovictele de deputati

*i muncitorilor, soldatilor i ilranilor.

"
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ganizeze cum se cuvine aprovizionarea intregii populatii
cu toate cele necesare, sà organizeze productia pe scara
intregului stat.

In locul acestor asociatii" ar putea fi Sovietele de
deputati ai muncitorilor i taranilor" cu participarea func-
/ionarilor comerciali etc. etc.

In vederea reglementarii generale a productiei ;i a con-
sumului, fiecare dintre aceste asociatii sau comitete sau
soviete (sau comitete pentru aprovizionare i desfacere)
ar fi impartite pe sectii sau pe servicii dupä felul produ-
selor destinate desfacerii i dupa felul produselor destinate
aprovizionarii (pe linga fiecare comitet pentru aprovizio-
nare i desfacere trebuie sa existe un serviciu financiar sau
un serviciu care sa tina evidenta veniturilor i cheltuieli-
lor banesti). In cazul cind Ii s-ar acorda dreptul de a face
impuneri pe venit ;i de a credita, fara dobincla, pe
cetatenii lipsiti de mijloace, ele ar putea constitui, in
conditiile obligativita/ii generale a muncii, o celull a
societatii socialiste. Bancile de plasa ar trebui contopite
in acest caz cu casele de econornii ale statului, transfor-
mindu-le intr-o contabilitate generala de stat, intr-o to-
talizare a registrelor de venituri ;i cheltuieli ale statului.

Transportul produselor, precum i vinzarea-cumpararea
lor s-ar admite in acest caz numai de la un comitet
pentru aprovizionare i desfacere la altul, interzicindu-se
orice desfacere individuala. Produsele s-ar putea vinde
din depozitele centrale i unor persoane particulare, pe
baza unor adeverinte eliberate de comitetele pentru apro-
vizionare i desfacere de plasa (in general din veriga de
baza", din veriga de jos), cu conditia ca aceste vinzari sä
fie trecute in registrele comitetelor pentru aprovizionare

desfacere de plasa etc. (in afara de cele efectuate in
cadrul unor unitati mici, precum si de cumpararea unor
lucruri marunte). Nu se vor admite nici un fel de trans-
porturi de produse fara o adeverinta din partea comitetu-
lui pentru aprovizionare i desfacere.

si
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Aceasta ar reprezenta
o unificare a cornisariatelor pentru agricultura

pentru comer; §i industric
pentru problemele rnuncii

pentru aprovizionare
§i a C.E.S.

I§i a comisariatului pentru finance
§i pentru calk de comunicavie

N.B. :
Cornitete pentru aprovizionare i desfacere" : de plasa,
judevene, guberniale, regionale ( ZE* = C.E.S.)
secviile lor : Centrala vesaturilor, Centrala zaharului,

Centrala carbunelui etc. ( = C.E.S.), Centrala
bancilor etc.

N.B. :
La orw, cartierele avute (sau cele cu vile luxoase
din afara ora§ului etc.), acele cartiere etc. in care pro-
centul de muncitori §i varani este mai mic de 60%, sa
zicem, ar trebui subordonate unor emisari din partea
Sovietelor de deputavi ai muncitorilor, soldavilor §i
varanilor.

2

PROIECT DE DECRET

Razboiul provocat de lupta dintre capitali§ti pentru
irnparvirea prazii obvinute prin jaf a dus la o ruini
nemaipomenita. Specula criminala §i goana dupa imboga-:
vire, indeosebi n rindurile claselor avute, au agravat
mai mult aceasta ruina, au facut ca sute de mii §i milioane
de oameni sa fie supui la chinurile foametei §i ale §o-
majului. Necesitatea unor rnasuri excepvionale in vederea
ajutorarii infometavilor §i a unei lupte necruvatoare im-
potriva speculanvilor determina guvernul muncitorilor,
varanilor sâ introduca ca lege a Republicii ruse urma-
toarele reguli :

* Summa summarum. Nota

si

trad.

X

si
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Tori cetatenii statului trebuie s5. faca parte dintr-o
asociacie locali de consum (sateasca, de plasa, de catun
sau care grupeaza o anumita parte din oras, o parte din
strada etc,).

Gruparea familiilor tn asociaciile de consum este libera,
cu singura restriccie c cel putin 2/3 din numarul familii-
lor din fiecare asociatie trebuie sa faca parte din clasele
neavute (adic a. sa fie muncitori, 0:rani care nu folosesc
de loc munca salariata etc.).

In afara de achizivionarea si de reparticia produselor,
fiecare asociatie de consum are in atribu%ia sa desfacerea
produselor locale. Asociatiile de consum sint conduse de
comitete pentru aprovizionare, §i nici un fel de transport
de produse nu este ingaduit fara o adeverinta scrisa din
partea comitetului pentru aprovizionare respectiv.

Asociaiiile de consum existente se navionalizeaza, fiind
obligate sa cuprinda in cadrul lor absolut intreaga
populaiie din localitatea respectiva.

Persoanele particulare pot cumpara produse nu numai
din depozitul local, ci si din depozitele centrale, dar nu-
mai cu conditia ca acest lucru sa. fie consemnat in regis-
trele asociaciei locale de consum.

Transportul i Anzarea-cumpararea produselor o
adeverinta eliberata de comitetul pentru aprovizionare se
pedepseste cu confiscarea lntregii averi a celui vinovat, cu
cel pucin 6 luni inchisoare si cu irirniterea la munca
forçata.

Adeverincele pentru transportul i vinzarea-cumpararea
produselor trebuie sa fie Intocmite in doua exemplare,
sernn ate de cel puvin trei membri din consiliul de condu-
cere al comitetului pentru aprovizionare respectiv i cu
obrigavia ca unul dintre exemplare sa fie pastrat In arhiva
consiliului de conducere.

In fiecare adeverinta trebuie sa se indice : ce asociatie
de consum trimite produsele i carei slut
destinate.

Oficiile telegrafice urmeaza sa transmita cu precadere
telegramele expediate de comitetele pentru aprovizionare.

lad

asociasii ii
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Toate comitetele pentru aprovizionare actioneaz a. sub
controlul si dupa indicapile Sovietelor locale de deputavi
ai muncitorilor, soldatilor si taranilor.

Prin asocigia de consum respectiva, fiecare este liber
salt procure orice produse, flea nici o restricvie, cu excep-
via restricpilor care pot fi introduse in ceea ce priveste
importul produselor din stilinatate.

Produsele destinate desfacerii se predau in mod obliga-
toriu comitetului local pentru aprovizionare, la preturi
libere, cu excepvia cazurilor cind sint stabilite prin lege
preturi fixe. Banii cuvenivi pentru plata produselor se vor
trece in contul curent al proprietarului la sucursala locali
(sateasca, de plasa, oraseneasca, de fabrica etc.) a Bancii
navionale.

Fiecare Soviet de deputavi ai muncitorilor, soldaOlor si
taranilor este obligat sa formeze grupuri de controlori, re-
vizori si instructori care sa sprijine populatia in organi-
zarea asociatiilor de consum (comitete pentru aprovizto-
nare) 6 sI le verifice gestiunea acestora, precum si, in
general, sa le sprijine in activitatea lor.

Instrucciunile cu privire la modul in care comitetele
pentru aprovizionare trebuie sa-si conduca gestiunea si silt
pna corespondenta se vor publica separat.

Seri, la 24-27 decembrie 1917
(6-9 ianuarie 1918)

Publicat pentru prima oda
la 22 ianuarie 1929

C.E.C.
in Z:4TI41

azvertiia nr. 18

Se tipirefte dupa maraiscric
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HOTARIREA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

CU PRIVIRE LA RASPUNSUL DAT DE RADA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

Consiliul Comisarilor Poporului considera ca raspunsul
Radei este ath de vag §i de evaziv, indt reprezinta aproape
o insulta. Principalul izvor de divergence cu Rada 1-a.
constituit imprejurarea indicata in mod limpede de Con-
siliul Comisarilor Poporului in prima sa adresi catre Rada,
in care-i propunea tratative de pace *. $i anume, In
aceasta adresa se spunea ca sprijinul direct sau indirect pe
care Rada 11 acorda kaledinwilor constituie pentru noi
un motiv indiscutabil pentru a porni operacii militare
impotriva Radei. In jurul lui Kaledin se grupeaza ele-
mentele contrarevolucionare din rindurile mo§ierilor §i ale-
burgheziei, adunate din toate colcurile Rusiei. Impotriva
lui Kaledin este in mod vadit majoritatea caranilor §i a
cazacimii muncitoare, chiar §i de pe Don. Recunowerea
Puterii sovietice de catre majoritatea populaciei din Rusia,
§i in primul rind de catre majoritatea maselor muncitoare
ale tuturor naciunilor, este un fapt evident pentru toatä.
lumea. Chiar in Ucraina, mi§carea revolucionara a claselor
de oameni ai muncii ucraineni pentru trecerea deplina a
puterii in mina Sovietelor ia proporcii din ce in ce mai
mari §i promite ca intr-un viitor apropiat sa repurteze
victoria asupra burgheziei ucrainene.

Faptul ca Rada ocolqte raspunsul la intrebarea dui
inceteaza sau nu sa mai sprijine, direct sau indirect, pe
kaledini§ti zadarnice§te tratativele de pace incepute §i face
ca asupra Radei sa cacti Intreaga raspundere pentru con-

* Vezi volumul de fail, p. 149-151. Note red.
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tinuarea tizboiului civil, care a fost inceput de clasele
burgheze ale diferitelor naviuni si care nu are nici cei mai
mici soli de izbindi, pentru cà majoritatea covhsitoare a
muncitorilor, vvaranilor i armatei shit in mod hoeirit pen-
tru republica sovietid. socialisa.

Ch despre revendidrile nationale ale ucrainenilor cu
privire la independenta republicii lor populare, la dreptul
ei de a cere relatii federative, ele sint pe de-a-ntregul re-
cunoscute de Consiliul Comisarilor Poporului si nu dau loc
la nici un fel de controverse.

Scris la 30 decernbrie 1917
(12 ianuarze 1918)

Publicat la 31 decembrie 1917
(13 talnearie 1918)

in ziarele Pravda" nr. 227
fi lzvestiia ta. 264

Se tibireste dupe' manuscris



223

PROIECT DE REZOLUTIE
A C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA

CU PRIVIRE LA EXCLUDEREA LUI S. A. LOZOVSKI
DIN PARTID

Rezolutia C.C. al P.M.S.D.(bolqevic) din Rusia

Avind in vedere ca
1) tov. Lozovski, chiar de la inceputul Revolutiei din

Octombrie, expune conceptii in totali divergenta cu cele
ale partidului §i cu punctul de vedere al proletariatului
revolutionar in general, dar identice in esenta cu negarea
mic-burgheza a dictaturii proletariatului ca perioada ne-
necesara de trecere la socialism ;

2) prin declaratiile publicate la...* noiembrie in ziarul
Novaia Jizn", care a trecut de partea burgheziei, tov. Lo-
zovski a stirnit indignarea generala nu numai a tuturor
oamenilor de partid, dar §i a muncitorilor con§tienti in
general 92, iar hotarirea C.C. al P.M.S.D.R. cu privire la
excluderea tov. Lozovski din partid, adoptata imediat
dupa publicarea acestor declaratii, nu a fost data publi-
citatii §i nici nu a fost aplicata numai pentru ca unii to-
vara§i §i-au exprimat speranta cà oscilarile tovara§ului
Lozovski reprezinta un fenomen vremelnic, care se dato-
re§te numai incapacitatii lui de a intelege dintr-o data
Importanta revolutiei istorice, care s-a petrecut cu o ne-
obimuita repeziciune ;

3) sperança tovara§ilor care au vrut sa acorde tov. Lo-
zovski timp pentru a intelege importanta revolutiei sa-
vir§ite nu s-a confirmat, §i intreaga comportare politica
a tov. Lozovski in general, precum §i articolele publicate

* In manuscrisul lui V. I. Lenin este ISsat loc pentru datI. Nota red.
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de el in nr. 7 §i 8 ale revistei Professionalnii Vestnik" 93
in special dovedesc totala divergença a acestui tovara§ cu
principiile de baza ale socialismului privitoare la rolul
proletariatului in revolutia socialista ;

4) apartenenta la partid a unui om care ocupa un
post important in mi§carea sindicala §i care introduce o
pervertire burgheza nemaipomenita n aceasta mi§care nu
numai ca compromite partidul §i face imposibila orice
munca de organizare n mediul proletar, dar aduce un
uria§ prejudiciu practic sarcinii imediate de organizare a
producviei socialiste de catre sindicate ;

5) nu este posibil sa activam impreuna in acela§i partid
cu un om care nu a inteles necesitatea dictaturii proleta-
riatului, recunoscuta de programul partidului nostru, cu
un om care nu a inteles cà fara aceasta dictatura, adicl
fara reprimarea impotrivirii exploatatorilor, reprimare
sistematica, fara cruvare, care nu se opre§te in faia nici
unei formule burghezo-democratice, nu se poate concepe
nu numai o revo14e socialista, dar nici macar o revolu-
cie consecvent democratica, nu se pot concepe nici un fel
de masuri serioase de lupta impotriva crizei §i ruinei pro-
vocate de razboi ;

6) nu este posibil sa activam impreuna in acela§i
partid cu un om care neaga sarcinile socialiste ale prole-
tariatului ce a cucerit puterea politicä, cu un om care
neaga datoria sindicatelor de a-§i asuma functii de stat
§i de a traduce in viata, cu cea mai mare energie §i cu
hotarire plink' de abnega0e, reorganizarea socialista a pro:
ductiei §i a reparticiei produselor pe scara intregului
stat ;

avind in vedere toate acestea, C.C. al P.M.S.D.R.
a hotarit : tovara§ul Lozovski sa fie exclus din rindurile
P.M.S.D.(bol§evic) din Rusia §i sa se dea fara intirziere
publicitavii aceasta hotarire.

Scrir la 30 decembrie 1917
(12 iannarie 1918)

Pub Hear in 1959 in
Colegeri din Lenin, vol. XXXVI

Se tipUreste dupa manuscris
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HOTARIREA C.C.P.
CU PRIVIRE LA LUPTA IMPOTRIVA LUI KALEDIN

1

HOTARIREA C.C.P.

Consiliul Comisarilor Poporului saluta masurile hota-
rite luate de tov. Antonov in lupta impotriva kaledini§ti
lor §i a complicilor lor §i hotara§te, totodata, ca coman-
dantul trupelor are dreptul sa aplice impotriva capitali§tilor
§i a sabotorilor care ameninta s provoace §omaj §i foamete
masuri represive mergind pina la condamnarea celor vi-
novati la munca fortata in mine.

2

COMPLETARE LA HOTARIREA C.C.P.

De indata ce crearea tribunalelor revolutionare v a fi
posibila, acestea vor examina de urgenta fiecare caz de
trimitere la munca fortata §i, de la caz la caz, vor decide
fie termenul de condamnare la munca fortata, fie elibe-
rarea celor arestati.

Au just scrise : botarirea la 30 de-
cembrie 1917 (12 ianuarie 1918) ;
completarea la hotarire la 1

(14) ianuarie 1918

Au fost publicate pentru prima
oarl : hotarirea in 1942, in
Culegeri din Lenin", vol. XXXII/ ;
completarea la botarire in 1959, in
s,Culegeri din Lenin`, vol. XXXV1

Se tipirefle enpii manuecrir
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CUVINTARE ROSTITA LA PLECAREA
PRIMELOR ESALOANE ALE ARMATEI SOCIALISTE

1 (14) IANUARIE 1918 94
SCURTA RELATARE APARUTA IN PRESA

Tovarasi, salut in persoana voastra hotarirea proleta-
riatului rus de a lupta pentru triumful revolutiei ruse,
pentru triumful maretelor ei lozinci nu numai in tara
noastra, ci si. in rindurile popoarelor din lumea intreaga.
Salut in persoana voastra pe primii eroi-voluntari ai ar-
matei socialiste, care vor crea o puternica armata revolu-
tionara. Aceasta armata este chemata ca, impotriva tuturor
dusmanilor poporului, care folosesc acum toate mijloaccle
pentru a duce la pieire revolutia, si apere cuceririle revo-
lutiei, puterea noastra populara, Sovietele de deputati ai
soldatilor, muncitorilor si taranilor, intreaga noua orinduire
cu adevarat democratici. Acesti dusmani sint capitalistii
din lumea intreaga, care in momentul de fata organizeaza
o campanie impotriva revolutiei ruse, revolutie care aduce
izbavire tuturor oamenilor muncii. Trebuie sa aratam ca
sintem o forta capabila sa invinga toate piedicile care stau
in calea revolutiei mondiale. Tovarasii care pleaca pe front
trebuie sa-i sprijine pe cei slabi, sa inspire fermitate celor
care sovaie si sa insufleteasca prin exemplul lor personal
pe toti cei obositi. Popoarele se trezesc si aud chemarea
inflacarata' a revolutiei noastre, si in curind nu vom mai
fi singuri, in armata noastra se vor incadra forte proletare
din alte 0'6. (Cuvintele tovarasului Lenin
au fost intimpinate cu strigate de salut
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cu aplauze care nu mai conteneau...
In sunetele Internationalei", volunta-
rii armatei socialiste 1-au condus pe to-
varasul Lenin pink' la automobil.)
Pravda nr. 3 (ediria de sea r.0 Se tiparette

aparut
dupg textul-

din 17 (4) ianuarie 191.4 in zsas
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CU PRIVIRE LA NORMELE DE RETRIBUIRE
A PERSOANELOR CU FUNCTII DE RASPUNDERE

PROIECT DE HOTARIRE A C.C.P. "

In legatura cu interpelarea tov. $leapnikov cu privire la
normele de retribuire a persoanelor cu functii de raspun-
dere, C.C.P. hotaraqte :

1) sä se confirme ca decretul prin care s-a stabilit sala-
riul lunar de 500 de ruble pentru membrii Consiliului
Comisarilor Poporului reprezinta o norma aproximativa
pentru cele mai mari salarii ; decretul nu prevede insa
interdictia de a se plati mai mult speciali§tilor ;

2) sa se reaminteasca ca decretul C.C.P. prevede luarea
unor masuri revolutionare pentru reducerea salariilor
exagerat de ridicate 96 ;

3) sa se propuna tuturor comisarilor poporului sa pre-
zinte fara intirziere rapoarte in care sa se arate ce anume
s-a facut in directia aplic.rii acestui decret ;

4) sa. se propuna comisarului pentru finante sa prezinte
un raport in care sa. arate daca s-au luat masuri energice
pentru perceperea impozitului pe venit §i impotriva sus-
tragerii de la plata acestui impozit ;

5) sa se propuna Sovietelor locale de deputati ai mun-
citorilor, soldatilor §i taranilor sa ia masuri mai energice
pentru perceperea impozitelor exceptionale pe veniturile
exagerat de mari.

Scrir itt 2 (15) ianuarie 1918
..Publicat pentru prima oard in 1933,
in Culegeri din Lenin', vol. XXI

Se tiplreite dupii manuscris
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DECLARATIA DREPTURILOR
POPORULUI MUNCITOR SI EXPLOATAT "

Adunarea constituanta hotaraste :
1. 1. Rusia este declarata republica a Sovietelor de depu-

tati ai muncitorilor, soldatilor si taranilor. Toata puterea
centrala i locala apartine acestor Soviete.

2. Republica Sovietica Rusa se constituie pe baza unirii
libere a unor natiuni libere, ca federatie a Republicilor
Sovietice nationale.

Fixindu-si ca sarcina principala desfiintarea oricarei
exploatari a omului de catre om, inlaturarea totall a im-
partirii societatii n clase, reprimarea fara crutare a Impo-
trivirii exploatatorilor, statornicirea organizarii socialiste
a societatii si victoria socialismului in toate çri1e, Adu-
narea constituanta hotaraste de asemenea :

1.Proprietatea privata asupra pamintului este
desfuntata. Intregul pamint, impreuna cu toate con-
structiile, inventarul si celelalte accesorii ale produc-
tiei agricole, este declarat bun al intregului popor
muncitor.

2. Se confirma legea sovietica cu privire la con-
trolul muncitoresc i la Consiliul economic superior,

scopul de a asigura puterea poporului muncitor
asupra exploatatorilor i ca prim pas spre trecerea
deplina a fabricilor, uzinelor, minelor, cailor ferate
si celorlalte mijloace de productie si de transport in
proprietatea statului muncitoresc-taranesc.

3. Se confirma trecerea tuturor bancilor in pro-
prietatea statului muncitoresc-taranesc, aceasta hind

17*

ii

in
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una dintre conditiile eliberarii maselor muncitoare
de sub jugul capitalului.

4. In vederea desfiintarii paturilor parazitare ale
societatu, se introduce obligativitatea generala a
muncu.

5. In scopul
is
de a asigura maselor muncitoare pu-

terea deplina de a inlatura orice posibilitate de
restaurare a puterii exploatatorilor, se decreteaza in-
armarea oamenilor muncii, formarea unei armate
rosu socialiste a muncitorilor i taranilor i dezar-
marea totala a claselor avute.

III. 1. Exprimindu-si hotarirea nestramutata de a smulge
omenirea din ghearele capitalului financiar si ale imperia-
lismului, care au scaldat pamintul in singe in acest razboi,
cel mai criminal dintre toate, Adunarea constituanta se
raliaza intru totul la politica Puterii sovietice, politica ce
consta in ruperea tratatelor secrete, in organizarea fra-
ternizarii celei mai largi cu muncitorii i taranii armatelor
care se lupta astazi intre ele si in obtinerea cu mice pret,
prin masuri revolutionare, a unei paci democratice intre
popoare, fara anexiuni i fara contributii, pe baza liberei
autodeterminari a natiunilor.

2. In acelasi scop, Adunarea constituanta staruie sa se
rupa definitiv cu politica barbara a civilizatiei burgheze,
care a intemeiat bunastarea exploatatorilor apartinind
citorva natiuni alese pe inrobirea populatiei muncitoare de
sute de milioane de suflete din Asia, din colonii in general
si din tarile mici.

Adunarea constituanta saluta politica Consiliului Comi-
sarilor Poporului, care a proclamat deplina independenta
a Finlandei, a inceput retragerea trupelor din Persia si a
proclamat dreptul Armeniei de libera autodeterminare 98

3. Adunarea constituanta considera legea sovietica cu
privire la anularea imprumuturilor contractate de guver-
nele tarului, mosierilor i burgheziei ca o. prima
lovitura data capitalului international bancar, financiar,

exprima convingerea ca Puterea sovietica va merge
cu fermitate pe acest drum pina la victoria deplina a in-.
surectiei internationale a muncitorilor impotriva jugului
capitalului.

si isi
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IV. Fiind aleasa pe baza listelor intocmite de partide inainte
de Revoluvia din Octombrie, cind poporul nu putea Inca'
sa se ridice n ntreaga lui masa impotriva exploatatorilor,
cind poporul nu cunostea Inca intreaga for%a a impotrivirii
opuse de acestia n apararea privilegiilor lor de clasa, cind
poporul nu pornise inca in mod practic la construirea so-
cietatii socialiste, Adunarea constituanta considera cà chiar
si din punct de vedere formal ar fi fundamental gresit
sa. se opuna pe sine Puterii sovietice.

Iar din punctul de vedere al fondului, Adunarea consti-
tuanta considera c n prezent, n momentul luptei finale
a poporului impotriva exploatatorilor si, pentru exploa-
tatori nu poate fi loc n nici unul dintre organele puterii.
Puterea trebuie sà apartina in intregime i exclusiv maselor
muncitoare i reprezentantei lor, investite cu depline pu-
teri, Sovietele de deputaii ai muncitorilor, soldavilor

Sprijimnd Puterea sovietica i decretele Consiliului Co-
misarilor Poporului, Adunarea constituanta considera Ca
misiunea ei se limiteaza la stabilirea bazelor fundamentale
ale transformarii socialiste a societatii.

Totodata, in tendinta de a crea o uniune cu adevarat
libera i liber consimvita, i deci cu atit mai strinsa si mai
tramica, a claselor de oameni ai muncii ale tuturor naviu-
nilor din Rusia, Adunarea constituanta i limiteaza sarcina
la stabilirea principiilor fundamentale ale federatiei Re-
publicilor Sovietice din Rusia, lasind muncitorilor i a-
ranilor fiecarei natiuni libertatea de a hotari in mod
independent, la propriul lor congres sovietic, investit cu
depline puteri, daca vor, i pe ce baze, sa. participe la gu-
vernul federal si la celelalte institutii sovietice federale.

Scris hi ianuarie, nu mai tirziu de
3 (16), 19/8

Publicat la 4(17) ianuarie 1918
in ziarele Pravda" nr.

nr.
2

si Izvestiia C.E.C. 2

Se tipamee dupa manuscril

taranilor.
si
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CATRE CONGRESUL GENERAL AL ARMATEI
IN LEGATURA CU DEMOBILIZAREA ARMATEI

Dragi tovaraii
Tovara§ul Podvoiski mi-a transmis propunerea dv. §i

va rog scuzati s5. nu interpretati gre§it faptul ca
sint nevoit sa m multumesc sa va raspund printr-o scri-
soare. Salut cu caldura convingerea dv. ca, date fiind greu-
tävile momentului prin care trecem §i in pofida acestor
greutati, dv. yeti indeplini cu succes mareata sarcina a
crearii unei armate socialiste. Noi trecem, poate, printr-una
dintre perioadele critice ale revoluIiei, cind Puterea so-
vietica este armenincata atit de du§manul din afara im-
periali§tii din Germania §i din alte cit §i de dtq-
manul dinauntru contrarevol4a, care s-a ascuns in
spatele lozincii toata puterea in mina Adunarii con-
stituante".

Vom birui §i aceasta criza. In aceasta privinta nu incape
nici umbra de indoiala ! Puterea cucerita de Soviete va
ramine a Sovietelor. Revolutia socialista a inceput. Ea va
merge mai departe spre victorie, atit in Rusia cit §i in
lumea intreaga.

Cu cele mai sincere urari de succes §i de voie bunk'
in munca.

Al. dv., Lenin

(Scrisoarea este intimpinata cu aplauze
puternice §i prelungite.)

Scris la 3 (16) ianuarie 1918
Publicat pentra prima oara

la 6 (19) ianuarie 1918 in mama
Armiia i Flot Rabocer

i Krestianskoi Rosii nr. 4

Se tipiireite dug textul
aparut in mar

tari

sI mS si
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CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU L. D. TROTKI,
PRESEDINTELE DELEGATIEI SOVIETICE

LA CONFERINTA DE PACE DE LA BREST-LITOVSK
3 (16) IANUARIE 1918

1

La aparat e Lenin. Chiar acum am prirnit scrisoarea
dv. speciala. Stalin lipseste si n-am putut Inca sal i-o arat.
Planul dv. mi se pare acceptabil. Dar nu s-ar putea ca
adoptarea lui definitiva sa fie pucin aminata si hotarirea
definitiva sa fie luata dupa sedima speciala a C.E.C. care
va avea boc aici ? De indata ce se va inapoia Stalin, ii
voi arata si lui scrisoarea.

Lenin
2

Inainte de a raspunde la intrebarea dv., as vrea sa
ma sfatuiesc mai intli cu Stalin. Astazi pleaca spre dv.
delegavia C.E.C. ucrainean de la Harkov, care rn-a incre-
dintat ca Rada de la Kiev e pe duca.

Lenin
3

Chiar acum a sosit Stalin, vom discuta impreuna si va
vom da imediat raspunsul nostru comun.

Lenin
4

Transmiteci lui Trotki. Rugam sa se inceleaga asupra
unei intreruperi si sa vina la Petrograd.

Publicat pentru prima oarii In 1929
in retista

Proletarskaia Revoliuiiie nr. .5

Lenin. Stalin

Se tipareite dupa banda
de telegraf
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HOTARIREA C.E.C. DIN RUSIA
DIN 3 (16) IANUARIE 1918

Pe baza tuturor cuceririlor Revolutiei din Octombrie §i
In conformitate cu Declaravia poporului muncitor §i ex-
ploatat adoptatà in §edinta de la 3 ianuarie a.c. a Comi-
tetului Executiv Central, In Republica rus 5. intreaga pu-
tere apartine Sovietelor §i institutiilor sovietice. De aceea,
orice incercare, indiferent de persoana sau de institutia care
ar face-o, de a.-§i atribui o functie sau alta a puterii de
stat va fi consideratI ca o actiune contrarevolutionail.
Orice incercare de acest fel va fi reprimatI prin toate
mijloacele de care dispune Puterea sovieticI, inclusiv folo-
sirea fortei armate.

"Pravda nr. 2 din
17 (4) ianounie 1918

is zvestiia C.E.C.' nr. 2
din 4 ianuarie 1918

Se tiplrette clupl textul
apartst in ziarul Pravda'
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DECLARATIA FRACTIUNII
P.M.S.D.(BOL$EVIC) DIN RUSIA

CITITA LA SEDINTA ADUNARII CONSTITUANTE
DIN 5 (18) IANUARIE 1918 99

Uriasa majoritate a Rusiei muncitoare muncitorii,
taranii, soldatii au cerut Adunarii constituante sa recu-
noasca cuceririle Marii Revolutii din Octombrie, decretele
sovietice cu privire la pamint, la pace, cu privire la con-
trolul muncitoresc si in primul rind sa recunoasca puterea
Sovietelor de deputati ai muncitorilor, soldatilor si 0:rani-
bor. C.E.C. din Rusia, indeplinind vointa acestei uriase
majoritati a claselor de oameni ai muncii din Rusia, a
cerut Adunarii constituante sa considere aceasta vointa ca
fiind obligatorie pentru ea. Dar majoritatea Adunarii con-
stituante, fiind de acord cu pretentiile burgheziei, a respins
aceasta cerinta, aruncind o sfidare intregii Rusii mun-
citoare.

In Adunarea constituanta majoritatea o are partidul
socialistilor-revolutionari de dreapta, partidul lui Kerenski,
Avksentiev, Cernov. Acest partid, care se intituleaza so-
cialist si revolutionar, se afla in fruntea luptei duse de
elementele burgheze impotriva revolutiei muncitoresti si
täranesti si in fapt este un partid burghez si contrare-
volutionar.

In compozitia ei actuala, Adunarea constituanta repre-
zinta rezultatul raportului de forte care s-a creat inainte
de Marea Revolutie din Octombrie. Actuala majoritate
contrarevolutionara a Adunarii constituante, aleasa pe baza
listelor de partid invechite, este expresia zilei de ieri a
revolutiei si incearca sa se puni de-a curmezisul miscarii
muncitoresti si taranesti.
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Dezbaterile, care au durat o zi intreaga, au aratat in
mod concret ca, intocmai ca pe timpul lui Kerenski,
partidul socialistilor-revolutionari de dreapta hraneste
poporul cu promisiuni, promitindu-i in vorba marea cu
sarea §i hotarind in fapt sa lupte impotriva puterii So-
vietelor de muncitori, tarani i soldati, impotriva masuri-
lor socialiste, impotriva trecerii far a. rascumparare in
mina taranilor a pamintului si a intregului inventar, im-
potriva nationalizarii bancilor, impotriva anularii da-
/oriilor de stat.

Intrucit noi nu vrem sa acoperim nici pentru o clipa
crimele dusmanilor poporului, declaram ca parasim Adu-
narea constituanta, urmind ca Puterea sovietica sa ia o
hotarire definitiva n problema atitudinii fata de partea
contrarevolutionara a Adunarii constituante.

Pravda nr. 5 (editia de seara)
din 19 (6) ianuarie 1918

Se tiparefte dupa textut
aparut in ziar
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OAMENI DE PE LUMEA CEALALTA

Mi-am pierdut zadarnic ziva, prieteni". A§a suna o
veche maxima latina, care fara sa vrei iti vine in minte
cind te ginde§ti cum a fost pierduta ziva de 5 ianuarie.

Dupa o munca sovietica, vie, adevarata printre munci-
tori §i tarani care fac treaba, taie padurea §i smulg rada-
cinile exploatarii mNiere§ti §i capitaliste, deodata am fost
nevoiti sa ne transportam in alta lume", sa avem de-a
face cu un fel de aparitii de pe lurnea cealalta, din lagarul
burgheziei §i al acolitilor, lingailor, slugoilor §i al apara-
torilor ei, cu voie i fara voie, con§tienti qi incon§tienti.
Din lumea luptei maselor muncitoare §i a organizatiei kr
sovietice impotriva exploatatorilor in lumea frazelor
dulcegi, a declamatiilor pomadate, lipsite de continut, a
unor nesfir§ite promisiuni, care se bazau, ca §i inainte, pe
politica de conciliere cu capitali§tii.

Ai fi zis ca, din nebagare de seama sau din gre§eala, is-.
toria §i-a intors ceasul inapoi, si in bc de luna ianuarie
1918 ne-am trezit pentru o zi in mai sau iunie 1917 !

Este ingrozitor ! Dintr-o lume de oameni vii sa nimergti
in societatea unor cadavre, sa respiri duhoare de cadavru,.
sa asculti acelea§i mumii ale frazeologiei sociale", louis
blanciste, pe Cernov §i Tereteli, e de nesuportat.

A avut dreptate tov. Skvortov cind, in iciteva 'fraze
scurte, bine daltuite, simple, calme §i totodata necrutator
de taioase, a spus sociali§tilor-revolutionari de dreapta :
Intre noi totul s-a sfillit. Noi ducem pina la capat Re-,
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volutia din Octombrie impotriva burgheziei. Noi sintem
de o parte a baricadei, iar voi de cealalta".

Iar drept raspuns torentele de fraze foarte, foarte
netede ale lui Cernov vi Tereteli, care ocolesc cu grija nu-
mai (numai !) o singura problema, problema Puterii so-
vietice, a Revolutiei din Octombrie. Sa nu fie razboi
civil, sa nu fie sabotaj", descinta Cernov revolutia in nu-
mele socialivtilor-revolutionari de dreapta. Iar socialivtii-
revolutionari de dreapta, care timp de vase luni din
iunie 1917 pina in ianuarie 1918 au dormit parca sorn-
nul celor drepti, se ridica vi aplauda cu invervunare, cu
indaratnicie. Intr-adevar e atit de uvor vi atit de placut
sa rezolvi problemele revolutiei prin descintece. Sa nu
fie razboi civil, sa nu fie sabotaj, toata lumea sa recu-
noasca Adunarea constituanta". In fond prin ce se
deosebevte aceasta de descintecul 1 muncitorii vi capitalivtii
sa traiasca in buna pace ? Absolut prin nimic. Kaledinii
vi Reabuvinskii, impreuna cu prietenii lor imperialivti din
toate Oirile, nu vor disparea vi nu-vi vor schimba politica
nici in urma descintecelor dulceagului nostru bard Cernov,
nici in urma povetelor plicticoase, citite parca dintr-o
carte confuza, superficiala, plina de denaturari, ale lui
Tereteli.

OH ii invingem pe Kaledini vi pe alde Reabuvinski,
oH abandonam revolutia. OH victoria in razboiul civil
impotriva exploatatorilor, ori pieirea revolutiei. Ava s-a
pus problema in toate revolutille, vi in cea engleza din se-
colul al XVII-lea, vi in cea franceza din secolul al XVIII-lea,
vi in cea germana din secolul al XIX-lea. Cum se poate
oare concepe ca in revolutia rug din secolul al XX-lea
problema s-ar pune altfd ? Cum ar fi cu putinta ca lupii
sa devina miei ?

Tereteli vi Cernov nu se gindesc nici un pic, nu vadesc
nici cea mai mica dorinta de a recunoavte existenta luptei
de clag, care nu intimplator, nu dintr-o data, nu din
capriciul sau din reaua-vointa a cuiva, ci in mod inevi-
tabil, in cursul unui indelungat proces de dezvoltare
revoluvionara", s-a transformat in razboi civil.
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0 zi grea §i plictisitoare in elegantele sali ale palatului
Tavriceski, care §i in ceea ce prive§te aspectul sau se de-
osebe§te de palatul Smolnii aproape tot iatit cit se deose-
be§te elegantul, dar lipsitul de viaça, parlamentarism bur-
ghez de aparatul sovietic, proletar, simplu, in multe
privinte inca dezordonat §i nedesaviqit, dar viu §i viabil.
Acolo, in vechea lume a parlamentarismului burghez, se
duelau conducatorii claselor du§mane §i ai grupurilor du§-
mane ale burgheziei. Aici, in lumea nou'a a statului socialist
proletarlaranesc, clasele asuprite actioneaz 5. cam brutal,
stingaci... *

Scris la 6 (19) ianuarie 1918
Publicat pentrx prima oar1

la 21 ianuarie 1926
nr.

in ziarul
Pravda 17

* Aid manuscrisul se intrerupe. biota red.

Se tiplrefie dug manuscrss
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PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE
LA DIZOLVAREA ADUNARII CONSTITUANTE 1"

1

TEZE

1. Abordarea din punct de vedere istoric a problemei
dezvoltarii revoluviei ruse spre un conflict intre Adu-
narea constituanta i Puterea sovietica :

Sovietele ca singura fora populara care a izbutit
sa doboare monarhia ;

cresterea si consolidarea Sovietelor incepind de
la 28.11. pina la 25.X. inclusiv ;

alegerile pentru Adunarea constituanta inainte
de sciziunea din rindurile socialistilor-revolutionari si
de Marea Revolutie din Octombrie ;

alegerea socialistilor-revolutionari pe listele So-
vietelor.

2. Parasirea Adunarii constituante de
Retra- Isto- catre bolsevici §i socialistii-revolutio-
gerea ricul nari de stinga, partide care repre-
musul- unei zinta in mod vadit majoritatea in
mani- zile Soviete si in rindurile maselor de oa-
lor meni ai muncii, a demonstrat ch se

poate de limpede ruptura dintre
? Adunarea constituanta si Soviete si

a creat o situatie imposibila.
3. Necesare pentru revoluvia socialista sint nu ap-zisele

institutii nationale" ale parlamentarismului burghez,
ci institutiile de clasa ale maselor celor ce muncesc
§i sint exploatati.

1
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Dezvoltarea revoluciei ruse a dus, in cursul luptei,
la lichidarea parlamentarisrnului burghez si a conci-
katorismului, creind republica sovietica ca forma a
dictaturii proletariatului §ii caranimii grace.

Nici un pas inapoi.
4. La intrebarea directa a C.E.C. Adunarea constituanta

nu a raspuns...
5. Partidul socialistilor-revolucionari de dreapta si cel

al mensevicilor duc in afara Adunarii constituante
o furibunda lupta contrarevolucionara impotriva Re-
voluciei din Octombrie.

6. Concluzie : In componenca care a ramas, Adunarea
constituanta nu e deck un paravan al luptei duse de
contrarevolucionari pentru rásturnarea Puterii so-
vietice...

7. Adunarea constituanta este dizolvata.
8. Acest proiect de decret va fi prezentat chiar astazi

Comitetului Executiv Central.

2

PROIECT DE DECRET

Inca de la inceputurile ei, revolucia rusa a dat nastere
Sovietelor de deputaci ai muncitorilor, soldacilor si cara-
nilor, ca organizacie de masa a tuturor claselor muncitoare
si exploatate, singura in stare sa conduca lupta acestor
clase pentru deplina lor eliberare politica si economica.

In tot cursul primei perioade a revoluciei ruse, numarul
Sovietelor a crescut. Ele s-au dezvoltat si s-au intärit, de-
barasindu-se, pe baza propriei lor experience, de iluziile
politicii de conciliere cu burghezia, de formele amagitoare
ale parlamentarismului burghezo-democratic si ajungind in
mod practic la concluzia ca, fara a rupe cu aceste forme
si cu oHce politica de conciliere, dezrobirea claselor asu-
prite nu este cu putinca : o asemenea rupturi a fost Re-
volucia din Octombrie, care a predat intreaga putere in
mina Sovietelor.

Adunarea constituanta, aleasa pe baza unor liste intoc-
mite inainte de Revolucia din Octombrie, era expresia
vechiului raport de force politice, cind la putere se aflau

le
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conciliatorii si cadecii. Votind pentru candidacii partidului
socialistilor-revoligionari, poporul n-a putut atunci sa faca
o alegere intre socialistii-revoluvionari de dreapta, parti-
zani ai burgheziei, si cei de stinga, partizani ai socialis-
mului. Asadar, aceasta Adunare constituanta, care trebuia
sa constituie o incununare a republicii parlamentare bur-
gheze, nu putea sa nu se puna de-a curmezisul drumului
Revolutiei din Octombrie si al Puterii sovietice.

Revollgia din Octombrie, prin faptul ca a dat puterea
Sovietelor si, prin Soviete, claselor muncitoare si exploa-
tate, astirnit irnpotrivirea desperata a exploatatorilor, si
in reprimarea acestei impotriviri ea s-a afirmat intru totul
ca un inceput de revolucie socialista. Clasele muncitoare
s-au putut convinge din experienca ca vechiul parlamen-
tarism burghez este perimat, ci este cu desavirsire incotu-
patibil cu sarcinile infaptuirii socialismului, ea' numai niste
instituvii de clasa (cum slut Sovietele), si nu niste insti-
tuvii general-navionale, sint in stare si infringa impotri-
virea claselor avute si sa puna bazele societatii socialiste.
Orice renunçare la devinerea intregii puteri de catre So-
viete, la Republica sovietica cucerita de popor, in fa-
voarea parlamentarismului burghez si a Adunarii consti-
tuante, ar insernna in prezent un pas inapoi si prabusirea
intregu Revolutii muncitoresti-varanesti din Octombrie.

Ca urmare a imprejurarilor mai sus aratate, in Adu-
narea constituanta intrunita la 5 ianuarie majoritatea a
capatat-o partidul socialistilor-revoluvionari de dreapta,
partidul lui Kerenski, Avksentiev si Cernov. Cum e si
firesc, acest partid a refuzat sa ia in discutie propunerea,
absolut precisa, Clara si excluzind orice rastalmacire, fa-
cuta de organul suprem al Puterii sovietice, Comitetul
Executiv Central al Sovietelor, de a se recunoaste pro-
gramul Puterii sovietice, de a se recunoaste Declaravia
drepturilor poporului muncitor si exploatat", de a se
recunoaste Revolutia din Octombrie si Puterea sovietica.
Prin aceasta Adunarea constituanta a rupt orice legitura
dintre ea si Republica sovietica a Rusiei. Era inevitabil
ca o asemenea Adunare constituanta sa fie parasita de
catre fragiunea bolsevicilor si cea a socialistilor-revolu-
Iionari de stinga, care acum formeaza, fara doar si
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poate, uriasa majoritate in Soviete si se bucura de in-
crederea muncitorilor si a majoritatii varanilor.

In fapt, partidul socialistilor-revolucionari de dreapta
cel al mensevicilor duc, in afara zidurilor Adunarii

constituante, cea mai inversunata lupta impotriva Puterii
sovietice, chemind deschis, prin ziarele lor, la rasturnarea
acesteia, denumind samavolnicie i ilegalitate reprimarea
prin força claselor muncitoare a impotrivirii exploata-
torilor reprirnare necesara pentru eliberarea de sub
Jugul exploatarii luind apararea sabotorilor, care se
afla in slujba capitalului, i mergind pina la indemnuri
fatise la teroare, pe care grupuri de necunosagi" au

inceput s-o practice. E clar ca, asa stind lucrurile, cei
ramasi in Adunarea constituanta n-ar putea sa joace
decit un rol de paravan pentru lupta dusa de contra-
revolutionari in vederea rasturnarii Puterii sovietice.

De aceea Comitetul Executiv Central hotaraste :
Adunarea constituanta este dizolvata.

Sells la 6 (19) ianuarie 1918

Tezele au fort publicate
pentru prima oath' in 1931, in
Culegeri din Lenin', vol. XVIII ;

decretul a fort publicat
la 7 (20) ianuarie 1918,
in ziarele Pravda nr. 5

Izvestiia C.E.C.` nr. S

18*

Se tipareste dug manuscris

si
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CUVINTARE CU PRIVIRE LA DIZOLVAREA
ADUNARII CONSTITUANTE

ROSTITA LA SEDINTA
COMITETULUI EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA

6 (19) IANUARIE 1918

Tovarasi 1 Ciocnirea dintre Puterea sovietica si Adu-
narea constituanta a fost pregatita de intreaga istorie a
revolutiei ruse, care a fost pusa in fata sarcinilor fara pre-
cedent ale transformarii socialiste a societatii. Dupa eve-
nimentele din 1905 nu mai incapea nici o indoiala ca.
tarismul isi traieste ultimele zile, si numai datorita starii
de inapoiere si de ignoranta a satului a reusit sa se sal-
veze de la pieire. Revolutia din 1917 a fost insotita de
urmatorul fenomen : pe de o parte, partidul burghez im-
perialist, prin forta imprejurarilor, s-a transformat intr-un
partid republican, iar pe de alta parte au aparut organi-
zatii democratice Sovietele, create Inca in 1905, caci
Inca de pe atunci socialistii au inteles ca prin organizarea
acestor Soviete se faureste ceva maret, nou si fara prece-
dent in istoria revolutiei mondiale. Sovietele, pe care po-
porul a stiut sa le creeze din proprie initiativa, reprezinta
o forma a democratismului care nu-si gaseste asemanare in
nici o tara.

Revolutia a dat la iveala doua forte : unirea maselor,
in scopul doboririi tarismului, si organizatiile poporului
muncitor. De obicei, and ii aud pe adversarii Revolutiei
din Octombrie strigind ca ideile socialismului sint utopice
si irealizabile, le pun, in asemenea cazuri, o intrebare sim-
pla si clara : Sovietele ce fel de fenomen sint ? Carui fapt
i se datoreste nasterea acestor organizatii populare nein-
tilnite Inca in istoria desfasurarii revolutiei mondiale ? La
aceasta intrebare n-am primit, si nici n-am putut primi,
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de la nimeni un raspuns precis. Ei se ridica impotriva
acestor puternice organizatii, care n-au ap5Irut inca in nici
una din revolutille lumii, pentru ca, in virtutea inertlei,
ei apara orinduirea burgheza. Cine lupta impotriva mo-
sierilor se alatura Sovietelor de deputati ai taranilor. So-
vietele cuprind pe toti cei care, intrucit nu vor sa ramina
inactivi, merg pe calea muncii creatoare. Reteaua lor a
acoperit intreaga tara, si cu cit aceasta retea a Sovietelor
populare va fi mai deasa, cu ark va fi mai putin posibill
exploatarea reprezentantilor poporului rnuncitor, caci exis-
tenta Sovietelor nu este compatibila cu propaisrea orin-
duirii burgheze ; de aici decurg toate aceste contradictii
ale reprezentantilor burgheziei, care isi duc lupta impo-
triva Sovietelor noastre exclusiv in numele intereselor bor.

Trecerea de la capitalism la orinduirea socialista este
insotita de o lupta indelungata si indirjita. Rasturnind
tarismul, revolutia rusk' trebuia in mod inevitabil sa mearga
mai departe, s5.' nu se multumeasca cu triumful revolutiei
burgheze, caci razboiul si calamitatile fara precedent pe
care le pricinuieste el popoarelor istovite au creat un
teren prielnic pentru izbucnirea revolutiei sociale. De
aceea, nimic nu stirneste atita risul ca afirmatia potrivit
careia desfasurarea revolutiei, minia maselor ar fi pro-
vocata de un partid oarecare, de o persoana oarecare
sau, asa cum tipa ei, de vointa dictatorului". Flacara
revolutiei s-a incins numai din pricina suferintelor de
neinchipuit ale Rusiei si a tuturor conditiilor create de
razboi, care au pus in mod acut si hotarit in fata po-
porului muncitor urmatoarea problema : sau sa faca un
pas curajos si indriznet, sau sa piara sa moara de
foame.

Si elanul revolutiei si-a gasit expresia in crearea Sovie-
telor acest sprijin al revolutiei muncitoare. Poporul rus
a. facut un salt gigant o saritura de la tarism la So-
vrete. Acesta este un fapt incontestabil, care nu s-a mai
intimplat nicaieri. Si in timp ce parlamentele burgheze
din toate tarile si statele, ingradite in cadrul capitalismu-
lin p. al proprietatii, nu dadeau niciodata si nicaieri vreun
spripn mrscarii revolutionare, Sovietele, aprinzind mai tare
flaca'ra revolutiei, dicteaza poporului in mod imperativ :



250 V. I. LENIN

lupta, preia totul in mina ta i organizeaza-te. Fara in-
doiala ca in procesul de dezvoltare a revolutiei, dezvoltare
determinata de puterea Sovietelor, se vor mai constata
destule gre5eli i gafe de tot felul ; dar nu este pentru
nimeni un secret ca orice mi5care revol4onara este intot-
deauna in mod inevitabil insovità de fenomene vremelnice
de haos, ruina i dezordine. Societatea burgheza inseamna
tot razboi, inseamna tot macel, i acest fenomen a pro-
vocat 5i a ascutit conflictul dintre Adunarea constituanta

Soviete, iar toti cei care ne repro5eaza ca noi, care
altadata am aparat Adunarea constituanta, acum o di-
zolvam" n-au nici un dram de minte 5i nu fac altceva
decit s rosteasca fraze pompoase, lipsite de orice conti-
nut. Daca altadata, In comparatie cu tarismul i republica
lui Kerenski, Adunarea constituanta a fost din punctul
nostru de vedere mai buna decit faimoasele lor organe
ale puterii, pe masura ce apareau Sovietele insa, acestea,
ca organizava revolutionare ale intregului popor, s-au si-
tuat, desigur, cu mult deasupra tuturor parlarnentelor din
lumea intreaga, i acest fenomen eu 1-am subliniat 2nc5. In
aprilie. Sovietele, distrugind din rad5.cini proprietatea
burgheza i mo5iereasca 5i contribuind la desavir5irea re-
voluOei care a maturat toate urmele orinduirii burgheze,
ne-au impins pc calea care a adus poporul la construirea
vietii sale. Noi am 5i pornit la aceasta mareata construire,
5i foarte bine am facut. Fara indoiala ca revolu0a socia-
lista nu poate fi oferita dintr-o data poporului Intr-o
forma curavica, neteda 5i irepro5abila, nu poate sa nu fie
insocita de razboi civil, de sabotaj 5i de impotrivire. Si
cei ce v demonstreaza contrarul stilt oH nige mincino5i,
ori oameni in cutie. (A p 1 au z e f ur tun o a s e.) Eve-
nimentele din 20 aprilie cind poporul, din proprie
iniviativa i lira nici un fel de instructiuni din partea
dictatorilor" sau partidelor, s-a ridicat el singur impo-
triva guvernului conciliator au demonstrat Inca de pe
atunci Intreaga slabiciune i ubrezenie a temeliilor bur-
gheziei. Masele 5i-au dat seama de puterea lor, i atunci,
pentru a le fi lor pe plac, s-a pornit acel vestit cadril
ministerial, In scopul de a inpla poporul ; poporul insa,
foarte curInd, a inceput sa vada limpede, mai ales dupa

si
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ce Kereriski, avind in ambele buzunare tratatele secrete
de jaf incheiate cu imperialiqtii, a impins trupele la ofen-
siva. Incetul cu incetul, poporul inselat, care se apropia
tot mai mutt de limita rabdarii, a inteles intreaga activi-
tate a conciliatorilor, si rezultatul tuturor acestor lucruri
a fost Revolutia din Octombrie. Poporul a invatat din
propria sa experienta, fiind supus la torturi, executii
impuscaturi in masa, i zadarnic incearca c1áii sa-1 con-
vinga c. bolsevicii sau nu stiu ce dictatori" Ant vinovati
de izbucnirea insurectiei oamenilor muncii. 0 dovadi in
acest sens o constituie sciziunile din rindurile maselor
populare, produse la congrese, adunari, conferinte etc.
Poporul nici pina acum nu a valorificat pe deplin Re-
volutia din Octombrie. Aceasta revolutie a aratat in mod
concret cum trebuie sa porneasca poporul la preluarea
mina sa, in mina statului muncitoresc i taranesc, a pa-
rnintului si a bogatiilor lui naturale, a mijloacelor de
transport i de productie. Toati puterea in mina Sovie-
telor am spus noi, i pentru acest scop luptam. Po-
porul a vrut s convoace Adunarea constituanta, §i noi
am convocat-o. Dar el §i-a dat imediat seama ce repre-
zinta aceasta faimoasa Adunare constituanta. Acum noi
am indeplinit vointa poporului, qi aceasta vointa era :
toata puterea in mina Sovietelor. Cit despre sabotori, ii
vom zdrobi. Cind de la Smolnii, uncle viata pulsa din
plin, am ajuns in palatul Tavriceski, am avut senzatia ca
ma aflu printre cadavre i mumii lipsite de viata. Apelind,
in lupta lor impotriva socialismului, la toate mijloacele
existente, recurgind la forta i sabotaj, ei pina i tiinta

marea mindrie a omenirii au transformat-o intr-o
unealtà de exploatare a poporului muncitor, i, desi in
felul acesta ei au frinat in oarecare masura inaintarea spre
revolutia socialista, totu§i n-au reu§it s-o zadarniceasca
nici nu vor reu§i vreodata. Caci prea este mare puterea
Sovietelor, care au inceput s. distruga nu in chip boieresct
ci in chip proletar, taranesc, vechile temelii ale perimatei
orinduiri burgheze.

Transmiterea intregii puteri Adunarii constituante in-
seamna §i ea acelai conciliatorism cu odioasa burghezie.
Sovietele ruse pun interesele maselor de oameni ai muncii

in

§i
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cu mult mai presus de interesele conciliatorismului trada-
tor, imbrIcat intr-o haina noua. Cuvintarile lui Cernov
§i. Tereteli, ace§ti politicieni invechiti care continua si
scinceasca plicticos el razboiul civil trebuie sa inceteze,.
raspindesc miasme de vechi mucegai. Atita timp insi cit
exista Kaledin, iar sub lozinca : toati puterea in mina.
Adunärii constituante" se ascunde lozinca : jos Puterea
sovietica", noi nu vom putea evita razboiul civil, cad
pentru nimic in lume nu vom ceda Puterea sovietica !
(A plauze fur tuno a s e.) Iar cind Adunarea consti-
tuanta §i-a afirmat din nou intentia de a amina toate
sarcinile §i chestiunile spinoase §i urgente ce i-au fost puse
de Soviete, noi i-am raspuns ca nu poate fi vorba de o-
aminare nici macar de un minut. Si prin vointa Puterii
sovierice, Adunarea constituanta, care n-a recunoscut
puterea poporului, este dizolvata. Alde Reabu§inski au
pierdut partida, §i rezistenta lor va provoca doar o agra-
vare, o noua izbucnire a razboiului civil.

Adunarea constituanta este dizolvata, §i Republica
sovietica revolutionara va triumfa cu orice prey.
(Aplauze furtunoase, care se transforma
in ovatii ce nu mai contenesc.)

..Ptande For. 6 Se tipareite
apanst

dup3 textiii
din 22 (9) ianuarie 1918 in ziar
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IN LEGATURA
CU ISTORICUL UNEI PACI NENOROCITE

S-ar putea spune ca nu e momentul acum sa ne ocupam
de istorie. Da, o asemenea afirmatie poate fi admisl
atunci chid Intr-o anumita problema nu exista o legatura
practica strinsa §i directa intre trecut §i prezent. Dar
problema p5cii nenorocite, extrem de grele, este atit de
actuala, inch trebuie sa insistam asupra lamuririi ei. Si
de aceea public tezele privitoare la aceasta vroblema ca-
rora le-am dat citire la 8 ianuarie 1918 in fata unei
adunari alcatuite din vreo 60 de activigi de vazi din
Petrograd ai partidului nostru.

Iata aceste teze :

7/1.1918.

TEZE CU PRIVIRE
LA INCHEIEREA IMEDIATA A UNEI PACI

SEPARATE $1 ANEXIONISTE "I

1. Situatia revolutiei ruse in momentul de fafa este de
aa naturä, inch aproape toti muncitorii §i uria§a majo-
ritate a tàranilor sint, Ara indoia15, de partea Puterii
sovietice §i a revolutiei socialiste incepute de aceasta. In
acest sens, succesul revolutiei socialiste in Rusia este
asigurat.

2. In acelgi timp, rlzboiul civil, provocat de impotri-
virea turbaa a claselor avute, care ;i-au dat foarte bine

.
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seama cal se afla in fava luptei finale si hotaritoare pen-
tru pastrarea proprieacii private asupra pamintului si
asupra mijloacelor de productie, n-a ajuns inca la punctul
lui culminant. Victoria Puterii sovietice in acest razboi
este asigurata, dar Ora cind va fi inabusita impotrivirea
burgheziei va mai trece, in mod inevitabil, o bucata de
timp, in mod inevitabil va mai fi nevoie de o mare
incordare a fortelor, in mod inevitabil va urma o anumita
perioada de grava dezorganizare si haos, care sint ine-
rente oricarui razboi si mai ales unui razboi civil.

3. In plus, aceasta impotrivire, in formele ei mai puvin
isactive nemilitare esabotajul, corupvia elementelor

clasate, coruptia agenvilor burgheziei care se strecoara in
rindurile socialistilor pentru a duce de ripa cauza acestora
etc. etc. , impotrivirea aceasta s-a dovedit atit de in-
dirjita si capabila sa imbrace forme atit de variate, inch
lupta impotriva ei se .va mai prelungi in mod inevitabil
citva timp si este pupil probabil ca ea sa se termine, in
formele ei principale, intr-un timp mai scurt de citeva
luni. Or, fara o victorie hotaritoare asupra acestei im-
potriviri pasive si camuflate a burgheziei si a partizanilor
ei, succesul revolutiei socialiste nu este cu putinca.

4. In sfirsit, sarcinile organizatorice ale transformarii
socialiste din Rusia sint atit de mari si de grele, incit
pentru indeplinirea lor dat fiind numarul mare de
tovafa§i de drum mic-burghezi pe care-i are proletariatul
socialist si nivelul cultural scazut al acestuia este de
asemenea nevoie de un timp destul de indelungat.

5. Toate aceste imprejurari, luate la un loc, sint de
asa natura, inch din ele rezulta foarte precis ca pentru
succesul socialismului in Rusia este nevoie de un anumit
interval de timp, cel puvin de citeva luni, in cursul caruia
guvernul socialist trebuie sa aiba mlinile absolut libere
pentru a invinge burghezia mai intli in propria lui tarl
si pentru a pune la punct o munci organizatorica de
masa pe scara larga si in adincime.

6. Situatia revolutiei socialiste din Rusia trebuie s5.' stea
la baza oricarei definiri a sarcinilor internacionale ale
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Puterii noastre sovietice, dat fiind ca in al patrulea an
de razboi situatia internationala se prezinta in asa fel,
incit este absolut cu neputinta sa se prevada momentul
probabil al izbucnirii revolutiei si al doboririi vreunuia
dintre guvernele imperialiste din Europa (inclusiv cel ger-
man). Nu incape nici o indoiala c revolutia socialista
trebuie s vina si va veni in Europa. Toate sperantele
noastre in victoria definitiva a socialismului se bazeail
pe aceasta convingere i pe aceasfa previziune §tiinfftca.
Activitatea noastra propagandistica in general si orgam-
zarea fraternizarii in special trebuie sa fie intensificate
dezvoltate. Dar ar fi o greseala sa intemeiem tactica gu-
vernului socialist din Rusia pe incercarea de a stabili dac .

revolutia socialista va izbucni sau nu in Europa, si in
special in Germania, in viitoarele sase luni (sau in alt
termen scurt). Intrucit lucrul acesta nu poate fi nicidecum
stabilit, toate incerarile de acest fel s-ar reduce, din
punct de vedere obiectiv, la un joc orb de noroc.

7. In momentul de fata, 7.1.1918, tratativele de pace
de la Brest-Litovsk arata foarte clar ca in cadrul guver-
nului german (la remorca caruia se afla toate celelalte
guverne ale cvadruplei aliante) cel care a biruit in mod
incontestabil este partidul militar, care in fond a si dat
Rusiei un ultimatum (de la o zi la alta e de asteptat,
trebuie sa ne asteptam, ca el sa ne fie prezentat formal).
Ultimatumul este urmatorul : oH continuarea razboiului,
ori o pace anexionista, adica pace cu conditia ca noi
restituim toate teritoriile ocupate de noi, iar germanii sa
pastreze toate teritoriile ocupate de ei, impunindu-ne
plata unei contributii (carnuflata sub aparenta unei plati
pentru intretinerea prizonierilor), contributie de aproxi-
mativ 3 miliarde de ruble, platibila in citeva rate anuale.

8. In fata guvernului socialist al Rusiei se pune o pro-
blem care cere o rezolvare urgentl : s'a acceptam imediat
aceasfa pace anexionista' sau s51 pornim imediat un razboi
revolutionar. In fond, nici o solutie de mijloc nu este
posibira. Nu mai e posibila nici un fel de aminare, deoa-
rece noi am facut de ja tot posibilul i imposibilul pen-
tru prelungirea in mod artificial a tratativelor.

si

sa
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9. Analizind argumentele aduse in favoarea unui razboi
revolucionar imediat, gasim in primul rind argumentul ca,
in mod obiectiv, o pace separata ar insemna acum o in-
celegere cu imperialitii germani, un tirg imperialist" etc.

ca, prin urmare, o asemenea pace ar insemna o ruptura
completà cu principiile fundamentale ale internacionalis-
mului proletar.

Dar acest argument este in mod vadit nejust. Munci-
torii care, dupa ce au pierdut o greva, semneaza condicii
de reluare a lucrului dezavantajoase pentru ei i avanta-
joase pentru capitalisti nu- tradeaza socialismul. Tradeaza
socialismul doar cei care in schimbul unor avantaje pentru
o parte dintre muncitori accepta avantaje pentru capita-
Esti, nurnai asemenea incelegeri sint in principiu Mad-
misibile.

Cel care numeste razboiul impotriva imperialismului
german un razboi de aparare i drept, iar in fapt primeste
sprijin din partea imperialistilor anglo-francezi i ascunde
poporului tratatele secrete incheiate cu acestia, acela tra-
deaza socialismul. Cel care, fara a ascunde nimic poporu-
lui, fara a incheia nici un fel de tratate secrete cu

consimte sa semneze condicii de pace deza-
vantajoase pentru o naciune slaba i avantajoase pentru
unul dintre grupurile imperialiste, intrucit in momentul res-
pectiv nu are destule force pentru continuarea razboiu1ui,
acela nu se face vinovat nici de cea mai mica tradare a
socialismului.

10. Un alt argument in favoarea razboiului imediat este
ca, incheind pacea, devenim, obiectiv, agencii imperialis-
mului german, deoarece ii dam posibilitatea sa-si retraga
trupele de pe frontul nostru 5i sa-si recapete milioane de
prizonleri etc. Dar si acest argument este in mod vadit
nejust, deoarece, in momentul de faca, un razboi revolu-
cionar .ar face din noi, obiectiv, agenci ai imperialismului
anglo-trancez, deoarece i-am oferi force care 1-ar ajuta
sa-si atinga scopurile. Englezii i-au facut comandantului
nostru suprem Krilenko propunerea directä de a-i oferi
cite o suta de ruble lunar de fiecare soldat al nostru in

si

imperialistii,
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cazul cind am continua razboiul. Chiar daca n-am lua
nici o copeica de la anglo-francezi, obiectiv, noi tot i-am
ajuta prin faptul c o parte din trupele germane ar fi
retinute pe frontul nostru.

Din acest punct de vedere, in nici unul din cele doua
cazuri nu ne putem cu totul smulge din una sau alta
dintre legaturile imperialiste, si este evident ca fara a ras-
turna imperialismul mondial nu ne putem smulge cu totul
din aceste legaturi. Concluzia justa care se desprinde de
aici este Ca, din momentul in care guvernul socialist a
obtinut victoria in una dintre tari, problemele trebuie
rezolvate nu din punctul de vedere al preferintei pentru
unul sau altul dintre imperialisme, ci exclusiv din punctul
de vedere al celor mai favorabile conditii pentru dezvol-
tarea i consolidarea revolutiei socialiste care a inceput.

Cu alte cuvinte, la baza tacticii noastre nu trebuie sa
stea acum principiul : pe care dintre cele doua imperia-
lisme e mai avantajos sa-1 ajutam acum, ci principiul :
cum sa se asigure mai bine si mai temeinic revolutiei so-
cialiste posibilitatea de a se consolida sau macar de a se
mentine intr-o tara pina cind i se vor alatura alte taxi.

11. Se spune ca adversarii social-democrati germani ai
razboiului au devenit acum defetisti" i ne roaga sa nu
facem concesii imperialismului german. Dar noi am ad-
mis defetismul numai in raport cu burghezia imperialista
din propria path, iar victoria asupra unui imperialism
strain victorie obtinuta in alianta formala sau in alianta
de fapt cu un imperialism amic" noi am respins-o
intotdeauna ca pe o metoda principial inadmisibila §i in
general improprie.

Argumentul acesta nu este deci decit o varianta a celui
precedent. Daca social-democratii de stinga germani ne-ar
propune s. aminam pacea separata pe un anumit termen,
garantindu-ne ca in acest rastimp in Germania va avea
loc o actiune revolutionara, pentru noi problema s-ar pune
altfel. Dar cei de stinga din Germania nu numai ca nu
spun acest lucru, ci, dimpotriva, declara in mod formal :
Rezistati cit puteti, dar in rezolvarea acestei probleme
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tineti seama de situatia in care se afla revolutia socialista
din Rusia, caci in ceea ce prive§te revolutia din Germa-
nia nu putem promite nimic pozitiv".

12. Se afirma ca intr-un §ir de declaratii ale partidului
noi am promis" direct un razboi revolutionar §i ca in-
cheierea unei paci separate ar insemna o incalcare a cu-
vintului dat.

Nu este adevarat. Noi am spus ca in epoca imperialis-
mului guvernul socialist trebute sa pregateasca
porneasca" un razboi revolutionar * ; am spus aceasta
pentru a combate pacifismul abstract, teoria negarii totale
a apararii patriei" in epoca imperialismului, in sfir§it,
instinctele pur egoiste ale unei parti a soldatilor ; dar nu
ne-am luat obligatia de a incepe un razboi revolutionar
fara a tine seama daca este sau nu posibil de a-I purta
intr-un moment sau altul.

$i acum trebuie neaparat sá pregatim razboiul revolu-
tionar. Noi ne indeplinim aceasta promisiune a§a cum
ne-am indeplinit in general toate promisiunile care puteau
fi indeplinite imediat : am anulat tratatele secrete, am
propus tuturor popoarelor o pace dreapf4, in citeva rin-
duri am prelungit prin toate mijloacele tratativele de pace,
pentru a da timp altor popoare s ni se alature.

Dar problema dad. acum, imediat poate fi dus un
razboi revolutionar trebuie sa fie rezolvata tinindu-se
seama exclusiv de conditiile materiale ale realizarii acestui
lucru §i de interesele revolutiei socialiste care a inceput.

13. Rezumind aprecierea argumentelor aduse in favoa-
rea unui razboi revolutionar imediat, trebuie sa ajungem
la concluzia c o asemenea politica ar corespunde, poate,
nazuintei omului spre ceea ce e frumos, stralucitor, de
efect, dar n-ar tine citu§i de putin seama de raportul
obiectiv al fortelor de clasa §i de factorii materiali in
momentul actual al revolutiei socialiste care a inceput.

14. Nu incape indoiala ca in momentul de fata §i in
saptaminile care urmeaza (§i probabil §i in lunile care

* Vezi V. 1. Lenin. Opera complete, vol. 27, Bucureti, Editura politica', 1964,
ed. a doua, p. 52. Nota red.

li sa
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urmeaza) armata noastra nu va fi nicidecurn in stare sa
respinga cu succes o ofensiva germana : in primul rind,
din pricina oboselii i istovirii extreme a majoritatii sol-
dacilor, aprovizionarea fiind intr-o stare de dezorganizare
nemaipomenita, din pricina necesitacii de a inlocui tru-.
pele istovite etc. ; in al doilea rind, din pricina starit
jalnice a efectivului de cai, care face ca artileria noastra
sa fie sortita unei pieiri inevitabile ; in al treilea rind,
din pricina totalei imposibilitati de a apara litoralul intre
Riga si Reval, fapt care oferi inamicului o sansa sigura
de a cuceri restul Liflandei, apoi Estonia, si de a invaltn
pe la spate o mare parte a trupelor noastre, in sfirsit, de
a lua Petrogradul.

15. Mai departe. Este, de asemenea, in afara de orice
indoiala ca in momentul de fata majoritatea taraneascã
a armatei noastre s-ar pronuna categoric in favoarea
unei paci anexioniste, i nu in favoarea unui razboi revo-
lutionar imediat, caci munca de reorganizare socialista a
armatei, integrarea in ea a detasamentelor Garzii rosii etc.
sint inca abia la inceput.

In condiviile cornpletei democratizari a armatei, un
razboi dus impotriva vointei majoritacii soldatilor ar in-
semna o aventura, iar pentru crearea unei armate munci-
toresti-taranesti socialiste cu adevarat puternice
ideologiceste calite e nevoie, in cel mai bun caz, de luni

luni de zile.
16. Taranimea saraca din Rusia poate sa sprijine revo-

lutia socialista condusa de clasa muncitoare, dar nu e in
stare sa porneasca imediat, in momentul de fava, un razboi
revolucionar serios. Ar fi o greseala fatala sa ignoram
acest raport obiectiv al fortelor de clasa in aceasta
problema.

17. Prin urmare, in ceea ce priveste razboiul revolucio-
nar, lucrurile se prezinta in momentul de faça astfel :

daca revolutia germana ar izbucni i ar invinge in
viitoarele trei-patru luni, atunci, poate, tactica razboiului
revolutionar imediat n-ar duce la pieire revolutia noastra
socialista.

si

si
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Dar clack' revolutia germana nu se produce in lunile care
urmeaza, iar razboiul continua, desa§urarea evenimente-
lor ar fi 'in mod inevitabil de a§a natura, 'Inch infringeri
grele ar sili Rusia sä Incheie o pace separata §i mai
dezavantajoasa, §i aceasta pace va fi incheiata nu de un
guvern socialist, ci de un alt guvern (cum ar fi, de pilda,
un bloc al Radei burgheze cu cernovi§tii sau ceva asema-
nator). Caci chiar dupa primele infringeri probabil ci
n-ar trece nici chiar citeva luni, ci citeva saptamini
armata taraneasca, istovita la maximum de razboi, ar
rasturna guvernul muncitoresc socialist.

18. In asemenea conditii, tactica de a pune pe o singura
carte soarta revolutiei socialiste care a inceput 'in Rusia,
numai 'in speranta ca revolutia germana ar putea izbucn;
curind, intr-un termen extrem de scurt, masurat 'in sapta-
mini, ar fi absolut inadmisibila. 0 asemenea tactica ar fi
o aventura. Noi nu avem dreptul sa. ne expunem unui
asemenea risc.

19. Iar revolutia germana nu va fi cu nimic stingherita,
date fiind bazele ei obiective, daca noi vom incheia o
pace separata. S-ar putea ca, pentru un timp, betia §ovi-
nismului s-o slabeasca, dar situatia Germaniei va ramtne
extrem de grea, razboiul cu Anglia §i America va fi de
lunga durata, imperialismul agresiv al ambelor parti va
fi demascat total §i pina la capa't. Republica Sovietica
Socialista din Rusia va constitui un exemplu viu pentru
popoarele din toate tarile, §i efectul propagandistic, revo-
lutionar al acestui exemplu va fi gigantic. Aici, orinduire
burghezi §i razboi de cotropire, definitiv demascat, intre
douã grupuri de tilhari. Acolo, pacea §i republica socia-
lista a Sovietelor.

20. Incheind o pace separata, noi ne eliberam, in gradul
cel mai inalt posibil in momentul de fata, de ambele
grupuri imperialiste vrajma§e, folosind vrajba §i razboiul
dintre ele care fac ca o incelegere 'impotriva noastra
sa fie mai greu de realizat pentru o anumiti pe-
rioada de timp §i capatind m'ina libera in scopul con-
tinuarii §i consolidarii revolutiei socialiste. Reorganizarea
Rusiei pe baza dictarurii proletariatului, pe baza nationa-
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lizaiii bancilor si a marii industrii, in conditiile schim-
.bului de produse in natura intre ora i asocia-
tiile satesti de consum ale micilor tarani, este pe deplin
posibila din punct de vedere economic daca ne Ant asi-
gurate citeva luni de activitate pasnica. Iar o asemenea
reorganizare va face ca socialismul sa fie de nebiruit
in Rusia, i n lumea intreaga, creind totodata o baza
economicâ trainica pentru o puternica Arrnata Rosie mun-
citoreasca-taraneasca.

21. Un razboi cu adevarat revolutionar ar fi in mo-
mentul de fata un razboi al republicii socialiste impotriva
tarilor burgheze, cu tclul precis si intru totul aprobat de
armata socialised' de a rasturna burghezia din alte tari.

tOr, n momentul de ft:fa este evident c51 nu ne
putem 'Inca propune un asemenea tel. Din punct de ve-
dere obiectiv, noi am duce acurn razboi pentru eliberarea
Poloniei, Lituaniei i Kurlandei. Dar nici un marxist nu
va putea nega, fara a rupe cu principiile marxismului
ale socialismului in general, ca interesele socialismului Ant
mai presus de interesele dreptului natiunilor la autode-
terminare. Republica noastra socialised a facut si continua
sa faca tot ce-i sta in putinta pentru realizarea dreptului
la autodeterminare al Finlandei, Ucrainei etc. Dar dacä
situatia concreta este de asa natura incit existenta repu-
blicii socialiste este ameninat n momentul de fata din
cauza incalcarii dreptului la autodeterminare al citorva
natiuni (Polonia, Lituania, Kurlanda etc.), se intelege de
la sine ca interesele mentinerii rcpublicii socialiste sint
mai presus.

De aceea cine spune : nu putem semna o pace rusi-
noasa, infama etc., nu putem trada Polonia etc." nu ob-
serva ca, incheind pacea cu conditia elibeearii Polonici, el
n-ar face decit s ntareasca mai mult imperialismul
german impotriva Angliei, impotriva Belgiei, Serbiei si
altor taxi. 0 pace cu conclitia elibeearii Poloniei, Lituaniei,
Kurlandei ar fi o pace patriotica" din punctul de vedere
al Rusiei, dar n-ar inceta nicidecum sa fie o pace cu

cu imperialitii germani.
21 ianuarie 1918. La aceste teze trebuie adaugat :

19 - Lenin, Opere vol. 35

anexioniftii,

.
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22. Grevele de masa din Austria i Germania, apoi
formarea unor Soviete de deputati ai muncitorilor la
Berlin §i la Viena, n sfir§it, faptul ca la 18-20 ianuarie
au avut loc ciocniri armate i ciocniri de strada la Berlin,
toate acestea ne determina sa recunoatem ca in Germania
a inceput revolutia.

Din acest fapt rezulta' pentru noi posibilitatea ca, o
anumita perioada de timp, sa mai prelungim §i s. mai
tergiversa'm tratativele de pace.

Scris : tezele la 7 (20) ianuarie ;
teza 22 la 21 ianuarie (3 februarte) ;

introducerea in februarie,
inainte de 11 (24), 1918

Publicat (f2ra teza 22) in Pravda'
nr. 34, 24 (11) februarie 1918

Semnat : N. Lenin
Teza 22 publicaai pentru prima oara

in 1949 in editia a IV-a a
Operelor lid V. I. Lenin, vol. 26

Se tiparege dup2 mannscris ;
introducerea dupii textul

apgrut in ziar
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POSTFATA LA TEZELE
CU PRIVIRE LA INCHEIEREA IMEDIATA

A UNEI PAO SEPARATE *I ANEXIONISTE

Tezelor reproduse mai sus le-am dat citire la 8 ianua-
rie 1918 in fata unci mici consfatuiri neoficiale a acti-
vistilor de partid. Din discutille care au urmat a reiesit
ca in aceasta problema in partid exista tret opirut : apro-
ximativ jumatate dintre participanti s-au pronuntat pentru
un razboi revolutionar (acest punct de vedere era uneori
denumit moscovit", deoarece prima organizatie care 1-a
adoptat a fost Biroul organizatiei regionale Moscova) ;
apoi aproximativ un sfert s-a pronuntat in favoarea pro-
punerii tov. Trotki ca sa se declare incetarea starii de
razboi, armata sa fie demobilizata si trirnisa la vatra, dar
pacea sa. nu fie semnata" i, in sfirsit, aproape un sfert
s-a pronuntat in favoarea mea.

Situatta care s-a creat in partid seamana extrem de
mult cu situatia din vara anului 1907, cind imensa majo-
ritate a bolsevicilor era pcntru boicotarea Dumei a III-a,
in timp .ce eu, alaturi de Dan, sustineam participarea la

tsDuma, din aceasta cauza am fost cu vehementa atacat
pentru oportunismul meu. Din punct de vedere obiectiv,
problema se pune acum exact cum se punea i atunci : ca

atunci, majoritatea activistilor de partid, pornind de la
cele mai bune intentii revolutionare si de la cele mai bune
traditii de partid, se lasa atrasi de o lozinca straluci-
toare", fara a sesiza noua situatie economica-sociala

fara a tine seama de conditiile schimbate, care
impun o schimbare rapida, hotarita a tacticii. La fel ca

atunci, sint nevoit s concentrez intreaga discutie in

19*

si

8i

politica',
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jurul 1muririi principiului marxist care cere sa se tina
seama de condiliile obiective si de schimbarea lor, aratind

problema trebuie pusa in mod concret, aplicata la
aceste conditii, ca acum schimbarea fundamentala consta
in crearea republicii Sovietelor din Rusia, a mai presus
de orice, atit pentru noi cit si din punctul de vedere so-
cialist international, este mentinerea acestei republici, care
a si inceput revolutia socialista, ca in momentul de fata
lozinca unui razboi revolutionar pornit de Rusia ar in-
semna sau frazeologie i demonstratie lipsita de continut,
sau ar insemna, din punct de vedere obiectiv, sa cadem
in cursa pe care ne-o intind imperialistii, in dorinta de a
ne tIn dupa ei, ca pe o particica deocamdata slaba, la
continuarea razboiului imperialist g de a zdrobi, folosind
o cale cit se poate de ieftina, tinara republica a
Sovietelor.

Sint pentru vechea pozitie a lui Lenin" a exclamat
unul dintre tovarasii tineri de la Moscova (dintre meri-
tele prin care se distinge acest grup de vorbitori, tinergea
este cel mai de seama). $i acelasi vorbitor mi-a reprosat
ca eu, chipurile, a repeta vechile argumente ale def en-
si§tilor in sensul c o revolutie in Germania este putin
probabila.

Tocmai aceasta este nenorocirea, dl tovarasii de la Mos-
cova vor sL ramina pe vechea pozitie tactia, refuzind cu
incapatinare sà vada ca aceasta s-a schirnbat, dl s-a creat
o noua pozitie obiectiva.

In zelul lor de a repeta vechile lozinci, tovarasii de la
Moscova nu si-au dat seama nici macar ca in prezent
noi, bolsevicii, am devenit cu totii defensisti. Deoarece
rasturnind burghezia, anulind i dind in vileag tra-
tatele secrete, propunind tuturor popoarelor o pace cu
adevarat... *

Scris tntre S It 11
(21 1i 24) ianuarie 1918

hiblicat peners prima oard in 1929
In Culegeri din Lenin', vol. XI

r Aid manuscrisul se intrerupe. Nora red

Se ripdreire drop3 mamescris
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CUVINTARI IN LEGATURA CU PROBLEMA
RAZBOIULUI $1 PACII ROSTITE LA SEDINTA C.C.

AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA DIN 11 (24)
IANUARIE 1918102

PROCES-VERBAL

1

Primul ia cuvintul tov. Lenin, care arata ca la §edinia
din 8 (21) ianuarie s-au conturat trei puncte de vedere in
aceasta problema §i pune intrebarea daca problema sa fie
discutata pe baza punctelor din tezele expuse de el sau sa
se treaca la o discutie generala. Se adopta a doua solutie

se di cuvintul tov. Lenin.
El incepe prin a expune cele trei puncte de vedere care

s-au conturat in §edinta precedenta : 1) pace separata
anexionista, 2) razboi revolutionar §i 3) sa se declare ince-
tarea searii de razboi, armata sa fie demobilizata, dar si
nu se semneze pacea. In §edinta precedenta primul punct
de vedere a intrunit 15 voturi, cel de-al doilea 32 §i cel
de-al treilea 16.

Toy. Lenin arata c. bol§evicii nu s-au dezis niciodata
de ideea de aparare, dar pentru apararea patriei este ne-
voie de o anumita situatie concreta." ; or, in prezent aceasta
situatie exista, §i anurne apararea republicii socialiste im-
potriva imperialismului international, care este extrem
de puternic. Se pune insa intrebarea : in ce fel trebuie si
ne aparam noi patria republica socialista ? Armata este
istovita la maximum de pe urma razboiului ; efectivul de
cai este intr-o stare atit de jalnica, inch, in cazul unei
ofensive a inamicului, nu am avea posibilitatea de a re-
trage artileria ; germanii au pc insulele din Marea Baltica
o pozitie atit de buna, inch, in caz de ofensiva, ei vor
putea lua Revalul §i Petrogradul cu miinile goale. Dack
am continua razboiul in aceste conditii, noi am intari

11
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foarte mult imperialismul german, iar pacea oricum va
trebui incheiata, dar atunci va fi incheiata n conditii mai
dezavantajoase, deoarece nu noi vom fi aceia care o vor
incheia. Pacea pe care sintem nevoiti s-o incheiem acum
este, fara doar i poate, o pace infama, dar, daca va incepe
un nou razboi, guvernul nostru va fi maturat, iar pacea va
fi incheiata de un alt guvern. Noi ne sprijinim acum nu
numai pe proletariat, ci i pe taranimea saraca, care, in ca-
zul cind am continua razboiul, se va indeparta de noi.
Prelungirea razboiului corespunde intereselor imperialismu-
lui francez, englez i american, o dovada in acest sens este,
de pilda, propunerea facuta de americani la cartierul gene-
ral al lui Krilenko, oferindu-i 100 de ruble de fiecare sol-
dat rus. Adeptii razboiului revolutionar sustin ca prim
acesta vom fi in stare de razboi civil cu imperialismul ger-
man i, n consecinta, vom determina izbucnirea revolu-
tiei in Germania. Dar Germania poarta abia n pintece
revolutia, pe cind la noi s-a i nascut un copil pe deplin sa-
natos republica socialista , care s-ar prapadi daca am
Incepe razboiul. Ne aflam n posesia unei circulare a so-
cial-democratilor germani, avem informatii n legatura cu
atitudinea adoptata fata de noi de cele doul curente ale
centrului, dintre care unul considera ca am fost cumparati

ca, n prezent, la Brest se joaca o comedie in care rolu-
rile au fost dinainte distribuite. Aceasta parte ne ataca
fiindca am incheiat armistitiu. Cealalta parte, a kautskis-
tilor, declara c cinstea personala a conducatorilor bolse-
vici nu poate fi nicidecum pusa la ndoia1, dar comporta-
rea bolsevicilor constituie o enigma psihologica 103 Parerea
social-democratilor de stinga nu o cunoastem. Muncitorii
englezi sprijina nazumta noastra spre pace. Fireste ca pa-
cea pe care o vom incheia va fi o pace infarna, avem insã
nevoie de un ragaz pentru a putea pune in practica o serie
de reforme sociale (daca am lua chiar si numai transportu-
rile, bunaoara) ; trebuie s ne consolidam ; or, pentru
aceasta avem nevoie de timp. Trebuie si sugrumam defini-
tiv burghezia, iar pentru aceasta trebuie sa avem amindoua
miinile libere. Dupa ce vom fi facut acest lucru, amindoua
miinile ne vor fi libere i atunci vom putea duce un razboi
revolutionar impotriva imperialismului international. Esa-

c
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loanele armatei revolutionare de voluntari create in prezent
reprezinta ofiterii viitoarei noastre armate.

Ceea ce propune tov. Trotki sa inceteze starea de
razboi, sa refuzam semnarea pacii si sa demobilizam ar-
mata ar fi o demonstratie politica internationala. Re-
tragindu-ne armata, n-am face dech sa cedam germanilor
R epublica socialista estona. Unii spun ca dna. am incheia
pacea, am dezlega miinile japonezilor si americanilor, care
ar pune imediat stapinire pe Vladivostok. Dar, pina sa
ajunga ei la Irkutsk, noi vom reusi sa intarim republica
noastra socialista. Prin semnarea pacii, noi am trada, de-
sigur, Polonia, care hi realizeaza dreptul la autodetermi-
nare, dar am pastra, in schimb, Republica socialista estona
si am avea posibilitatea sa ne consolidam cuceririle. Fireste
ca facem o cotitura spre dreapta, care trece printr-o mlas-
tina urit mirositoare, dar sintem siliti sa o facem. Daca ger-
manii vor incepe ofensiva, vom fi nevoiti sa semnam pacea
in orice conditii, si in acest caz pacea va fi si mai dez-
avantajoasa. Pentru salvarea republicii socialiste contribu-
Oa de trei miliarde nu reprezinta un prey prea mare. Sem-
nind pacea acum, noi aratam in mod concret maselor largi
ca. imperialistii (din Germania, din Anglia si din Franta),
desi au luat Riga si Bagdadul, continua sa. se incaiere, In
timp ce noi ne dezvoltam, republica noastra socialista se
dezvolta.

2

Tov. Lenin arata ca in anumite privinte nu este de
acord cu tovarasii sal de idei Stalin si Zinoviev 104. Pe de
o parte, in Occident exista, desigur, o miscare dc masa., dar
acolo revolutia nu a inceput Inca. Daca insa, ca urmare a
acestui fapt, ne-am schimba tactica, am fi niste tradatori
ai socialismului international. Tov. Lenin nu este de acord
cu afirmatia lui Zinoviev ca incheierea pacii va slabi pen-
tru un timp miscarea in Occident. Daca am fi incredintati
ca, in cazul intreruperii tratativelor de pace, miscarea din
Germania va lua imediat amploare, atunci ar trebui sa ne
sacrificam, deoarece, in ceea ce priveste forta, revolutia
germana va fi mult superioara revolutiei noastre. Dar fapt
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este ca. acolo revol4a nu a inceput Inca, pe cind la noi
exista un prunc nou-nascut, care vip 5. din rasputeri, si, dac5
nu vom declara limpede in momentul de fata ca consim-
vim la incheierea pacii, vom pieri. Pentru noi este impor-
tant sa. ne mentinem pina la izbucnirea revoluviei socia-
liste generale, si nu vom reusi acest lucru deck daca vom
incheia pacea.

3

Tov. Lenin propune sa se punà la vot problema tergi-
versarii la maximum a semnarii pacii.

Publicat pentru prima oard in 1922
In Operele lui N. Lenin (V. Ulianov),

vol. XV ; interventia a treia Se 60re:to dupa exemplarul
a fost publicatl in 1929, scris de mimi al

in Procesele-verbale procesului-verbal
ale C.C. al P.M.S.D.R.

August 1917februarie 1918'
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RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

11 (24) IANUARIE

Tovara§i ! In numele Consiliului Comisarilor Poporului
trebuie sa va prezint un raport despre activitatea acestuia
pe perioada de doua luni §i 15 zile care s-a scurs de la
instaurarea Puterii sovietice §i a guvernului sovietic in
Rusia.

Doua luni §i 15 zile inseamna numai cu 5 zile mai mult
decit a durat anterioara putere a muncitorilor asupra unei
tari intregi sau asupra exploatatorilor §i capitali§tilor
puterea muncitorilor din Paris in epoca Comunei din Paris
din 1871.

De aceasta putere a muncitorilor trebuie sa ne amintirn
in primul rind, aruncind o privire spre trecut §i compa-
rind-o cu Puterea sovietid, instaurata la 25 octombrie. Iar
din aceasta comparatie intre dictatura anterioara a prole-
tariatului §i cea din zilele noastre putem vedea de la in-
ceput ce pas uria§ a facut rni§carea rnuncitoreasd inter-
nationala §i in ce situatie infinit mai favorabila se afla
Puterea sovietid in Rusia, cu toate conditiile nemai-
pomenit de complexe pe care le implica starea de razboi
§i de ruina.

Dupa ce s-au mentinut doua luni §i 10 zile, muncitorii
din Paris care au creat pentru prima oara Comuna
acest embrion de Putere sovietica au pierit sub gloantele
cadetilor, men§evicilor §i eserokaledini§tilor de dreapta
francezi. Muncitorii francezi au trebuit sa plateasca prin
jertfe nemaipomenit de grele prima experienta de guvern
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muncitoresc, al carui sens i scop uriasa majoritate a Ora-
nilor din Franta nu 1-au cunoscut.

Noi..ne aflam in conditii mult mai avantajoase, deoarece
soldatn, muncitorn i taranii din Rusia au reusit sa creeze
un aparat guvernul sovietic care a facut cunoscut
lumn intregi formele lor de lupta. Iata de ce, in primul
rind, situatia muncitorilor si taranilor din Rusia este alta
in comparatie cu puterea proletariatului din Paris. Ei nu
au avut un aparat, taxa nu i-a inteles, noi insa de la bun
inceput ne-am sprijimt pe Puterea sovietica, si de aceea
n-am avut nici cea mai mica indoiala ca Puterea sovietica
se bucura de.simpatia si de cel mai fierbinte, de cel mai
devotat sprijm al uriasei majoritati a maselor, i aceasta
face ca Puterea sovietica sa fie de neinvins.

Oamenii care priveau sceptic Puterea sovietica i deseori,
constient sau inconstient, au vindut:o si au tradat-o in in-
telegere cu capita1itii i imperia1itii, acesti oameni strigau
cit ii tinea gura ca o putere apartinind exclusiv proletaria-
tului nu se poate mentine in Rusia. Ca si curn vreun bol-
sevic sau vreun partizan al bolsevicilor a uitat, fie si nu-
mai pentru un moment, ca in Rusia numai puterea care va
reusi sa uneasca strins clasa muncitoare, majoritatea Ora-
nilor, toate clasele muncitoare i exploatate intr-o singura
forta bine inchegata, care sa lupte impotriva mosierilor
burgheziei, poate fi de lunga durata.

Nu ne-am indoit niciodata ca numai alianta dintre mun-
citorii i taranii saraci, semiproletari, despre care vorbeste
programul nostru de partid, poate cuprinde in Rusia ma-
joritatea populatiei i asigura puterii un sprijin trainic. $1,
dupa 25 octombrie, am reusit dintr-o data, in decurs de ci-
teva saptamini, sa invingem toate greutatile i s inteme-
iem puterea pe baza aeestei aliante trainice.

Da, tovarasi ! Daca partidul socialist-revolutionar, Il
vechea lui forma, cind taranii inca nu-si dadeau seama
cine este cu adevarat partizan al socialismului in acest
partid, a lansat lozinca folosirii egalitare a pamintului,
fara sa vrea sa stie cine va fi cel ce va indeplini aceasta
sarcina, in alianta cu burghezia sau fara ea, noi am spus
ca aceasta e o inselatorie. $i aceasta parte, care a vizut
acum el nu este urmata de popor, ca ea este un simplu

si
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balon de sapun, a avut pretentia ca. va putea introduce, in
alianta cu burghezia, sistemul de folosire egalitara a pa-
mintului ; in aceasta consta principala inselatorie. Iar
atunci cind revolutia rusa a facut experienta colaborarn
maselor muncitoare cu burghezia intr-un moment deosebit
de important din viata poporului, atunci cind razboiul
ducea si continua sa duca la pieire poporul, condamnind
milioane de oameni la moarte prin infometare, iar urmarile
lui au aratat in practica rezultatele experientei politicii de
conciliere, atunci cind Sovietele insesi au trait aceasta ex-
perienta si au simtit-o pe pielea lor, trecind prin scoala
conciliatorismului, atunci a devenit evident ca in invata-
tura celor care voiau s alature partea muncitoare a Ora-
nimii la marea miscare socialista a muncitorilor din lumea
intreaga exista un maret, sanatos i viabil graunte socialist.

$i de indata ce aceasta problema a devenit pentru tara-
nime clar i precisa din punct de vedere practic, s-a
timplat, asa cum au aratat acum Sovietele i congresele
ranesti, un lucru de care nimeni nu se indoia cind a sosit
momentul infaptuirii n practica a socialismului, taranii au
capatat posibilitatea sã vada limpede aceste doua linii po-
litice fundamentale alianta cu burghezia sau alianta cu
masele muncitoare ; ei au inteles atunci c partidul care
exprima adevaratele nazuinte i adevaratele interese ale
taranimii este partidul socialist-revolutionar de stinga. $i
cind am incheiat alianta noastra guvernamentala cu acest
partid, noi de la bun inceput am pus in asa fel problema,
incit la baza acestei aliante sa stea principii cit se poate de
clare si de evidente. Daca taranii din Rusia vor s. infap-
tuiasca socializarea pamintului in alianta cu muncitorii,
care vor efectua nationalizarea bancilor i vor crea con-
trolul muncitoresc, ei sint colaboratorii nostri sinceri, cei
mai credinciosi si mai pretiosi aliati. Tovarasi, nu exista
socialist care sa nu recunoasca adevarul evident ca. intre
socialism si capitalism se afla o perioada de trecere inde-
lungata, mai mult sau mai putin grea, perioada dictaturii
proletariatului, i ca in multe privinte formele acestei pe-
made vor depinde de ceea ce va fi predominant : mica
proprietate sau marea proprietate, mica productie agricola
sau marea productie agricola. Se intelege ca in Estonia, in

ta-
in-
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aceasta tara mica in care nu exista ne§tiutori de carte §i
care e alcatuita din mari gospodarii agricole, trecerea la
socialism nu poate fi aceea§i ca intr-o tara eminamente
mic-burgheza, cum este Rusia. De acest lucru trebuie s ti-
nem seama.

Orice socialist con§tient spune ca socialismul nu trebuie
sa fie impus taranilor cu força §i c trebuie sa ne bizuim
numai pe puterea exemplului §i pe insu§irea experienvei
view de catre masa taraneasca. Cum socoate ea ca este
mai bine sa treack la socialism ? Iata sarcina care se pune
acum in mod practic in fata taranimii ruse. In ce fel poate
ea insa§i sa sprijine proletariatul socialist §i s. inceapa tre-
cerea la socialism ? Taranii au §i inceput aceasta trecere,
§i noi avem toata increderea in ei.

Alianta pe care am incheiat-o cu sociali§tii-revolucionari
de stinga a fost construita pe o baza trainica §i se inare§te
vazind cu ochii. Daca la inceput, in Consiliul Comisarilor
Poporului, ne puteam teme cä lupta fraqionista va frina
munca, acum, pe baza experientei de doul luni de munca
in comun, trebuie sa spun categoric ca in majoritatea pro-
blemelor ajungem la hotariri unanime.

Noi §tim ca numai atunci cind experiença arata arani-
lor in ce fel trebuie sa fie facut, de pilda, schimbul dintre
ora§ §i sat, numai atunci ei in§i§i, de jos, pe baza propriei
lor experiente, stabilesc legatura lor. Pe de alta parte,
experienta razboiului civil arata concret reprezentamilor
taranilor ca in afara de dictatura proletariatului §i de re-
primarea necrutatoare a dominatiei exploatatorilor alta
cale spre socialism nu exista. (A plauz e.)

Tovara§i ! De fiecare data cind abordam aceasta tem,
in adunarea de fata sau in C.E.C., mi se intimpla sà aud
din cind in cind rasunind din partea dreapta a adunarii
exclamacii : Dictator !". Da, dud eram atunci
toti recuno§teau dictatura proletariatului ; au §i scris chiar
despre dictatura in programele lor, ii indigna prejudecata
raspindita ca populacia ar putea fi convinsa, ca i s-ar
putea dovedi ca masele muncitoare nu trebuie sa fie ex-
ploatate, intrucit exploatarea constituie un pacat §i o
ru§ine, 6 atunci va veni raiul pe pamint. Nu, aceasta pre-

socialisi",
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judecata utopica a fost de mult spulberata in teorie i sar-
cina noastra este de a o zdrobi in practica.

Nu se poate inchipui socialismul in sensul c domnii so:
ni-1 vor servi pe tav51 de-a gata, nu va fi asa. Nici

o problema a luptei de clasi nu a fost inca rezolvata in
istorie altfel decit prin violenta. Violenta, cind vine din
partea maselor muncitoare, exploatate si este indreptata
impotriva exploatatorilor, da, sintem pentru o astfel de
violenta ! (A pl au ze fur tun o a s e.) Nu ne impre-
sioneaza citusi de putin lamentarile oamenilor care, con-
stient sau inconstient, sint de partea burgheziei sau sint
atit de speriati de ea, atit de coplesiti de dominatia ei,
incit, cind au vazut acum aceasta lupta de clasa nemai-
pomenit de ascutita, s-au zapacit, au izbucnit in plins, au
uitat tot ce sustineau inainte i ne cer imposibilul, ne cer
ca noi, socia1itii, sa obtinem victoria tota15. fail a lupta
impotriva exploatatorilor, fara a reprima impotrivirea lor.

Inca in vara anului 1917, domnii exploatatori au inteles
e vorba de ultimele bât1ii, bt1ii1e hotaritoare", ca

ultimul bastion al burgheziei, principalul i cel mai impor-
tant izvor al reprimarii maselor muncitoare de catre ea, ii
va fi smuls din miini daca Sovietele vor obtine puterea.

Iata de ce Revolutia din Octombrie a pornit aceasta
lupta hotarita si sistematica pentru a pune capat impotri-
virii exploatatorilor i pentru ca, oricit de greu le-ar veni
chiar i celor mai buni dintre ei, sa sei impace cu gindul ca
nu va mai exista dominatia claselor exploatatoare, ca de
acum inainte va comanda taranul de rind, iar ei vor trebui
sa asculte de el oricit de neplacut ar fi aceasta pentru
ei, vor fi nevoiti s-o faca.

Acest lucru va fi obtinut cu pretul multor greutati, sa-
crificii i greseli, acest lucru este nou, nemaiintilnit in is-
torie, un lucru care nu poate fi invatat din carti. Se inte-
lege de la sine ca in istorie aceasta reprezinta o mareata
o foarte grea perioada de trecere, dar aceasta mareata tre-
cere in nici un caz nu poate fi facuta altfel. Si faptul
in Rusia s-a creat Puterea sovietica a aratat c cea care
dispune de cea mai bogata experienta revolutionar a. este
insasi masa revolutionara, atunci cind milioane de oameni

ca
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via in ajutorul citorva zeci de oameni de partid, in prac-
tica punind ea insasi mina in gitul exploatatorilor ei.

Iata de ce in prezent razboiul civil a capatat precadere
in Rusia. Impotriva noastra se lanseaza lozinca : sa piara
razboiul civil". Am avut ocazia si aud aceasta de la re-
prezentantii partii de dreapta a asa-zisei Adunari consti-
tuante. Sa piara razboiul civil... Ce inseamna asta ? Raz-
boiul civil impotriva cui ? Impotriva lui Kornilov, Keren-
ski, Reabusinski, care cheltuiesc milioane pentru a corupe
clementele declasate i pe functionari ? Impotriva saboto-
rilor, care, indiferent daca o fac constient sau inconstient,
se lasa corupti ? Fara indoiala cà printre acestia din urma
sint oameni, din rindurile celor inapoiati, care se lasa co-
rupti in mod inconstient, intrucit ei nici nu-si pot inchipui

vechea orinduire burgheza poate si trebuie sa fie distrusa
pina in temelii, iar pe ruinele ei sa inceapa construirea
unei societati cu desavirsire noi, socialiste. Fara indoiala
ca exista astfel de oameni, dar schimba oare aceasta
situatia ?

Iata de ce reprezentantii claselor avute pun torul pe o
singura carte, iata de ce pentru ei acestea sint ultimele ba-

bataliile hotaritoare, si nu se vor da in laturi de la
nici o crirna numai sa zdrobeasca Puterea sovietica. Oare
intreaga istorie a socialismului, si in special a celui francez,
care este atit de bogata in aspiratii revolutionare, nu ne
arata ca, in momentul in care masele muncitoare iau pu-
terea in miinile lor, clasele guvernante, cind este vorba sa-si
apere propriul lor sac cu bani, recurg la crime si executii
nemaipomenite ? $i cind acesti oarneni ne vorbesc de
razboi civil, noi le raspundem printr-un zimbet, iar cind
isi propaga lozinca in rindurile studentilor, le spunem
inselati !

Nu intirnplator lupta de clasa a ajuns la ultima ei
forma, cind clasa exploatatilor ia in mina sa toate mijloa-
cele puterii, pentru a lichida definitiv pe dusmanul sau de
clasa burghezia, pentru a matura de pe fata pamintului
Rusiei nu numai pe functionari, ci i pe mosieri, asa cum
i-au maturat taranii rusi in uncle gubernii.

1.
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Ni se spune ca sabotajul pe care I-a intimpinat Consiliul
Comisarilor Poporului din partea functionarilor §i a ino-
§ierilor este o dovada ca ace§tia nu doresc sa sprijine so-
cialismul. Ca i cum nu ar fi fost limpede c. toata aceasta
banda de capitalhti §i escroci, de derbedei §i sabotori nu
este altceva deck o banda corupta de burghezie, o banda"
care se impotrive§te puterii oamenilor rnuncii. Desigur,
cine a crezut ca se poate sari dintr-o data de lacapitalism
la socialism sau eine gi-a inchipuit ca este posibil sa con-
vingi majoritatea populatiei c. acest lucru se poate obtine
prin Adunarea constituanta, cine a crezut In acest basin
burghezo-democratic n-are decit sa continue lini§tit sa
creada in el, dar sa n-aiba pretentii la viata daca ea va
spulbera acest basm.

Cine a inteles ce este lupta de clasa, ce inseamna sabo-
tajul pe care 1-au organizat functionarii, acela §tie ca nu
putem sari dintr-o data la socialism. Au mai ramas bur-
ghezi, capitali§ti care sperl redobindeasca dominatia

apara sacul lor cu bani, au mai ramas elemente de-
clasate, a mai limas o patura de oameni venali, cu desa-
vir§ire striviti de capitalism §i care nu pot sa se ridice Oda*
la ideea luptei proletare. Au mai ramas slujba§i §i functio-
nari care cred ca pazirea vechii ordini reprezinta interesul
societatii. Cum ne putem inchipui victoria socialismului
altfel dectt ca o prabu§ire deplina a acestor paturi, altfel
decit ca o pieire totala a burgheziei, atit a celei ruse cit §i
a celei europene ? Nu cumva ne inchipuim ca domnii Rea-
bu§inski cunosc interesele lor de clasa ? Ei sint cei
care platesc sabotorilor ca sa nu munceasca. Sau poate ei
actioneaza de unul singur ? Nu actioneaza ei oare laolalta
cu capitalhtii francezi, englezi §i americani, acaparind
taluri de valoare ? Dar o sa vedem cit o sa le ajute aca-
pararea acestor titluri. $i daca nu curnva teancurile de
titluri de valoare pe care §i le procura acum nu vor fi
altceva deck hirtie veche, care n-are nici o valoare §i nu
este buna de nimic.

Iata de ce, tovar4i, la toate reproprile §i invinuirile de
dezlantuire a terorii, de exercitare a dictaturii, de dezlan-
wire a razboiului civil care ni se aduc, de§i noi nu am
ajuns 'Inca nici pe departe la adevarata teroare, deoarece
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sintem mai puternici deck ei noi avem Sovietele, pen-
tru noi va fi suficient sa nationalizam bancile §i si confis-
cam averile pentru a-i sili sa se supuna , la toate invi-
nuirile de dezlantuire a razboiului civil, noi spunem : da,
am proclamat deschis ceea ce nici un alt guvern nu a putut
proclama. Primul guvern din lume care poate vorbi des-
chis de razboi, civil este guvernul maselor de muncitori, ta-
rani §i soldati. Da, noi am pornit §1 ducem razboi impo-
triva exploatatorilor. Cu dt vom spune mai deschis acest
lucru, cu atit mai repede se va termina acest razboi, cu
atit mai repede ne vor intelege masele muncitoare §i ex-
ploatate, vor intelege ca Puterea sovietica duce la infap-
tuire cauza adevarata, vitala a tuturor oamenilor muncii.

Nu cred, tovar4i, ca vom reu§i sà obtinem curind vic-
toria in aceasta lupta, dar avem o experienta bogata : in
decurs de doua luni am reu§it sa obtinern mult. A trebuit
sa facem fata tentativei lui Kerenski de ofensiva impotriva
Puterii sovietice i am asistat la quarea totala a acestei
tentative ; am fost martorii organizarii puterii de catre
Kerenskii ucraineni, acolo lupta nu s-a terminat Inca, dar
pentru oricine o urmare§te, pentru oricine a ascultat fie
chiar numai dteva rapoarte veridice facute de reprezen-
tantii Puterii sovietice, este limpede ca elementele burgheze
ale Radei ucrainene isi traiesc ultimele zile. (Aplauze .)
Nu incape nici cea mai mica indoiala ca Puterea sovietica
din Republica populara ucraineana va Invinge Rada bur-
gheza ucraineana.

Cit despre lupta impotriva lui Kaledin aici intr-a-
devar totul se bazeaza pe exploatarea oamenilor muncii,
pe dictatura burgheziei, daca exista vreo baza sociala im-
potriva Puterii sovietice. Congresul taranesc a aratat con-
cret ca actiunea lui Kaledin nu are nici un fel de sorti de
izbinda, ca masele muncitoare Ant impotriva lui. Expe-
rienta Puterii sovietice, propaganda prin fapte, prin exem-
plul organizatiilor sovietice isi fac efectul, iar sprijmul
intern de care se bucura Kaledin in regiunea Donului sla-
bqte acum nu atit din cauza unei presiuni din afara, cit
dinauntru.

Iatá de ce, privind frontul razboiului civil din Rusia,
putem spune cu toata siguranta : aici victoria Puterii sovie-
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tice e deplina si Intru totul asigurata. Iar victoria acestei
Puteri sovietice, tovarasi, se datoreste faptului ca., din
capul locului, ea a porrut la Infaptuirea vechilor impera-

istive ale socialismului, sprijinindu-se in mod consecvent
hotarit pe mase, considerind ca. sarcina sa este sa trezeasca
la viata, sa ridice la creatie socialista paturile asuprite st
abrutizate ale societatii. Iata de ce vechea armata, care se
baza pe mustruluiala de cazarma, pe torturarea soldatilor,
este acum de domeniul trecutului. Ea a fost data la fier
vechi si piatra pe piatra nu a ramas din ea. (Aplauze .)
Democratizarea deplina a armatei a fost infaptuita.

Imi voi permite sa relatez un caz care mi s-a IntImplat.
Intr-un vagon de cale ferata din Finlanda am avut prilejul
sä ascult o convorbire 1ntre citiva finlandczi si o batrinica.
Eu nu putcam lua parte la convorbire, deoarece nu cu-
nosc limba finlandeza, insal un finlandcz s-a intors spre
mine si mi-a spus : Stiti ce lucru interesant a spus aceasta
batrina ? A spus : acum nu mai trebuie sa-ti fie teama de
omul cu arma. Cind am fost in padure dupa vreascuri,
am intilnit un om cu arma, dar in loc sa-mi ia vreascurile
adunate de mine, el mi-a mai dat citeva vreascuri".

Cind am auzit acest lucru, mi-am zis : n-au deck sute
de ziare, oricum s-ar numi ele socialiste, aproape so-
cialiste etc. , n-au deck sute de glasuri sa ne strige pina
la asurzire : dictatorilor", asupritorilor" si alte vorbe de
felul acesta. tim ca In masele populare se face auzita
acum o aka voce ; oamenii isi spun : acum nu trebuie
sa ne fie teama de omul cu arma, pentru ca el apara pe
oamenii muncii si va fi necrutator in sfarimarea domina-
tie' exploatatorilor. (A plauz e.) Iata lucrul pe care I-a
simtit poporul si iata de ce agitatia pe care o desfasoafal
oamenn simpli, fara cultura, dud povestesc ca ostasii rasii
ip indreapta Intreaga putere impotriva exploatatorilor,
aceasta agitatie este de neinvins. Ea va cuprinde milioane
si zeci de milioane de oameni si va crea in mod trainic
ceea ce Comma din Franca secolului al XIX-lea a inceput
sil creeze, dar a creat numai pentru un timp scurt, de-
oarece a fost zdrobita de burghezie, va crea Armata
Rope, socialista, va infaptui nazuinta tuturor socialisti-
lor : inarmarea generala a poporului. Ea va crea noile

20*
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cadre ale Carzii ro§ii, care vor face posibil ca masele
muncitoare sa fie educate in vederea luptei armate.

Daca despre Rusia se spunea : ea nu va putea lupta
pentru ca nu va avea ofiteri, nu trebuie s uitam ce spu-
neau chiar ace§ti ofiteri burghezt, observindu-i pe muncito-
rii care luptau impotriva lui Kerenski §i Kaledin : Intr-a-
devar, ace§ti ostap ro§ii nu sint buni de nimic sub raport
tehnic, dar clack' ar invata putin, bol§evicii ar avea o ar-
mata de neinvins". Deoarece, pentru prima oara in istoria
luptei mondiale, in armata au intrat elemente care nu
yin cu cuno§tinte cazone, dar care sint calauzite de ideile
luptei pentru eliberarea celor exploatati. Si atunci cind
munca inceputa de noi va fi dusa pina la capat, Republica
sovietica din Rusia va fi de neinvins. ( Apl a u z e .)

Tovara§i, calea pe care a strabatut-o Puterea sovietica in
ceea ce prive§te armata socialista a fost strabatuta §i in
ceea ce prive§te un alt instrument al claselor dominante,
un instrument §i mai rafinat, §i mai complex justitia
burgheza, care se pretindea a fi un scut al ordinii, dar
care in realitate era un instrument orb, ra2finat de opri-
mare necrutatoare a celor exploatati, care apara interesele
sacului cu bani. Puterea sovietica a procedat a§a cum au
poruncit toate revolutiile proletare sa" se procedeze,
de la bun inceput 1-a dat la fier vechi. N-au decit s. urle
ca fara sa procedam la o reforma a vechii justitii, am
dat-o de la bun inceput la fier vechi. Prin aceasta noi am
netezit calea pentru adevarata justitie populara, §i nu
atit prin forta represiunilor, cit prin exemplul maselor,
prin prestigiul oamenilor muncii, fara' formalitati, am
facut dintr-un instrument de exploatare, cum era justitia,
un instrument de educare pe baza principiilor trainice ale
societatii socialiste. Nu incape nici o indoial cà o astfel
de societate nu se poate obtine dintr-o data.

Ace§tia sint paqii cei mai importanti pe care i-a facut
Puterea sovietica, pornind pe drumul indicat de intreaga
experienti a celor mai mari revolutii populare din lumea
intreaga. Nu a existat nici o revolutie in care masele mun-
citoare sa nu fi incercat sa pa§easca pe acest drum pentru
a crea o noul putere de stat. Din pacate, ele au inceput
numai, dar nu au putut duce lucrurile pina la capat, nu
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au reusit sa creeze o putere de stat de tip nou. Noi am
iscreat-o, noi am infaptuit republica socialista a So-

vietelor.
Nu-mi fac iluzii in privinta faptului ca sintem abia la

inceputul perioadei de trecere spre socialism, ca nu am
ajuns inca la socialism. Dar yeti proceda just daca yeti
spune ea statul nostru este o republica socialised' a Sovie-
telor. Veti proceda tot atit de just ca i cei care numesc
rnulte republici burgheze din Occident republic" democra-
Lice, desi toata lumea stie ca nici una dintre cele mai de-
mocratice republici nu este pe deplin democratica. Ele
ofera frinturi de democratism, ingradesc drepturile exploa-
tatorilor in probleme marunte, dar in aceste republici
masele muncitoare sint tot atit de asuprite ca i oriunde
in alta parte. $i totusi noi spunem c orinduirea burgheza
este reprezentaea atit de vechile monarhii, cit si de re-
publicile constitutionale.

Asa este si in cazul nostru. Sintem departe chiar si de
a incheia perioada de trecere de la capitalism la socialism.
Niciodata nu ne-am lasat amagiti de speranta ca o vom
putea termina farà ajutorul proletariatului international.
Niciodata nu ne-am inselat in aceasta privinta, i tim cit
de grea este calea care duce de la capitalism la socialism,
dar sintem datori sa spunem ca republica noastra a Sovie-
telor este o republica socialised', pentru ca am pasit pe
aceasta cale, i aceste cuvinte nu vor ramine vorbe goale.

Am pornit la infaptuirea unui mare numar de masuri
care submineaza dominatia capitalistilor. Noi stim ea' pu-
terea noastra trebuie sã unifice activitatea tuturor insti-
tutnlor pe baza unui singur principiu, iar acest principiu

exprimam prin cuvintele : Rusia este proclamata
republica socialised' a Sovietelor". (A plauz e.) Acesta
va fi adevarul bazat pe ceea ce noi vom trebui sa facern,
si am si inceput s facem, aceasta va fi cea mai buna uni-
ficare a intregii noastre activitati, proclamarea progra-

un indemn adresat celor ce muncesc i sint ex-
ploatati din toate tarile, care fie ca nu stiu de loc ce
este socialismul, fie ca ceea ce este si mai rau in-
icicg prin socialism acel ghiveci cernovist-teretelist de re-
forme burgheze pe care noi 1-am gustat, 1-am incercat in

noi il

multii ei,
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cursul unui fastimp de zece luni de revolutie i ne-am
convins ca este o falsificare, si nu socialism.

Si iata de ce liberele" tari Anglia si Franca au folosit
toate mijloacele pentru ca in cursul celor zece luni ale
revolutiei noastre sa nu lase sa patrunda nici un numar
din ziarele bolsevicilor si ale socialistilor-revolutionari de
stinga. Ele trebuiau s procedeze n felul acesta, deoarece
vedeau c n toate tarile mase de muncitori i tarani
sesizau instmctiv tot ce faceau muncitorii rusi. Caci n-a
fost adunare unde tirile despre revolutia rug i lozinca
Puterii sovietice sa nu fi fost intimpinate cu ropote de
aplauze. Masele celor ce muncesc i sint exploatati au si
intrat pretutindeni in conflict cu virfurile lor de partid.
Acest vechi socialism al virfurilor nu este Inca inmor-
mintat, asa cum s-a intimplat la noi, n Rusia, cu Ciheidze

Tereteli, dar n toate tarile lumii el a fost zdrobit, este
deja mort.

Si n fata acestei orinduiri burgheze se afla un nou
stat republica Sovietelor, republica claselor celor ce
muncesc i slut exploatati, care sfarima vechile bariere
burgheze. Au fost create noi forme de stat, n cadrul
carora a aparut posibilitatea de a-i reprima pe exploa-
tatori, de a reprima impotrivirea acestui grup neinsemnat,
puternic datorita sacului cu bani de ieri, datorita bagaju-
lui de cunostinte acumulat n trecut. Ei profesorii,
invatatorii, inginerii fac din cunostintele lor o unealta
de exploatare a oamenilor muncii, spunind vreau ca
stiinta mea s slujeasca burgheziei, altfel nu voi lucra.
Dar puterea lor e zdrobita de revolutia muncitorcasc.-

ràneasc i mpotriva lor se ridica un stat in care
masele i aleg singure si in mod liber reprezentantu.

Acum putem spune ca avem cu adevarat o orgamzare
a puterii care arata limpede trecerea spre desfiintarea de-
plink' a oricarei puteri, a orica'rui stat: Acest lucru va
fi cu putinta atunci cind nu va mai exista mei urma de
exploatare, adica in societatea socialista.

voi ocupa acum pe scurt de masurile la a caror
infaptuire a pornit guvernul sovietic, socialist, al Rusiei.
Una dintre primele masuri prin care se urmareste .nu
numai stergerea mosierilor de pe Eta pamintului Rum',

Ma
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ci §i smulgerea din radacini a dominatiei burgheziei §i a
posibilitatii de asuprire a milioane §i zeci de milioane de
oameni ai muncii de catre capital, a fost trecerea la na-
tionalizarea bancilor. Banci le sint centre importante ale
economiei capitaliste contemporane. Aici se aduni bogatii
nemaipomenite, care sint repartizate n toata tara noastra
uria§a, aici e nervul intregii vieti capitaliste. Bancile sint
crgane subtile §i complexe, ele s-au dezvoltat in decursul
secolelor, §i impotriva lor au fost indreptate primele
lovituri ale Puterii sovietice, care la inceput a intimpinat
o impotrivire inver§unata la Banca de stat. Dar aceasta
impotrivire nu a constituit o piedica pentru Puterea so-
v ietica. Am reuit sa facem ceea ce era principalul in
organizarea Bancii de stat, i principalul consta in faptul
Ca ea se afla in mina muncitorilor §i taranilor, iar de
la aceste masuri principale, care urmeaza. sä fie elaborate
Inca timp indelungat, am trecut la luarea in stapinire a
bancilor particulare.

Noi nu am procedat aa cum ne-ar fi recomandat,
probabil, conciliatorii : mai intli s. mteptam Adunarea
constituanta, eventual apoi sa elaboram un proiect de lege
§i prezentam Adunarii constituante §i prin aceasta
sa, aducem la cuno§tinta domnilor burghezi intentia noastra,
pentru ca ei sal poata gasi o portita prin care sa scape de
acest lucru neplacut ; poate luam ca asociati, atunci
s-ar crea legi de stat, ar fi un act de stat".

Aceasta ar insemna desfiintarea socialismului. Noi am
procedat foarte simplu : ark' sa ne temem ca oamenii
culti", sau, mai bine zis, partizanii inculti ai burgheziei
care fac negot cu ra'mgqitele §tiincei lor, ne vor blama,
am spus : noi avem muncitori §i varani Inarmati. In di-
mineata aceasta ei urmeaza s. ocupe toate bancile parti-
culare. (A plauz e.) Iar dupa ce ei vor fi facut acest
lucru, dupa ce puterea va fi in miinile noastre, abia
atunci vom discuta ce masuri trebuie sa luam. S dimi-
neata bancile au fost ocupate, iar seara C.E.C. a adoptat
hotarirea : bancile sint declarate proprietate nationala",

s-a efectuat etatizarea, socializarea sistemului bancar,
trecerea lui in miinile Puterii sovietice.

sa-i

sa-I
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Nu a existat vreun om n rindurile noastre care sa-si
fi inchipuit ca aparatul atit de iscusit, atit de subtil
organizat al sistemului bancar, sistem care s-a dezvoltat
de-a lungul secolelor din sisternul economic capitalist,
poate fi sfarimat sau transformat in citeva zile. Noi nu
am afirmat niciodata acest lucru. Iar cind savantii sau
pseudosavançu isclatinau din cap faceau prorociri, noi
spuneam : n-aveti deck si prorociti tot ce poftiti. Noi
cunoastem numai o singura cale a revolutiei proletare :
sl punem stWnire pe pozitiile dusmanului, sa invatarn
s. exercitarn puterea din experienta, din propriile noastre
greseli. Nu minimalizam citusi de putin greutatile cad
noastre, dar esentialul 1-am si facut. Izvorul avutiilor
capitaliste, n ceea ce priveste repartizarea lor, este sub-
minat. Dupa aceasta, anularea imprumuturilor de stat,
rasturnarea jugului financiar n-au fost deck un pas foarte
usor. Trecerea la confiscarea uzinelor ca masura ce a urmat
controlului muncitoresc a fost de asemenea foarte usoara.
Cind ni s-a adus invinuirea ca, prin introducerea contro-
lului muncitoresc, farimifam productia in sectii separate,
noi am respins aceasta absurditate. and am introdus con-
trolul muncitoresc, stiam c. va trece destul timp Ora cind
acesta va fi extins pe intreaga Rusie, dar am vrut
aratam ca nu recunoastem decit o singura cale calea
transformarilor de jos, ca nii muncitorii s elaboreze
de jos noile baze ale conditiilor economice. Acest proces
de elaborare va necesita destul de mult timp.

De la controlul muncitoresc am mers spre crearea Con-
siliului economic superior. Numai aceasta masura, alaturi
de nationalizarea bancilor si a cailor ferate, la a earei
efectuare se va porni zilele acestea, ne va da posibilitatea

incepem construirea economiei noi, socialiste. Sum
foarte bine cit de grea este sarcina noastra, dar noi
spunem ca" socialist in fapte este numai acela care por-
neste la indeplinirea acestei sarcini bizuindu-se pe expe-
rienta i pe instinctul maselor muncitoare. Ele vor face
multe greseli, dar esentialul a fost facut. Ele stiu ca,
adresindu-se Puterii sovietice, vor gasi tot sprijmul
impotriva exploatatorilor. Nu exista nici o masura care

insemne o usurare in munca lor si care sa nu fi fost

sa

sa

sa
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intru totul sprijinita de Puterea sovietica. Puterea sovietica
nu are cuno§tinta de tot ce se intimpla i nu reu§e§te sa
faca totul la timp, n fiecare moment trebuie sa faca fata
unor sarcini grele. Adesea sint trimise la guvern delegatu
de muncitori care intreaba cum sä procedeze, de pilda,
cu cutare teren. Chiar §i mie mi s-a intimplat adeseon

aflu intr-o situatie dificilà, cind imi dadeam seama
ei nu au un punct de vedere tocmai precis. Si le

spuneam : voi sinteti puterea, facet' tot cevreti sa facet',
luati tot ce v trebuie, noi va vom spri jmi, dar aveti
grig de productie, aveti grija ca productia si fie folosi-
toare. Treceti la munci folositoare ; yeti face gre§eli, dar
yeti invata. Si muncitorii au §i inceput sa invete, au §i
inceput lupta impotriva sabotorilor. Unii oameni au facut
din §tiinta un zid care-i impiedica pe oamenii muncii sL
mearga inainte ; acest zid va fi darimat.

Fara indoiala c razboiul i perverte§te pe oameni atit
in spatele frontului cit §i pe front, platind peste orice
norma pe cei care lucreaza pentru razboi, atragind pe
toti cei care s-au ascuns de razboi, elemente declasate §i
semideclasate care nu au decit o dorinta : sa ciupeasca"
§i sa-§i ia talp'a§ita. Dar pe aceste elemente cel mai
mare ran care ne-a limas de pe urma vechii orinduin
capitaliste, elemente care transmit toate vechile ei vicii
noi trebuie sa le alungam, sa le inlaturam, s incathim
in fabrici i uzine toate elementele proletare bune, facind
din ele celulele viitoarei Rusii socialiste. Aceasta masura
nu este u§oara, ea duce la numeroase conflicte, frictiuni

ciocnin. Chiar noi, Consiliul Comisarilor Poporului §i
eu .personal, am avut de-a face cu plingerile §i amenin-
tank lor, dar noi ne-am pastrat calmul, §tiind c acurn

j udecatorexista un caruia ne putern adresa. Sovietele de
deputati ai muncitorilor §i soldatilor iata acest judeca-
tor. (A plauz e.) Cuvintul acestui judecator este hotari-
tor, ne bizuim intotdeauna pe el.

Capitalismul cauta cu tot dinadinsul sa produca o
diferentiere in rindurile muncitorilor pentru a lega de
burghezie un manunchi neinsemnat de virfuri ale clasei
muncitoare, crocnirile cu acestea vor fi inevitabile.
Fara lupta nu vom ajunge la socialism. Dar noi sintem

ca
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gata de lupta, am inceput-o i o vom duce la capat cu
ajutorul aparatului care se nume§te Soviete. Dac a. con-
flictele care se ivesc vor fi aduse spre judecarea Soviete-
lor de deputati ai muncitorilor §i soldatilor, orice problem5.
va fi rezolvata cu u§urinti. Caci oricit de puternic ar
fi grupul de muncitori privilegiati, cind vor fi pu§i in
fata reprezentantei tuturor muncitorilor, aceasta judecata,
repet, va fi pentru ei definitiva. Aceasta reglementare este
abia la inceput. Muncitorii i taranii nu au Inca suficienta
incredere in fortele lor, prea s-au deprins, in virtutea
traditiei de veacuri, s wepte indicatii de sus. Nu s-au
deprins inca pe deplin cu faptul ca proletariatul este clasa
stapinitoare, printre ei mai sint elemente intimidate, abru-
tizate, care 1§i inchipuie ca trebuie s. treaca prin odioasa
§coala a burgheziei. Aceasta prejudecata cea mai
odioasa dintre prejudecatile burgheze s-a mentinut cel
mai mult, insa ea este pe cale de a pieri §i va pieri fara
urma. $i sintem convin§i ca, cu fiecare pas pe care-1
face Puterea sovietica, se va ridica un numar tot mai
mare de oameni care s-au eliberat pina la capat de vechea
prejudecata burgheza potrivit careia statul nu poate fi
condus de un muncitor sau de un Oran de rind. Ace§tia
pot invata §i vor invata daca se vor apuca s. conducá !
(Aplauze.)

Sarcina organizatorica va consta tocmai in a ridica
conducatori §i organizatori din rindurile maselor populare.
Aceasta munca uria§a, gigantica este acum la ordinea zilei.
Nici nu ne-am putea gindi la indeplinirea ei dac5. nu ar
exista Puterea sovietica, aparatul care fi1treaz5. §i care
poate promova oameni.

La noi exista nu numai o lege de stat cu privire la
control, exista ceva mai pretios chiar : incercarile prole-
tariatului de a incheia acorduri cu asociatiile fabricanti-
lor, pentru a asigura muncitorilor conducerea unor intregi
ramuri ale industriei. Un astfel de acord muncitorii pielari
au §i inceput sa-1 elaboreze §i aproape 1-au §i incheiat cu
asociatia generala a fabricantilor §i proprietarilor de in-
treprinderi din industria pielariei din Rusia, §i acestor
acorduri eu le atribui o importanti deosebit de mare i"



AL TREILEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR 287

Ele arata c muncitorii devin tot mai constienti de
forta lor.

Tovarasi, n raportul meu nu am atins probleme
deosebit de nevralgice si de grele problema pacii
a aprovizionarii deoarece aceste probleme figureaza
ca puncte separate pe ordinea de zi si vor fi discutate in
mod special.

Mi-am propus ca scop n scurtul meu raport s arat
cum vad eu si tot Consiliul Comisarilor Poporului in
intregul lui istoricul celor traite in cursul acestor doua
luni i jumatate, care este raportul fortelor de clasa in
aceasta noua perioad a. a revolutiei ruse, cum s-a format
noua putere de stat, ce sarcini speciale ti stau in faca.

Prin nationalizarea bancilor, prin trecerea intregului
pamint in mina maselor muncitoare, Rusia a pasit pe un
drum sigur spre infaptuirea socialismului. $tim foarte bine
ce greutati stau in fata noastra, dar avem convingerea,
bazata pe comparatia cu revolutiile anterioare, ca vom
obtine succese uriase i ca am pasit pe drumul care asigura
victoria deplina.

Iar alaturi de noi vor pasi masele din tarile mai
inaintate, dezbinate de razboiul de jaf, ai caror muncitori
au trecut printr-o scoala mai indelungata de democrati-
zare. Cind ni se infatiseaza greutacile cauzei noastre, and
ni se spune ca victoria socialismului este posibila numai
pe scara mondiala, noi vedem in aceasta numai o incer-
care, lira nici o sansa de izbinda, a burgheziei si a parti-
zanilor ei cu voie sau fara voie de a denatura un
adevar incontestabil. Desigur, victoria definitiva a socia-
lismului intr-o singura pea nu este cu putinta. Detasa-
mentul nostru de muncitori i dc Omni care sprijina
Puterea sovietica este unul dintre detasamentele armatei
mondiale, in prezent farimitata de razboiul mondial, dar
ea tinde spre unire, i proletariatul intimpina fiecare stire,
fiecare frintura de raport cu privire la revolutia noastra,
fiecare nume, cu o furtuna de aplauze de simpatie, pentru

stie ca. in Rusia este dusa la infaptuire cauza comuna
a proletarilor cauza insurectiei proletariatului, a revo-
lutiei socialiste internationale. Exemplul viu, inceputul
concret dintr-o pea' influenteaza mai mult decit orice pro-

si,
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clamatii §i conferinte, inflacareazi masele muncitoare din
toate

Daca greva din octombrie 1905 care reprezinta primii
pa§i ai revolutiei victorioase s-a extins imediat in Eu-
ropa occidentala §i a provocat atunci, in 1905, mi§carea
muncitorilor din Austria, daca inca atunci am putut vedea
in practica ce importanta are exemplul revolutiei, lupta
muncitorilor dintr-o ;ark', acum putem vedea ca revolutia
socialista se coace vazind cu ochii in toate tarile lumii.

Important pentru ei nu este daca facem gre§eli, daca
avem lipsuri, daca in drumul nostru se isca frictiuni ; pen-
tru ei este important exemplul nostru, acesta ii une§te ; ei
spun : orice ar fi, vom merge impreuna §i vom invinge.
(Aplauze.)

Marii intemeietori ai socialismului, Marx §i Engels, un-
marind de-a lungul unui numar de decenii dezvoltarea
mi§carii muncitore§ti §i cre§terea revolutici socialiste mon-
diale, au vazut limpede ca trecerea de la capitalism la
socialism va fi in mod necesar insotita de indelungate
dureri ale facerii, o indelungata perioada de dictatura a
proletariatului, d'arimarea a tot ce e vechi, nimicirea ne-
crutatoare a tuturor formelor capitalismului, colaborarea
muncitorilor din toate tarile, care trebuie sa-§i uneasca
toate eforturile pentru a asigura victoria 'Ana la capat. Si
ei au spus c la sfir§itul secolului al XIX-lea lucrurile se
vor petrece astfel : francezul va incepe, iar germanul va
duce la bun sfir§it" 107, francezul va incepe pentru a de-a
lungul deceniilor de revolutie el a capatat experienta unei
initiative pline de abnegatie in actiunea revolutionara,
care a facut din el avangarda revolutiei socialiste.

Acum putem vedea o alta imbinare a fortelor socialis-
mului international. Noi spunem ca este mai u§or sa in-
ceapa mi§carea in tax-He ce nu fac parte din numarul
t5.rilor exploatatoare, care au posibilitatea s jefuiasca
mai u§or i s corupa virfurile muncitorilor lor. Aceste
partide cernoviste-tereteliste din Europa occidentala,
partide, chipurile, socialiste, aproape toate ministeriabile,
nu infaptuiesc nimic §i nu au o baza trainica. Am vazut
exemplul Italiei, am urmarit zilele acestea eroica lupta
dusa de muncitorii din Austria impotriva rechinilor im-

tarile.
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periali§ti 108. Chiar daca pentru un timp rechinii vor reuqi
si opreasca m4carea, ei nu o vor putea sugruma definitiv,
ea este de nehlvms.

Multa vrerne vor avea in fata lor exemplul Republicii
sovietice. Republica noastri socialista a Sovietelor se va
inalta trainic, ca un far al socialismului international i
ca un exemplu pentru toate masele de oamern ai muncii.
Acolo este incaierare, razboi, varsare de singe, jertfirea a
milioane de oameni, exploatare de catre capital, aici e
adevarata politica a pacii §i republica socialista a So-
vietelor.

Lucrurile s-au petrecut altfel decit se ateptau Marx §i
Engels ; ele au facut ca noui, claselor celor ce muncesc §i
sint exploatati din Rusia, sa ne revini-i rolul de cinste de
a fi avangarda revolutiei socialiste internationale, §i acum
putem vedea limpede cum va progresa dezvoltarea revo-
lutiei ; rusul a inceput germanul, francezul §i englezul
vor duce la bun sfiqit, 6 socialismul va invinge.
(Aplauze.)
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2

CUV1NT DE 1NCHEIERE LA RAPORTUL
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

12 (25) IANUARIE

Ascultindu-i astazi pe vorbitorii din partea dreptei care
au ridicat obiectii la raportul meu, am farnas mirat c.
pina acurn n-au invatat nimic si au dat uitasii tot ceea
ce ei nurnesc in van marxism". Unul dintre oponencii
mei a declarat ca noi am fost pentru dictatura democra-
tiei, ca am recunoscut puterea democratiei. Aceasta decla-
ratie este atit de stupida, atit de absurcla si de lipsit5, de
sens, incit nu reprezinta decit o simpla insiruire de cu-
vinte. Este acelasi luCru ca si cum ai spune zapacla de
hier, sau ceva in genul acesta. (R iset e.) Democratia este
una dintre formele statului burghez, sustinuta de toti
tradatorii socialismului adevarat ajunsi astazi in fruntea
socialismului oficial, care afirma c democratia este in
contradictie cu dictatura proletariatului. Atha timp cit
revolutia nu depasea cadrul orinduirii burgheze, noi am
fost pentru democratie ; dar, de indata ce in intreaga des-
fasurare a revolutiei am zarit primele licariri de socialism,
ne-am situat pe pozitia apararii cu fermitate i hotarire
a dictaturii proletariatului.

Si e ciudat c oameni care nu pot sau nu vor sa inte-
leaga acest adevar simplu definirea sensului cuvintelor
democratie" i dictatura proletariatului" indraznesc
sa vina in fata unei adunari atit de nurneroase s debi-
teze asemenea idei invechite, care nu sint bune de nimic
.de care abunda toate cuvintarile domnilor oponenti. De-
mocratia este parlamentarism formal, iar in fapt o conti-
nua si crunta batjocorire, o asuprire fr mil i de

t
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nesuportat a poporului muncitor de catre burghezie. Jar
acest lucru nu-1 pot contesta decit cei care nu sint adeva-
rati reprezentanti ai clasei muncitoare, ci niste lamentabili
oameni in cutie, care tot timpul au stat departe de viata,
au dormit, i, in timp ce dormeau, tineau cu griji sub
perna o cartulie veche, terfelita, care nimanui nu-i este de
folos, dar care lor le serveste drept ciluz i indreptar
in propagarea socialismului oficial. Dar mintea a zeci de
rnilioane de creatori faureste ceva infinit mai inalt decit
cea mai mareata si mai geniala previziune. Socialismul
adevarat, revolutionar nu s-a scindat abia acum, ci de la
inceputul razboiului. Nu exista nici o tara, nu exista nici
un stat in care sa nu alba. loc aceasta sciziune semnifica-
tiva, aceasta fisura in invatatura socialista. Si este foarte
bine ca s-a produs aceasta sciziune !

Ca rispuns la acuzatia care ni se aduce ca luptam im-
potriva socialistilor", putem spune numai atit ca in epoca
parlamentarismului acesti partizani ai lui nu mai au nimic
comun cu socialismul, ca ei s-au descompus, sint depasiti,
au ramas in urmi i, in ultima instanta, au trecut de partea.
burgheziei. Socialistii" care, in timpul razboiului, provo-
cat de interesele imperialiste ale tilharilor internationali,
au facut zarva in jurul apararii patriei" nu sint socialiti
ci slugoi, acoliti ai burgheziei.

Cei care vorbesc atit de mult despre dictatura democra-
tiei nu fac altceva decit sa azvirle fraze lipsite de sens,
absurde, care nu vadesc nici cunostinte economice, nici
intelegere politica.

Until dintre oponenti a afirmat aici ci Comuna din
Paris se poate mindri ea in timpul insurectiei muncitorilor
din Paris in rindurile lor n-au avut loc nici acte de vio-
lenta, nici de samavolnicie ; dar nu incape indoiala ci
Comuna a fost infrinta numai pentru ca la mornentul
oportun n-a recurs in suficienta masura la forta armata,
desi a ramas nemuritoare in istorie, intrucit a fost prima
care a tradus in viata ideca dictaturii proletariatului.

Vorbind pe scurt despre lupta impotriva reprezentan-
tilor burgheziei, impotriva mosierilor i capitalistilor, iii
ropote de aplauze, vorbitorul declara cu fermitate i hot5.-
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rire : Orice s-ar spune, pina la urrna, prin vointd
poporului revolutionar, burghezia va fi silita s capituleze
sau s piara.

Fkind o paralela intre anarhism i conceptiile bolse-
vicilor, tov. Lenin declara c acum, in epoca sfarimarii
radicale a orinduirii burgheze, notiunea de anarhism ca-
pata, in sfirsit, contururi concrete. Dar pentru a scutura
jugul orinduirii burgheze este nevoie de o putere revolutio-
nara ferma a claselor de oameni ai muncii puterea
unui stat revolutionar. In aceasta consta esenta capitalis-
mului. Acum, cind masele insesi pun mina pe arme si por-
nese o lupta necrutatoare impotriva exploatatorilor, cind
se pune n aplicare noua putere a poporului, care n-are
nimic cornun cu puterea parlamentara, acum nu mai avem

fata noastra statul vechi, perimat tn ceea ce priveste
traditiile si formele sale, ci ceva nou, ceva care se ba-
zeaza pe forta creatoare a paturilor de jos. $i tn timp ce
unn anarhisti vorbesc cu teama despre Soviete, fiind Inca
sub influenta unor conceptii invechite, curentul nou .

proaspat al anarhismului este categoric de partea Sovie-
telor, in care vede vitalitatea i capacitatea de a cistiga
simpatia maselor si de a trezi forta lor creatoare.

Pkatul vostru si miopia voastra declara vorbitorul,
adresindu-se oponentilor" consta in faptul c n-ati
stiut s trageti invataminte din revolutie. Inca la 4 aprilie
am afirmat in aceasta sala c. Sovietele reprezinta forma
superioara a democratismului *. Ori Sovietele vor pieri,

atunci revolutia este iremediabil pierduta, ori Sovietele
vor' supravietui, i atunci e ridicol st vorbim despre nu
stiu ce revolutie burghezo-democratica in timp ce se apro-
pie deplina inflorire a orinduirii socialiste i prabusirea
capitalismului. Despre revolutia burghezo-democratica bol-
sevicii au vorbit in 1905, dar acum, cind Sovietele detin
puterea, cind muncitorii, soldatii 4i taranii, in conditiile
unui razboi fara seaman sub raportul lipsurilor si ororilor
lui, intr-o atmosfera de destramare, in fata spectrului
mortii prin infometare, au spus : noi vom lua intreaga

* Vezi V. I. Lenin. Opera complete, vol. 31, Bucurelti, Editura politicl, 1964,
ed. a doua, p. 115-120. Nota red.

in
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'putere i vom porni noi insine la construirea unei vieti noi,
acum nici vorba nu poate fi de o revolutie burghezo-de-
mocratica. Si acest lucru bolsevicii 1-au spus la congrese,
adunari i conferinte, prin rezolutii i hotariri Inca in apt-t-
he anul trecut.

Iar celor care afirma c noi n-am facut nimic, ca tot
timpul am fost inactivi, cä dominatia Puterii sovietice n-a
dat nici un fel de roade, le putem raspunde doar atit.:
aruncati o privire in strafundurile vietii poporului munct-
tor, in adincurile maselor, acolo clocoteste munca orgam-
zatorica, creatoare, acolo pulseaza din plin viata care se
reinnoieste, viata consfintita de revolutie. La sate farann
iau in stapinirea lor pamintul, muncitorii pun mina pe
uzine i fabrici, pretutindeni apar organizatii de tot felul.

Puterea sovietica lupta pentru terminarea razboiului,
si sintem incredintati ca ea va obtine acest lucru intr-un
termen mai scurt decit cel fagaduit de reprezentantit gu-
vernului Kerenski. Caci in problema terminarii razboiului
a intervenit un factor revolutionar, care a dus la denun-
%area tratatelor si la anularea imprumuturilor. Razboiul
va lua sfirsit datorita miscarii revolutionare internationale.

In incheiere, vorbitorul se refera in citeva cuvinte la
sabotorii contrarevolutionari : acestia reprezinta detasa-
mentele corupte de burghezie, caci aceasta copleseste cu
poment pe functionarii sabotori care au declarat razboi
Puterii sovietice in numele triumfului reactiunii. In faptul
ca poporul, muncitorii i aranii, au pus mina pe topor
pentru a se rgui cu burghezia, ei vad cu adevarat sfirst-
tul lumii i pieirea irevocabila a tot ce exista. Daca avem
vreo vina, e. ed am fost prea umani, prea buni fata de
reprezentantn orinduirii burghezo-imperialiste, adevarati
monstri prin tradarea savirsita.

Zilele acestea au venit la mine niste publicisti de la
Novata Jan" i mi-au spus c yin din partea functiona-
rilor de banca, care doresc s intre in serviciu i, incetind
politica de sabotare, vor sä se supuna intru totul Puterii
sovietice. Eu le-am raspuns : de mult trebuia s faca asta *.
Dar, intre noi fie zis, daci ei ii inchipuie ca incepind

* Vezi volurnul de faVd, p. 318-319. Nota red.

21 Lenin, Opere vol. 35w
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aceste tratative vom ceda cit de cit Ain poziviile noastre
revolutionare, se insala amarnic.

Lumea n-a mai vazut vreodata ceva asemanator celor
ce se petrec in prezent la noi in Rusia, in aceasti tari
uriasa, imparOta intr-o serie de state separate, alcatuitI
dintr-un numar imens de nationalitavi si popoare etero-
gene : o uriasa munca organizatorica in toate jude;ele si
regiunile, organizarea paturilor de jos, munca desfasuratl
nemijlocit de mase, activitate creatoare, constructiva, care
intimpina piedici din partea diversilor reprezentanti bur-
ghezi ai imperialismului. Ei, acesti muncitori §i tarani,
au pornit o munca fara precedent prin sarcinile ei gigan-
tice si linpreuna cu Sovietele vor infringe definitiv exploa-
tarea capitalisti, iar, pina la urma, jugul burgheziei va fi
scururat o data pentru totdeauna.
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3

PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE
LA INLATURAREA DIN LEGISLATIA SOVIETICA

A REFERIRILOR LA ADUNAREA
CONSTITUANTA 1"

Decret

0 serie de legi, decrete §i hotariri ale Puterii sovietice
contin indicatii cu privire la Adunarea constituanta §i la
caracterul ei legislativ.

Dupa dizolvarea Adunarii constituante de catre Comi-
tetul Executiv Central i confirmarea acestei masuri de
catre cel de-al III-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia, toate aceste indicatii devin nule i neavenite.

De aceea, al III-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia hotaraste : din toate decretele §i legile noi ale Pu-
terii sovietice sa fie inlaturate orice referiri la viitoarea
Adunare constituanta.

Scth I 18 (31) ianuarie 1919

21*
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4

CUVINT DE INCHEIERE
ROSTIT LA INCHIDEREA CONGRESULUI

18 (31) IANUARIE

Tovarasi, inainte de inchiderea celui de-al treilea con-
gres al Sovietelor trebuie sa stabilim cu toata obiectivitatea
rolul istoric pe care 1-a jucat acest congres in istoria revo-
lutiei internationale, in istoria omenirii. Avem toate te-
meiurile sa spunem ca gel de-al treilea congres al Soviete-
lor a deschis o noua epoca in istoria lumii, si acum, in
conditiile revolutiei mondiale, intreaga insemnatate a
acestui congres incepe sa devina tot mai limpede. Acest
congres, care a consfintit organizarea unei noi puteri de
stat, creata de Revolutia din Octombrie, a fixat jaloanele
viitoarei constructii socialiste pentru intreaga lume, pentru
oamenii muncii din toate tarile.

La noi, in Rusia, in domeniul politicii interne a fost
acum definitiv recunoscuta noua orinduire de stat a Repu-
blicii sovietice socialiste, ca o federatie de republici libere
ale diferitelor natiuni care populeaza Rusia. $i acum este
limpede pentru toçi, sint sigur ca chiar si pentru dusmanii
nostri, ca noua orinduire, puterea Sovietelor, nu este o
nascocire, nu este un expedient folosit de partid, ci rezul-
tatul dezvoltarii vietii insasi, rezultatul revolutiei mon-
diale, care se dezvolta in mod stihinic. Aduceti-va aminte
ca toate revoluçiile mari au tins intotdeauna sa distruga din
temelii vechea orinduire capitalista, au tins nu numai sa
cucereasca drepturi politice, dar si sa smulga chiar con-
ducerea statului din mina claselor dominante, a tuturor
exploatatorilor si asupritorilor oamenilor muncii, pentru



AL TREILEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR 297

a pune o data pentru totdeauna capat oricarei exploatari
§i oricarei asupriri. Mari le revolutii au tins tocmai si
sfarime acest vechi aparat de stat exploatator, dar Ora
acum acest lucru nu a putut fi dus pink' la capat. 5i mei
c. Rusia, datorita specificului situatiei sale economice §i
politice, este prima ;ara care a obtinut acum trecerea con-
ducerii statului in mina oamenilor muncii in§i§i. Acum,
pe drumul curatit de vechiturile istoriei, vom construi
maretul i luminosul edificiu al societatii socialiste. Este
creat un tip nou, fara precedent in istorie, al puterii de
stat, care, prin vointa revolutiei, este chemat s curete
pamintul de mice exploatare, silnicie i robie.

Sa vedem acum ce a dat in domeniul politicii noastre
interne principiul nou, socialist, de conducere a statului.
VI amintiti, tovar4i, ca inca mai ieri presa burgheza ;ipa
fara incetare ca noi distrugem statul rus, ca nu §tim sa con-
ducem §i ca din aceasta cauza ne parasesc toate nationa-
litatile Finlanda, Ucraina etc. Presa burgheza, sufo-
cindu-se de bucurie rautacioasa, publica aproape zilnic
§tiri despre asemenea despartiri". Noi, tovara§i, am in-
;eles mai bine deck ei principalele cauze ale acestui feno-
men, ale carui radacini se gasesc in neincrederea maselor
muncitoare in guvernul conciliatorist-imperialist al d-lor
Kerenski & Co. Noi am tacut, fiMd ferm convin§i ca
principiile noastre juste, propria noastra conducere vor
dovedi tuturor oamenilor muncii, mai bine decit cuvintele,
care sint adevaratele noastre teluri §i nazuinte.

Si am avut dreptate. Vedem acum ca ideile noastre au
biruit in Finlanda, in Ucraina §i biruiesc pe Don, trezesc
con§tiinta de clasa a oamenilor muncii, organizindu-i in-
tr-o uniune puternica. Noi am actionat fara diplomati,
fara metodele vechi pe care le folosesc imperiali§tii, dar
rezultatul maret se vede victoria revolutiei §i unirea
cu noi intr-o singura federatie revolutionara puternica a
celor care au biruit. Noi stapinim nu dezbinind, potrivit
legii atroce a Romei antice, ci unind pe toti oamenii mun-
cii prin legaturile indisolubile ale intereselor vii, ale con-
Stiintei de clasa. $i uniunea noastra, noul nostru stat este
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mai trainic decit puterea bazata pe silnicie, care une§te
prin minciuna §i sabie in acele formatii de stat artificiale
de care au nevoie imperiali§tii. A fost de ajuns, de pada,
ca muncitorii §i taranii finlandezi sa ia puterea in mina
lor, ca sa ni se adreseze, expriminduli sentimentul de
credinta fata de revolutia proletara mondia1 i salutin-
du-ne cu cuvinte din care se vede hotarirea lor nesträ-
mutata de a merge laolalta cu noi pe drumul Internatio-
nalei II°. Iata care este baza federatiei noastre, i eu sint
profund convins ca in jurul Rusiei revolutionare se vor
grupa din ce in ce mai mult diferite federatii de natiuni
libere. Absolut de bunavoie, faith minciun i fleä sabie
va cre§te aceasta federatie, i va fi de neinfrint. Cea mai
buna. cheza§ie a invincibilitatii ei o constituie legile, orin-
duirea de stat pe care o faurim in tara noastra. luat
adineauri cuno§tinta despre legea socializrii pamintului 111
Nu este oare aceasta lege o garantie cà unirea muncito-
rilor i taranilor este astazi de nezdruncinat, ca prin
aceasta unire vom putea birui toate piedicile pe care le
vom intimpina in calea spre socialism ?

Or, aceste piedici, n-o voi ascunde, sint uriw. Burghe-
zia va face uz de toate mijloacele, va risca totul pentru
a distruge unirea noastra. Se vor gasi mincino§i, provo-
catori, tradatori, se vor gasi, poate, oameni incon§tienti,
dar de acum inainte nimic nu ne mai sperie, deoarece noi
am creat o putere de stat noua, a noastra, deoarece con-
ducerea statului se afla in mina noastra. Ne vom napusti
cu toata greutatea fortei noastre impotriva oricarei tenta-
tive contrarevolutionare. Dar principala baza a trainiciei
noii orinduiri sint masurile organizatorice pe care le vom
infaptui in numele socialismului. In acest domeniu ne a--
teapla o munca grea. Nu uitati, tovara§i, c tilharii im-
periali§ti mondiali, care au tirit natiunile in razboi, au
dezorganizat din temelii intreaga viata economica a lumii.
Ei ne-au lasat o mo§tenire grea munca de refacere a
tot ce au distrus ei.

Desigur, oamenii muncii n-au avut experienta condu-
cerii, dar acest lucru nu ne sperie. Proletariatul biruitor a
dobindit o tara, un Otnint, devenit astazi bunul intregului
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popor, si el va sti s organizeze noua productie si con-
sumul pe baza principiilor socialiste. Inainte, toati inteli-
genta, tot geniul omenirii creau numai pentru a asigura
unora toate binefacerile tehnicii si ale civilizatiei i a-i
lipsi pe ceilalti de lucrul cel mai necesar instructiunea

progresul. Acum insa toate minunile tehnicii, toate cuce:
ririle culturii vor deveni un bun al intregului popor,
de azi inainte inteligenta i geniul omenirii nu vor mai fi
niciodata transformate in mijloace de constringere, in mij-
loace de exploatare. Acest lucru noi ii tim, si nu merita
sa muncesti, nu merita sa-ti sacrifici toate fortele pentru
aceasta mare* sarcina istorica ? Si oamenii muncii vor
indeplini aceasta titanica munca istorica, deoarece in ei
sint ascunse maretele forte dormitinde ale revolutiei, ale
renasterii i reinnoirii:

Nu mai sintem singuri. In ultimele zile au avut loc
evenimente de seama nu numai in Ucraina si in regiunea
Donului, nu numai in imperiul Kaledinilor i Kerenski-
lor nostri, dar si in Europa occidentala. Cunoasteti con-
tinutul telegramelor cu privire la situatia revolutiei din
Germania. Limbile de foc ale stihiei revolutionare izbuc-
nesc tot mai puternic deasupra intregii vechi orinduiri
mondiale in descompunere. Nu este o teorie abstracta,
rupta de viata, nu este o fantezie a unor oameni de ca-
binet faptul c noi, prin crearea Puterii sovietice, am
determinat incercari asemanatoare si in alte tari. Caci,
repet, pentru oamenii muncii nu exista alta iesire din acest
macel singeros. In prezent aceste incercari se transforma
in cuceriri trainice ale revolutiei internationale *. Noi
incheiem istoricul congres al Sovietelor sub semnul revo-
lutiei mondiale in continua crestere, si nu este departe
timpul cind oamenii muncii din toate tarile se vor uni
intr-un singur stat al intregii omeniri, pentru ca prin efor-
turi comune s construiasca noul edificiu al socialismului.

* In textul publicat In ziarul Pravda nr. 15 din 2 februarie (20 ianuarie) 1918
mai departe urmeazI alineatul : VI amintili cum ne strigau imperialiltii i lacheit
laurgbezi .Voi, prin politica voastri, ati pierdut aliatii Anglia, America, Franra*,
strigau a .noi izollm Rusia..... Da, tovarili, noi am pierdut pc capitalipii englezi,
americani gi francezi, dar am cistigat pe muncitorii, soldatii fi ranii englezi, fran-
cezi p germani. SI indrIzneasci cineva si ne sputa ci noi nu avem acum

Nota red.
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Drumul acestei constructii trece prin Soviete, ele fiind una
dintre formele revolutiei mondiale care incepe. (A p 1 au ze
furtunoase.)

va transmit salutul meu si va chem la construirea aces-
tui edificiu nou. Veti pleca la locurile voastre si yeti de-
pune toate eforturile pentru a organiza si a consohda
m'areata noastea. victorie. (D el eg a v ii se r i di c 5. in
picioare, salutindu-1 pe tovarasul Lenin
cu aplauze furtunoase.)
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DISPOZITIE CATRE STATUL-MAJOR
AL GARZII ROSH

12 ianuarie 1918
Avind in vedere marea primejdie a foametei care ame-

ninta Petrogradul, i potrivit hotaririi Consiliului Comisa-
rilor Poporului cu privire la inspectarea dilor ferate din
Petrograd si din imprejurimi pentru a stabili dad. pe linii
nu se afla vagoane cu cereale, dispunem ca statul-major al
Garzii rosii si sprijine efectuarea acestei inspectari si des-
coperirea speculantilor 6 sabotorilor.

In acest scop dispunem s5; se formeze fara intirziere un
numar corespunzator de detasamente, iar miine, 13 ia-
nuarie, sa fie trimise de dimmeati la Comisariatul pentru
caile ferate, la toy. Nevski sau la loctiitorul lui, in ve-
derea urmatoarelor actiuni comune :

(1) sa se mearga pe la toate garile i sa se ia decla-
ratii in scris de la sefii de gara si de la ceilalti func-
tionari ca nu exista nici un vagon cu cereale sau
alimente (in gara sau pe linii) ;

(2) sa se controleze dad intr-adevar nu exista
vagoane cu cereale etc. ; controlul s'al se efectueze
impreuna cu feroviarii ;

(3) in cazul unor declaratii false sau al unor in-
formatii inexacte, functionarii sa fie arestati (cu
consimtamintul comitetelor muncitorilor feroviari)
deferiti tribunalului revolutionar.

Presedintele Consiliului Cornisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Se tipiirege dug manutcrtsPublicat pentru prima 04ra in 1931,
ft; Culegeri din Lenin', vol. XVIII

si
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CONGRESUL GENERAL EXTRAORDINAR
AL FEROVIARILOR DIN RUSIA 112

5-30 IANUARIE (18 IANUARIE-12 FEBRUAR1E) 1918

1

RAPORTUL CONSILIULUI COMISARILOR
POPORULUI

13 (26) IANUARIE

Tovara§i, din pacate, nu am posibilitatea s. v prezint
un raport bine inchegat §i sper c. aceia dintre voi care
se intereseaza mai indeaproape de starea de lucruri de la
noi au putut, in parte din informatiile din ziare, in parte
din impresiile pe care ei in§i§i §i le-au facut la Congresul
Sovietelor, formeze o idee completa §i precisa despre
situatia actuala a Puterii sovietice, despre raporturile din-
tre ea i celelalte institutii §i despre sarcinile care-i stau

fata. De aceea, sa m. marginesc la citeva
scurte observatii suplimentare. Pentru a caracteriza sarci-
nile i situatia Puterii sovietice, trebuie sa ma opresc la
relatiile dintre ea §i organizavia proletariatului feroviar,
a oamenilor muncii de la caile ferate.

Tovara§i, voi §titi c Puterea sovietica a ajuns la un
conflict cu Adunarea constituanta §i c toate clasele avute :
mo4ierii, burghezia, kaledini§tii i partizanii lor revarsa
asupra noastra un potop de imputari pentru c Puterea
sovietica a dizolvat Adunarea constituanta. Dar cu ch
rasuna mai tare aceste imputari n coloanele micului numar
de ziare burgheze, cu atit se face mai tare auzit glasul
muncitorilor, soldatilor, al celor ce muncesc §i shit exploa-
tati. Taranii declarà c ei nu s-au indoit niciodata
Puterea sovietica este superioara oricarei alte puteri
nici muncitorii, nici soldatii, nici taranii nu vor ceda
nimanui niciodata §i nici unei institutii Sovietele lor, pe
care ei le-au ales, ei le-au creat, ei le controleaza i le
verifica. Puterea sovietica a ajuns la un conflict cu Adu-
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narea constituanta, tn primul rind, pentru cà, dup l. cum
stiti cu totii, alegerile pentru Adunarea constituanta s-au
facut pe baza listelor intocmite inca Inainte de Revolutia
din Octombrie. Adunarea constituanta a fost aleasa pe
baza votului universal, direct, egal i secret, cu reprezen-
tare proportionalà. Acest sistem de alegeri este cel mai
perfectionat sistem de alegeri, dar el poate exprima just
vointa poporului cu o singura conditie, i anume daca
partidele, singurele care, potrivit acestui sistem, au dreptul

posibilitatea de a intocmi liste, exprima efectiv starea
de spirit, dorintele, interesele, vointa grupurilor de popu-
latie care le aleg, pentru ca in conditiile unui alt sistem de
alegeri, in care fiecare circumscriptie ii alege separat un
candidat sau un deputat, in conditiile acestui sistem de
alegeri, oamenii pot cu usurinta sa-si indrepte pe data
greselile, tinind seama fie de starea lor de spirit, fie de
schimbarile politice survenite. Pe cind in conditiile siste-
mului de alegeri proportional, partidul ca un tot intreg
trebuie sa-si intocmeasca listele de partid cu mult inainte
de a avea loc alegerile, si de aceea s-a intimplat cä pentru
Adunarea constituanta, care urma sâ se intruneasca la
12 noiembrie, partidele au trebuit sa intocmeasca listele
inca in septembrie si la inceputul lunii octombrie. Asa cum
va amintiti cu totli, in conformitate cu legea s-a stabilit
un termen limita. In acest termen lirnita, toate partidele
au trebuit sa depuna listele kr de candidati, iar dupi
aceea listele nu mai puteau fi modificate. Asadar, partidul
cel mai mare din Rusia partid care in vara i toamna
aceea era incontestabil cel mai mare , partidul socialist-
revolutionar, la inceputul lunii octombrie 1917 a trebuit
sä depuna listele sale in numele intregului partid socialist-
revolutionar ; asa s-a i intimplat. Listele au fost depuse
la inceputul lunii octombrie si in ele figurau candidatii
partidului socialist-revolutionar ; ca i cum ar fi existat un
astfel de partid ca un singur tot. Dupa ce listele au fost
intocmite, dupa ce muncitorit i taranii rusi au strabatut,
prin crearea SovIetelor, un drum lung, greu i plin de
obstacole de la inceputul revolutiei, s-a pus capat politicii
de conciliere fata de Kerenski. Or, acesta era doar i el
considerat eser, §i am putea spune chiar socialist, am putea

si
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spune chiar revolutionar, dar in realitate nu era decit un
imperialist care tinea ascunse tn buzunare tratatele se-
crete, tratatele incheiate cu imperia1itii francezi i englezi,
aceleasi tratate pe care le incheiase tarul rasturnat in
februarie, aceleasi tratate care condamnau poporul rus la
mácel pentru a oferi capitalistului rus posibilitatea de a
pune eventual mina pe Constantinopol, Dardanele, Ar-
menia sau pe o bucatica din Galitia, iar unii capitalisti
rust care au luat-o razna de tot, ca bunaoara faimosul
Miliukov, au intocmit din timp harti potrivit carora urma
sa se desparta chiar i o parte din Prusia ortentala i sa
Lie atribuita poporului rus ca rasplata pentru singele
varsat de milioanele de muncitori 4i soldati. Iata ce a fost
in realitate republica burghezo-imperialista rusa a lui
Kerenski, care continua sa fie considerat i chiar raminea
efectiv membru al partidului socialist-revolutionar.

La sfirsitul lunii octombrie s-a intrunit al II-lea Con-
gres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor
soldatilor din Rusia, 1ntr-un moment cind poporul era
obosit de aceasta politica de conciliere fata de imperia-
listi, cind ofensiva din iunie ne-a costat sute de mii de
victime si a aratat concret in ce scop se prelungeste
razboiul, a aratat c tratatele secrete condamna pe soldati
la macel, ca vorbele" despre pace ramineau vorbe goale.
De aceea, al II-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia a rasturnat aceasta putere a guvernului burghezo-
imperialist si a instaurat Puterea sovietica. Alegerile pen-
tru Adunarea constituanta au avut loc la 12 noiembrie ;
ele au pus pe muncitori, soldati i 1ndeosebi pe tarani in
situatia de a alege pe baza listelor vechi, intrucit alte
liste nu existau si nu puteau fi intocmite, si de aceea,
eind ni se spune acum : Voi ati dizolvat Adunarea
constituanta, care reprezinta vointa majoritatii poporului",
cind acest lucru 11 repeta in fel si chip ziarele
burghezi, precum i socialisti de teapa but Kerenski, not
le raspundem : Dar de ce nu gasiti s spunett poporului
nici un cuvint sincer drept raspuns la argumentul pe care
1-am expus acum in fata voastra si care a fost invocat si
in decretul de dizolvare a Adunarii constituante ?" Noi
nu putem considera Adunarea constituanta ca o expresie

i scribii
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a vointei poporului, pentru ca ea a fost aleasa pe baza
listelor vechi. Muncitorii si indeosebi taranii au votat
pentru partidul socialist-revolutionar ca un partid intreg
or, dupa alegeri acest partid s-a scindat, si de aceea dupl.
alegeri a aparut in fata poporului impartit in doua
partide partidul socialistilor-revolutionari de dreapta,
care a mers cu burghezia, si partidul socialistilor-revolu-
tionari de stinga, care a mers impreuna cu clasa munci-
toare, impreuna cu oamerui muncii si s-a dovedit a fi un
adept al socialismului. Ar fi putut oare poporul sa aleaga
intre socialistii-revolutionari de dreapta si socialistii-revo-
lutionari de stinga atunci cind exista Adunarea consti-
tuanta ? N-ar fi putut, si de aceea, chiar in ceea ce pri-
veste intocmirea listelor si alegerile, chiar din acest punct
formal de vedere, noi sustinem ca nimeni nu poate con-
testa afirrnatia noastra ca Adunarea constituanta nu putea
constitui expresia justa a vointei poporului. Revolutia nu
este vinovata ca ea a survenit dupa intocmirea listelor si
inainte de alegerile pentru Adunarea constituanti, revolutia
nu este vinovata ca partidul socialist-revolutionar a tinut
atita timp poporul si indeosebi taranimea in intuneric §i
1-a inselat cu vorbe goale, ca abia dupl. 25 octombrie,
cind s-a intrunit Congresul al doilea al taranilor, ne-am
dat seama ca intre socialistii-revolutionari de dreapta si
socialistii-revolutionari de stinga nu mai poate fi vorba de
impacare, si dupl.' aceasta a inceput o serie de congrese, .-si
ale soldatilor si ale taranilor, care s-au terminat cu
congresul feroviarilor.

Si pretutindeni am avut prilejul sa vedem unul si acelasi
tablou pretutindeni, pe de o parte, imensa majoritate
a celor care fac efectiv parte din clasele muncitoare si
exploatate, se situeaza in intregime, fara rezerve, definitiv
de partea Puterii sovietice, iar pe de alta parte virfurile
burgheze, functionarii, cei din aparatul administrativ,
taranii bogati toti acestia au trecut de partea claselor
avute, de partea burgheziei §i au lansat lozinca : Toati
puterea in mina Adunarii constituante", in mina
Adunarii constituante alese inainte de revolutie, atunci
cind poporul nu stia sa faca o deosebire intre so-
cialistii-revolutionari de dreapta si socialistii-revolutio-
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nari de stinga. Nu, revolucia claselor de oameni ai
muncii este mai presus de listele vechi, interesele celor
ce muncesc §i sint exploatati, care inainte de revoluvie au
fost asupri%i, trebuie sa fie pe primul plan ; iar daca
Adunarea constituanta merge impotriva voincei majoritatii
evidente a oamenilor muncii, atunci jos Adunarea consti-
tuanta §i traiasca Puterea sovietica. (A plauz e.)
acum, tovara§i, pe zi ce trece ne convingem c Puterea
sovietica se bucura de un sprijin tot mai mare in rindurile
saracimii, in rindurile celor ce muncesc §i sint exploata/i
din toate ramurile economiei navionale §i din toate colvu-
rile Orli, i oricit ar trancani pe socoteala noastra ziarele
burgheze i cele, cu iertaciune fie zis, socialiste de felul
ziarelor social4ti1or-revo1utionari de dreapta, partidul lui
Kerenski, oricit ar trancani ele pe socoteala noastra spu-
nind cà puterea noastra merge impotriva poporului, ca
nu se sprijina pe popor, toate acestea nu sint decit min-.
ciuni evidente. Chiar astazi am primit o confirmare cit
se poate de concreta, am primit o §tire din regiunea
Donului (printr-o telegrama transmisa in timpul noptii)
cà la Voronej s-a intrunit un congres al unei unitati de
cazaci, iar in stanita Kamenskaia s-au intrunit intr-un
congres 20 de regimente de cazaci §i 5 baterii. Cazacii de
pe front §i-au convocat congresul lor, deoarece i§i dau
seama ca in jurul kaledini§tilor se string ofiterii, iuncherii
§i odraslele mo§ierilor, care sint nemul/umiti ca in Rusia
puterea trece in mina Sovietelor §i ar dori autodetermi-
narea regiunii Donului. Acolo se formeaza partidul lui
Kaledin, care se intituleaza prim-hatman. Acest congres *al
cazacilor de pe front a trebuit sa fie dizolvat 113. Drept
raspuns, ei, in primul rind s-au unit cu Congresul de la
Voronej, in al doilea rind au declarat razboi lui Kaledin,
in al treilea rind au arestat pe hatmani §i in al patrulea
rind au ocupat toate garile importante.

Acum, domnilor Reabu§inski, care trimiteau milioane 'de
dadeau alte milioane pentru ca sabotorii

seze leafa §i sa puna piedici puterii sovietice, domniloF
Reabusinski, impreuna cu domnii capitali§ti din Frama,

.Anglia §i cu regele Romaniei nu le mai ramine

sa-si inci-:

Si
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decit,
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si se jeleasca §i sa-§i plinga soarta ; ultima carte pe care
au mizat a pierdut pina §i n regiunea Donului, unde shit
cei mai multi tarani instariti, care au trait de pe urma
muncii salariate, care exploateaza munca altuia §i duc o
lupta continua impotriva populatiei tarane§ti venite din
alta parte a acelei populatii pe care mizeria a impins-o
sa vina aici de departe pina §i acolo unde taranimea
exploatatoare este foarte numeroasa, pina i acolo aceasta
organizare a iuncherilor, a ofiterilor §i a proprietarilor care
au pornit impotriva Puterii sovietice a stirnit revolta
oamenilor, pina §i acolo am putut vedea aceea§i impartire
pe care nimeni nu vrea s-o vada §i de care sintem noi
invinuiti. Bol§evicii declara razboi civil". Poate ca noi
1-om fi nascocit pe Kaledin, poate ca bol§evicii 1-or fi
nascocit pe Reabu§inski ? ! Dar noi §tim ca §i pe timpul
tarului acqtia au constituit principalul sprijin al puterii
tariste, ca ace§ti oameni n-au facut decit sa se ascunda
pentru a impinge republica rusk' inapoi pe calea unei
republici burgheze de felul celor care exista in majoritatea
tarilor unde, cu toata libertatea §i eligibilitatea, poporul
muncitor este asuprit la fel, daca nu chiar mai mult, ca
tn oHce stat monarhic. Cind se spune ca bo4evicii 441
la un razboi fratricid, la razboml civil, cind sintem
impro§cati cu blesteme pentru criminalul razboi fratricid
provocat de bol§evici, noi le raspundem : Ce fel de
razboi fratricid este acesta ? Oare alde Reabu§inski,
Kaledin sint frati cu oamenii rnuncii ? E ciudat câ nici
marinarii, nici soldatii, nici muncitorii, nici faranii n-au
§tiut acest lucru, e ciudat c. ei n-au observat acest lucru,
e ciudat ca ei spun cu atita hotarire ca alde Reabu§inski
§i Kaledin trebuie sa se supuna Puterii sovietice",

.Nebuneasca §i absurda incercare a iuncherilor §i a ofi-
terilor de a organiza o rascoala la Petrograd §i la
Moscova nu a dus la nici un rezultat, clad imensa majori-
tate a muncitorilor §i. soldatilor este fara indoialä de
.partea Puterii $ovietice. Ei §tiau ca, atunci cind incepe
.razboiul, soldatii se inarmeazI §i nu vor da nimanui ar-
mete din mina. Poporul s-a unit §i s-a organizat pentru

lua singur soarta tn propriile sale miini, tocrnai -in

,
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acest scop a §i inceput el revolutia. Iar ei au vazut §i au
§tiut foarte bine ca aici, la Petrograd, poporul e intru
totul de partea Puterii sovietice, §i dupa ce au fost in-
frinvi atit la Petrograd cit §i la Moscova, s-au napustit
asupra Donului ca sa organizeze un complot acolo, in
speranya ca in acest complot al contrarevoluviei impotriva
inaselor muncitoare se vor sprijini pe Rada burgheza de
la Kiev, care i§i traie§te ultimele zile, intrucit nimeni nu
mai are incredere in ea. Cind ei au declarat pretutindeni
on razboi civil oamenilor muncii, ni s-a imputat ca noi
am fi inceput razboiul, spunindu-ni-se : voi athavi
razboiul civil, sa piara razboiul civil. Noi raspundem : sa
piara alde Reabu§inski §i Kaledin §i tovi complicii lor.
(Aplauze.)

Iata de ce, tovara§i, atunci cind burghezia ne aduce o
acuzacie atit de grava §i afirma ca noi distrugem democra-
tia, ca am fi distrus credinta in formele democraciei, in
institutiile democratiei, care ei li sint atit de scumpe §i
care au suscinut §i au alimentat atita timp mi§carea revo-
lutionara din Rusia, ca am fi distrus forma democratica
superioara Adunarea constituanta , noi raspundern :
Nu, nu-i adevarat ; cind in taxa noastra a fost republica
socialistului Kerenski, republica a conducatorilor imperia-
li§ti, a conducatorilor burgheziei, care tineau tratatele se-
crete in buzunar §i ii minau pe soldati la razboi (numindu-I
razboi drept), atunci, desigur, Adunarea constituanta era
mai buna decit preparlamentul, in care Kerenski, in Trite-
legere cu Cernov §i cu Tereteli, promova aceea0 politica"4.
Noi, chiar de la inceputul revolutiei din aprilie 1917
am spus deschis §i 144 ca Sovietele reprezinta o forma
mult mai inalta, mult mai desavir0ta, mult mai rationala
a democratiei, a democratiei oamenilor muncii, decit
Adunarea constituanta *. Adunarea constituanta grupeazi
toate clasele, deci §i clasele exploatatorilor, deci 0 clasele
avute, deci §i burghezia, deci §i pe cei care au facut studii
pe socoteala poporului, pe socoteala celor exploatati, 0
s-au desprins de popor pentru a se uni cu capita1i0ii,

* Vezi V. I. Lenin. Opera complete, vol. 31, Bucureiti, Editura politici, 1964,
ed a doua, p. 115-120. Nota red.
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pentru a face din cunostintele lor un instrument de asu-
prire a poporului, intrucit ei folosesc cunostintele lor,
cele mai mari cuceriri ale stiintei in lupta dusi impotriva
oamenilor muncii. Iar noi spunem : cind incepe revolutia

ea fiind revolutia celor ce muncesc si sint exploatati ,
numai organizatiei celor ce muncesc, numai organizavet
celor exploatati ii apartine intreaga putere in stat ; acest
democratism este incomparabil superior vechiului democra-
tism. Sovietele nu au fost nascocite de vreun partid oare-
care. Voi ;tit.' prea bine ca n-a existat un partid care si
le fi putut nascoci. Ele au fost generate de revolutia
din 1905. Chiar de pe atunci, oricit de putin timp au
dainuit Sovietele, chiar de pe atunci era limpede el
singurul sprijin trainic pe care-1 are poporul in lupta im-
potriva absolutismului il constituie Sovietele. De indata
ce Sovietele au inceput sa decada si sa fie inlocuite cu
institutii reprezentative nationale, in toate aceste insti-
tutii, in toate Dumele, congresele, adunarile am putut
vedea cum apareau cadetii, capitalistii, exploatatorii, cum
incepea politica de intelegere cu tarul, iar organele miscarii
populare decadeau si revolutia pierea. De aceea, cind
revolutia din 1917 nu numai ci a facut si renasca Sovie-
tele, dar a impinzit intreaga tara cu o retea de Soviete,
ele i-au facut pe muncitori, soldati si tarani sa inteleaga ca
et pot si trebuie sa ia in mina lor intreaga putere in stat
nu asa ca in parlamentele burgheze ; acolo fiecare ceta-
tean are drepturi egale cu ceilalti cetatem. Dar cei saraci
nu vor avea o viata mai fericità fiindca muncitorul va fi
proclamat egal cu Reabusinski, iar faranul egal cu mosie-
rul posesor a 12 000 de deseatine de pamint. De aceea,
cea mai buna forma democratica, cea mai buna republica
democratica este puterea fira mosieri si fara bogatasi.

Ca urmare a faptului ca la noi e razboi, o stare de
ruina nemaipomenita, foamete, ca ameninta pericolul
pieirii, al pieirii fizice directe a milioane de oameni,
ca urmare a acestui fapt, poporul rus, prin propria-i
experienta, a trecut mai repede prin toate acestea si a
ajuns, in decurs de citeva luni, la o hotarire. De la 20 apri-
lie, cind ranitul Linde i-a scos pe soldati pe ulitele

22
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Petrogradului pentru a rasturna guvernul lui Miliukov si
Gucikov, trecind printr-o lunga perioadI de cadril mi-
nisterial, perioada in care toate partidele se linguseau pe
lingä cadeti i lansau programe care mai de care mai fru-
moase, mai ispititoare si mai promitatoare, poporul s-a
convins ca din toate acestea nu iese nimic, c i se promite
pacea, dar in realitate el este condus la ofensiva : in
iunie 1917 zeci de mii de soldati au pierit din pricina
a existat un tratat secret incheiat de tar cu imperiali§tii
din Europa, pe care Kerenski 1-a confirmat. Pe baza
acestei experiente, a propriei sale experience, si nu datoritl
propagandei, poporul a putut sa faca o comparatie intre
puterea socialista a Sovietelor i republica burgheza si a
ajuns la convingerea ca vechile reforme i vechile insti-
tutii ale imperialismului burghez nu corespund intereselor
celor ce muncesc i sint exploatati, c. acestor interese le
corespunde numai puterea Sovietelor, in care atit munci-
torii cit i soldatii, t'aranii i feroviarii, precum i toti
oamenii muncii sint liberi sa-si aleagá reprezentantii
revoce pe deputatii care nu corespund cerintelor i dezi-
deratelor poporului. Deputatii participI la activitatea
Sovietelor nu pentru a interpreta legile, nu pentru a
straluci prin discursuri parlamentare, ci pentru a infaptui
libertatile i pentru a scutura jugul exploatarii. Muncitorii
vor construi ei inii statul pe baze noi, vor construi o
viata' noua intr-o Rusie noua, in care nu va fi loc pentru
exploatatori. Iata ce au creat Sovietele, iata de ce spuneam
noi c experienta revolutiei ruse a aratat oamenilor si a
confirmat ceea ce noi am afirmat de mult, ca Puterea
sovietica este o forma mult mai inalta de democratie deck
republicile burgheze care s-au format in statele din Europa
occidentala ; democratie adevarata, deoarece oamenii
muncii, muncitorii pot §i trebuie sa domine asupra celor
care nu muncesc, asupra partii exploatatoare a societatii ;
muncitorii, soldatii, taranii i feroviarii pot fi ei singuri
stapini, pot efectua schimbul de produse dintre -oras si sat,
pot stabili salarii judicioase farà mo§ieri

lata de ce Republica 'sovietica din Rusia S-a format
acum intru totul ca republica socialista, care a hiat
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mintul de la mclieri, a instituit controlul muncitoresc
fabrici i uzine, a luat bancile in mina ei, in mina munci-

-torilor, a organizatiilor socialiste, oferind poporului posi-
bilitatea de a administra el insu;i bogatiile nemaipomenite
strinse de capitalisti, pe care sa le foloseasca nu pentru a
asupri pe oamenii muncii, ci pentru a ridica bunastarea
nivelul cultural al tuturor oamenilor muncii. Iat ce este
chemata sá nfaptuiasca Republica sovietica. Iata de ce ne
bucuram de atita simpatie in rindurile poporului, ale cla-
selor muncitoare de peste hotare, cu toata cenzura militara
a imparatilor, cu toata prigoana dezrantuita de domnii
Kerenski de peste hotare impotriva ziarelor socialiste.
Ziarele burgheze de acolo raspindesc minciuni nerusinate
despre tara noastra ; ziarele noastre sint persecutate, nici
un numar al Pravdei" nu este lasat sa patrunda. Chiar
zilele acestea s-a intors din Elvetia un tovara; de-al meu
care a fost prin locurile unde pina nu de mult mi-am
purtat aleanul atit amar de vreme ; el a povestit ca in
libera Elvetie nu se cunoaqte nici macar un singur fapt
real, ca republicile libere ale liberei Europe nu lasa sa intre
nici un numar al ziarului nostru, c5. acolo pot fi citite nu-
mai minciunile ziarelor burgheze, care nu fac decit sa-i in-
jure pe bolsevici. Cu toate acestea insa, muncitorii din toate
tarile au inteles ci puterea sovietica din Rusia este cu
adevarat un guvern al oamenilor muncii. Si astazi nu
exista in Europa nici in Anglia, nici in Franca, nici in
Germania, nici in alte tari muncitori care sa nu salute
cu aplauze tirile despre revolutia rusa, pentru ca in ea vad
speranta, pentru ca ea reprezinta faclia care va aprinde
pirjolul in intreaga Europa.

Daca revolucia rusa s-a savir;it atit de simplu, aceasta
se explica prin faptul ca asupra Rusiei apasa jugul cel
mai barbar, jugul tarismului, i ca nici o tara n-a fost
atit de sfirtecata ;i de chinuita de razboi ca Rusia.

Daca poporul rus a relish sa ridice cel dintii faclia re-
volutiei socialiste, el ;tie ca nu este singur in aceasta lupta
;i -ca o va duce la bun sfirsit cu ajutorul tovara;ilor ;i
prietenilor celor mai credinciNi..Poate cä va trece multa
vreme, nu putem qti cit va trece pina cind revolutia so-

22*
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cialista va izbucni si in alte tari. Stiti cum se produc, in
general, revolutiile in alte state. Fiecare dintre voi a trait
anul 1917 §i stie ca cu trei luni inainte de inceputul re-
volutiei nimeni n-a stiut ca ea va veni. Stim ca in Austria
au pretutindeni loc greve muncitoresti. Cind partidele din
Europa, in frunte cu Cernovii si Teretelli lor, au inceput
sa nu mai aiba nici o influenta asupra desfasurarii eveni-
mentelor, cind au inceput sa se simta cu totul izolate,
atunci a inceput sa se vorbeasca acolo de introducerea
starii de asediu, iar in Germania de introducerea dictaturii
militare ; in momentul de fata, la Viena grevele au in-
cetat si au inceput sa apark ziare. Am primit o telegrama
din Stockholm, de la reprezentantul nostru Vorovski, in
care acesta spune ca nu incape indoiala ca miscarea a fost
sistata, dar ea nu va putea fi inabusita complet si va lua
avint. WI una dintre urmarile faptului ca tratativele
pentru pace de la Brest au inceput si ca noi ne-am indepli-
nit promisiunea facuta. Tratatele secrete au fost denurqate,
date publicitatii si tintuite la stilpul infamiei. Noi am
aratat ca aceste obligatii ale vechilor capitalisti, indiferent
daca se numesc tratate secrete sau imprumuturi, nu repre-
zinta pentru noi deck niste petice de hirtie pe care le
aruncam la cos, pentru ca pe noi, masele de oameni ai
muncii, ne impiedica sa construim societatea socialista.
Cind la Brest germanii si-au formulat pretentiile kr ne-
rusinate, in vorbe promitind sa recunoasca o pace dreapta,
iar in fapte dind dovada de aceleasi interese de banditi
si jefuitori, aceasta a facut ca masele muncitoare sa inceapa.
sa-si dea seama de acest lucru. Prelungirea razboiului este
artificiala, pentru mase acest lucru este limpede ; ele spun
ca razboiul poate fi curmat de vreme ce a fost curmat
de muncitorii §i taranii rusi, ca se poate porni o ofensiva
impotriva guvernelor. Chiar daca la 17 octombrie 1905
prima mare greva generala a fost inabusita de absolutism,
ea a determinat in Austria, la Viena si la Praga o serie
de evenimente, demonstratii muncitoresti, si tocmai cu
acest prilej si-au cucerit austriecii dreptul de vot universal.
Revolutia rusl din 1905 a fost inabusita de tarism, dar ea
a facut ca muncitorii din Europa occidentala sa creada in
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rnaretele reforme ale viitorului, adica in ceea ce se pe-
trece acum.

La deschiderea Congresului al treilea al Sovietelor ati
putut cu totii auzi o serie intreaga de reprezentanti ai
partidelor de peste hotare, care au spus ca au urm'arit
miscarea muncitoreasca din Anglia, Elvetia si America, si
toti ca unul au afirmat ca in Europa revolutia socialist*/
este o problema la ordinea zilei. Acolo burghezia e mai
puternica si mai inteligenta decit alde Kerenskii ai nostri,
ea a reusit sa se organizeze, pentru ca maselor 01 le fie
mai greu sa se ridice. Acolo muncitorii au o oarecare buna-
stare si de aceea e mai greu s zdrobesti vechile partide
socialiste, care s-au mentinut timp de decenii, au intrat in
guverne si au cistigat prestigiu in ochii poporului. Dar
acest prestigiu a si inceput s scada, masa este in fierbere
si nu mcape nici o indoiala c intr-un viitor apropiat,
sau poate mai indepartat, revolutia socialista va fi o pro-
blema la ordinea zilei in toate çrile, deoarece pentru
jugul capitalului se apropie sfirsitul.

Dad. ni se spune c bolsevicii au nascocit o asemenea
bazaconie utopia cum este introducerea socialismului in
Rusia, c acest lucru nu este cu putinta, noi raspundem :
cum se face atunci c. simpatia majoritatii muncitorilor,
taranilor i soldatilor este de partea utopistilor i fante-
zistilor ? Nu s-au situat pare majoritatea muncitorilor,
tiranilor i soldatilor de partea noastra pentru ca au
simtit pe pielea lor rezultatele razboiului, si-au dat seama
ca nu exista nici o iesire din vechea societate

cu toate minunile tehnicii i culturii, s-au angajat
intr-un razboi de exterminare, c oamenii au ajuns la
animalizare, la salbaticire si la foamete ? Iata ce au facut

iata de ce in fata noastra se pune problema :
ori sa pierim, oH sa slarimam definitiv aceasta veche
societate burgheza. Iata in ce consta profunzimea revolutiei
noastre. Iata de ce vedem ca in mica Estonie vecina, unde
poporul este stiutor de carte, zilele trecute s-a intrunit un
congres al muncitorilor agricoli si a ales imputerniciti care
au luat in mina lor toate gospodariile mai dezvoltate.
Aceasta este o cotitura de insemnatate mondiala. Munci-

i ca

capitalitii si

capi-
talistii,
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torii agricoli, care in economia capitalista se aflau pe
ultima treapta a scarii sociale, controleaza aceste gospo-
darii. Apoi, in ceea ce priveste Finlanda, unde Seimul a
vorbit in numele naviunii, unde burghezia ne-a cerut sa
recunoastem independença tarii, noi nu vom reOne cu
forta in mina Rusiei sau In cadrul unui singur stat rus
toate naviunile pe care tarismul le revinea prin asuprire.
Noi am contat pe faptul ca vom atrage celelalte naviuni

Ucraina, Finlanda nu prin violença, nu prin con-
stringere, ci pentru ca ele isi vor crea lumea lor socia-
lista, republicile lor sovietice. Vedem acum ca in Finlanda
se asteapta de la o zi la alta revoluvia muncitoreasca ;
in Finlanda, care timp de 12 ani, incepind din 1905, s-a
bucurat de o libertate interna deplina si de dreptul de a-si
alege instituvii democratice. Intre anii 1905 si 1917, in
aceasta vara, care se distinge prin cultura sa, prin struc-
tura sa economica si prin trecutul sau, in aceasta tara au
cazut scintei ale incendiului pe care bolsevicii 1-au ghat,
pretind unii, in mod artificial, si constatam el aici incepe
o revoluvie socialista. Acest fenomen dovedeste ca noi nu
sintem orbiii de lupta de partid, ca nu am actionat dupl
un anumit plan, ci ca numai situatia desperata in care se
aflä intreaga omenire dupa razboi a generat aceasta
revolutie si a facut ca revolu;ia socialista sa fie de
neinvins.

Tovarasi, dati-mi voie sa inchei aratind ca acelasi lucru
s-a intimplat si la congresul vostru, al feroviarilor. Am
vazut cit de grea a fost lupta impotriva organizatiilor
conducatoare ale feroviarilor. Voi, feroviarii, singuri v-aci
convins din experienca el masa proletariatului feroviar
muncitor a dus pe umerii sai greul organizarii cailor ferate.
Nu intimplator, nu artificial au ajuns caile ferate in
aceasta situavie fail iesire : fie ca munca a fost in mod
constient frinata de burghezia corupta de milionarii care
azvirleau sute de mii de ruble si erau gata de orice pentru
a distruge Puterea sovietica ; fie ca burghezia refuza sa
schimbe rinduiala, intrucit considera ca asta e porunca.
lui dumnezeu ca sa existe sefi si saraci care sa lucreze la.
acesti sefi, iar sefii sa-si bata joc de ei. Intr-adevar, cei.
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de la conducere gindeau c dumnezeu a poruncit asa
alta rinduiala nu poate exista, iar daca cineva ar atenta
impotriva acestei rinduieli, s-ar ajunge la haos. Dar nu s-a
intimplat asa. Unirea maselor muncitoare e mai presus de
orice, ele vor sti sa-si creeze o disciplina a kr, tovara.-
§easca, 4i s'a foloseasca toate realizarile tehnicii si ale ci-
vilizatiei pentru o justa organizare a transportului feroviar
si a schimbului de produse intre ora§ si sat, pentru a ajuta
pe muncitori si pe tarani s organizeze economia nationala
pe scara intregii Rusii, in asa fel inch masele muncitoare
sä poata, fara mosieri si fara capitalisti, sa se bucure de
produsele muncii lor, inch cunostintele tehnice-stiintifice sa
slujeasca nu la imbogatirea unui manunchi de oameni, nu
pentru a captusi bine sacul cu bani, ci sa slujeasca la im-
bunatatirea functionarii intregii gospodarii feroviare. Acest
lucru este deosebit de important pentru noi. $titi cita
coruptie, specula, cite inselatorii se fac in preajma fiecarui
nod de cale ferata, stiti ca exploatatorii arunca milioane
pentru a dezorganiza transportul, pentru a duce vagoanele
in locuri unde nu le mai gasesti. Toate acestea se fac pen-
tru a agrava foametea, pentru a giça poporul impotriva
Puterii sovietice. Dar voi stiti cu totii c. numai daca
majoritatea organizatiilor feroviare se vor uni si ii vor
propune ca sarcina s. sprijine Puterea sovietica, atunci
toti escrocii, sabotorii, capitalistii si exploatatorii, toate
aceste ramasite ale societatii burgheze vor fi maturate
printr-o lupta necrutatoare i numai atunci se va putea
organiza o gospodarire justa a cailor ferate si se va putea
obtine eliberarea totala a muncitorilor, soldatilor si Ora-
nilor de sub puterea asupritorilor, numai atunci vom avea
socialism. (Intreaga sala aplauda frenetic.)

si el
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2

RASPUNSURI LA BILETE

Tovarasi, biletele pe care le am in fata mea se impart
doua grupe : unele ridica problema Adunarii consti-

tuante aceasta este prima grupa. Cealalta grupa se
refera la foamete i la ruina economica. Voi raspunde la
aceste doua grupe de intrebari, imbinind biletele in masura
in care se refera mai mult sau mai putin la acelasi
subiect. In leg5itura cu Adunarea constituanta, ni se pune
intrebarea dna' a fost just ca Adunarea constituanta sa
fie dizolvata i daca n-ar fi trebuit convocata o noua
Adunare constituanta. Sau daca nu era mai just ca aceasta
problema s. fi fost supusa unui referendum popular
inainte de a dizolva Adunarea constituanta. Nu, tovarasi,
nici referendumul, nici o noua Adunare constituanta nu
puteau sit ajute la nimic. Asa s-au format partidele in
Rusia. De partea cui slut simpatiile capitalistilor si de
partea cui sint simpatiile muncitorilor i taranilor am
vazut. Puterea sovietica a fost creata nu printr-un decret
emis de cineva, nu pe baza unei hotariri a vreunui partid
oarecare, deoarece ea este mai presus de partide, deoarece
ea a fost constituita pe baza experientei revolutionare, a
experientei milioanelor de oameni ; nu intimplator So-
vietele au luat nastere in 1905, iar in 1917 s-au dezvoltat
si au constituit o republica noua cum nu exista in 0:rile
din Europa si nici nu va exista atita timp cit acolo dom-
neste capitalul. Dar Republica sovietica va invinge pre-
tutindeni, i atunci capitalul va primi lovitura de gratie.
Trebuie s arat c Adunarea constituanta si referendumul

in
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sint organizate dupa vechile modele ale parlamentarist
mului burghez, iar votul poporului, datorita dommatiei
capitalului, e nevoit sa tina seama de el §i sa se tirguiasca
cu el. Or, Puterea sovietica nu trimite reprezentanti care
sa dueleze in parlamente §i sa se intreaca in discursuri
stralucite pentru a crea capitalului §i aparatului functio-
naresc o dominatie trainica. Puterea sovietica 'hi are
obigia in inse§i masele muncitoare, ea da nu un parla-
ment, ci o adunare a reprezentantilor muncitorilor, care
emite legi ce sint aplicate direct, sint traduse in viata §i
4i propun ca sarcina lupta impotriva exploatatorilor.
Vechiul tip de Adunare constituanta qi de referendumuri
i§i propunea sa uneasca vointa intregii natiuni §i sa creeze
posibilitatea ca lupii i oile, exploatatorii §i exploatatn,
sa convietuiasca in deplina intelegere. Nu, noi nu vrem
acest lucru. Toate acestea le-am trait §i le-am incercat.
Ne-am saturat. Si sintem incredintati ca fi majoritatea
muncitorilor, taranilor §i soldatilor s-au saturat de toate
acestea. Intr-un moment chid razboiul ne sile§te sa facem
tot felul de eforturi eroice pentru ca sintem pu§i in fata
alternativei : ori ne smulgem din mina capitalului, on
vom pieri, ni se impune sa facem o experienta care s-a
mai facut 'in tarile europene §i care ne-ar aduce vechiul
capitalism burghez §i o reprezentare a natiunii, nu o re-
prezentare a maselor muncitoare. Noua nu ne trebuie o
reprezentare burgheza, ci o reprezentare a celor exploatati
§i asupriti, care sa duca o lupta necrutatoare impotriva
exploatatorilor. Iata ce urmare§te Puterea sovietica ; ea
nu urmare§te nici parlament, nici referendum. Ea este
mai presus de toate aceste lucruri, ea da posibilitate
oamenilor muncii ca, atunci cind nu sint multumiti de
partidul lor, saii aleaga noi delegati, sa transmita puterea
unui alt partid §i sa schimbe guvernul fara cea mai mica
revolutie, deoarece experienta lui Kerenski-Kaledin §i a
Radei burgheze a aratat ca lupta impotriva Puterii sovie-
tice nu este cu putinta. Iar daca acum se ga'sesc in Rusia
citeva zeci de oameni care lupta impotriva Puterii so-
vietice, apoi numarul unor asemenea caraghio§i este mic,
iar peste citeva saptamini ei nu vor mai fi de loc, si
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Puterea sovietica va triumfa ca organizatie a clasei
asuprite tn vederea rasturnarii asupritorilor i nlaturarii
exploatatorilor.

Trec acum la groaznicul flagel al zilelor noastre foa-
rnetea care ne ameninta. Care este principala cauza a
ruinet economice ? Principala cauza a ruinei care ne
ameninta cu foametea la orase si n regiunile industriale
rezid n domnia sabotorilor, n ruina economica pe care
acesti sabotori o intretin, invinuindu-ne pe noi de ruina.
Stim foarte bine ca in Rusia sint destule cereale i ca ele
se afla in regiunile stapinite de Kaledin, tn ndepartata
Siberie si in guberniile producatoare de cereale. Trebuie
sa spun ca" clasele exploatate nu se vor putea niciodata
elibera daca nu vor crea o putere revolutionara ferma,
necrutatoare. In legatura cu sabotorii, tin s va spun,
tovarasi, c noi cunoastem adresele la care veneau functio-
narii sabotori s semneze de primirea lefei pe trei luni
inainte, lucru pentru care Reabusinski a alocat 5 000 000,
imperialitii anglo-francezi o anumita suma, iar cei ro-
mani o anumita sum5.. Iata ce inseamna sabotajul : oameni
corupti, functionari superiori care nu urmaresc decit un
singur scop sa submineze Puterea sovietica, cu toate
ca multi dintre ei nu-si dau seama de acest lucru. Sabo-
tajul este tendinta de a aduce din nou raiul din trecut
pentru exploatatori i iadul din trecut pentru oamenii
muncii. Dar pentru ca ei sa nu reuseasca sa-si atinga scopul
trebuie sa le infringem impotrivirea.

Apoi unele bilete se refera la salariile functionarilor de
la caile ferate. Asta este pur i simplu o neintelegere.
Comisarul a interpretat, probabil, in felul acesta problema
si a publicat acest decret, dar la prima indicatie primitä
din partea Consiliului Comisarilor Poporului a modificat
decretul 115, iar cine spune ca aceasta a fost intentia
Puterii sovietice inseamna ca vorbeste n necunostinta
de cauza.

Ce trebuie s facem pentru a scapa de foamete
anarhie ? In primul rind s'a zdrobim impotrivirea capita-

sa-i punem pe sabotori intr-o asemenea situatie,
inch s nu poata opune impotrivire. and adeptii ziarului
Novaia Jizn" 6 ai altor organe pretins socialiste spun

listilor i

si
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ea tn decurs de dota luni 5i jumkate sabotajul nu a in-
cetat, eu le raspund : dar de ce nu ne ajutati s. punem
capk acestui sabotaj ? Acurn bancile sint in mina Sovie-
telor. Ieri a survenit urmkoarea intimplare : a venit
la mine un publicist de profesie, Finn-Enotaevski, si,
in numele a 50 000 de oameni, mi-a declarat cb." bancile
sint gata s lucreze supunindu-se complet Puterii sovietice.
(A p 1 au z e f ur tuno a s e.) Eu i-am raspuns delegatu-
lui functionarilor de banca : De mult ar fi trebuit
facet'. asta". Noi nu vorn refuza s. ducem tratative cu.
nici o organizatie, fie ea o organizatie a functionarilor de
banca sau oricare alta organizatie, daca intr-adevar aceastä
recunoastere a Puterii sovietice va insemna o recunoastere
nu in vorbe, ci n fapte din partea majoritatii oamenilor
muncii. Iata declaratia pe care am auzit-o din partea
functionarilor de banca, obisnuiti sä faca afaceri de specula.'
nemaipomenite si sà puna mina, daca se ivea prilejul, pe
partea leului, asa inch si-au umplut buzunarele cu profi-
turi de milioane.

Acum ne propun tratative, dar nu vor fi tratativele pe
care le-a dus Kerenski. Noi nu vom sta de vorba despre
reforma bancilor. Noi mai intii am ocupat bancile cu.
forta armata si abia dupa aceea incepem tratative, publi-
can' decizii si dispoziiii. Important este sa sfarimam mai
inth impotrivirea sabotorilor si abia dupa aceea sa ince-
pem tratativele. Aceasta este calea de lupta impotriva
foametei si a anarhiei, singura cale pe care pot fi inlatu-
rate ororile capitalismului si ale ruinei economice. Stiti
ce dezastru economic fara precedent domneste n lumea
intreaga si in special in Rusia, unde tarismul ne-a lasat
mostemre coruptia, violenta, ura impotriva oamenilor
muncii si batjocorirea lor. Iar acurn, dumnealor se pling
de anarhie ; gindiçi-v i voi, pot oare oamenii care trei
ani au stat n transee si pe care razboiul i-a sleit de puteri
sa lupte pentru imbogatirea capitalistilor rusi, s lupte
pentru c capitalistii rusi au nevoie de Constantinopol ?
Ei vad la fiecare pas ca unii se folosesc de milioanele lor
pentru a rasturna Puterea sovietica si a obtine dominatia.
asupra pamintului.

si
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Tovarasi, astfel de schimbari in sensul desavirsirii
lor nu se pot face intr-o singura zi. Revolutia socia-
lista a inceput, acum totul depinde de formarea unei disci-
pline tovarlsesti, i nu a unei discipline de cazarma, nu
disciplina capitalistilor, disciplina maselor muncitoare

Atunci and muncitorii feroviari vor lua puterea
in mina lor, ei, cu ajutorul organizatiei armate, vor
zdrobi sabotajul si specula si i vor propune ca sarcina
sã urmareasca pe to%i eel care practick coruNia i dezor-
ganizeaza mersul normal al traficului pe calea ferata.
Astfel de oameni trebuie urrnriçi, ca fiind vinovati de
cele mai mari crime impotriva puterii populare. Numai
de o astfel de organizatie, de organizatia sovietica, de
coeziunea si de energia ei depinde lupta care se duce im-
potriva capitalistilor, sabotorilor, escrocilor si a Reabu-
smskilor. Aceasta este calea pe care trebuie s-o urmam
pentru a invinge foametea, caci in Rusia exista de toate :

fier, si petrol, si cereale, intr-un cuvint toate cele ne-
cesare pentru a duce o viata omeneasca. Daca vom reusi

invingem pe exploatatori, atunci Puterea sovietica
buna gospodarire se vor instaura in Rusia, si asa va fi.
(Aplauze furtunoase.)

.Publicat pentru prima oarii in 1918 in
cartea Lueriirile Congresului general
extraordmar al functionarilor, maiftrilor
ji muncitorilor de la mitle ferate care

aeut Joe Ir Petrograd intre 5 i .30
tanuarte 1919

Se tiparette dupa textul cartii

ci
insesi.
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CONSFATUIREA PREZIDIULUI SOVIETULUI
DIN PETROGRAD CU REPREZENTANTII
ORGANIZATIILOR DE APROVIZIONARE

14 (27) IANUARIE 1918 116

INTERVENTII IN LEGATURA CU PROBLEMA
MASURILOR CE TREBUIE LUATE

/N VEDEREA LUPTEI
IMPOTRIVA FOAMETEI

1

Din datele prezentate de Vladimirov rezulta c ratia
trebuie s ramina aceea5i. Trebuie sa luam masuri pentru
a gasi ceea ce exista la Petrograd.

2

Toate aceste informatii arata ca muncitorii din Petro-
grad dau dovada de o inactivitate monstruoasa. Muncitorii
§i soldatii din Petrograd trebuie s nteleaga ca in afara
de ei in§i§i mmeni altul nu le va ajuta. Faptele de abuz
sint evidente, specula e monstruoasdar ce munca au dus
muncitorii §i soldatii n rindurile maselor pentru a lupta
impotriva ei ? Daci nu vom ridica masele la initiativa
in aceasta directie, nu vom ajunge la nici un rezultat.
Trebuie sa convocam o adunare plenarl a Sovietului i sa
dispunem sa se procedeze la perchezitii masive la Petro-
grad §i la garile de marfuri. Fiecare intreprindere, fiecare
companie trebuie s formeze deta§amente pentru perche-

; la efectuarea perchezitiilor nu trebuie sa se apeleze
la voluntari, ci oamenii trebuie sa fie obligati sa mearga,
sub amenintarea de a li se lua cartela de pline. Atha timp
cit fata de speculanti nu vom recurge la teroare im-

!

zitii
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puscarea pe loc nu va iesi nimic. Daca detasamentele
vor fi alcatuite din oameni adunavi la ktimplare, care nu
s-au inteles intre ei, jafurile nu vor fi cu putinva. In afara
de aceasta, si cu jefuitorii trebuie sa procedam la fel de
hotaat sa fie impusca;i pe loc.

Partea instarita a populatiei trebuie sa nu primeasca
timp de 3 zile ',tine, Intruch ea mai are rezerve si de alte
alimente si are si posibilitate sa cumpere de la speculanvi
la prevuri ridicate.
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2

PROIECT DE REZOLUTIE

Sa se convoace o adunare plenara a Sovietului din
Petrograd §i sa se adopte masuri revolutionare de lupta
impotriva speculantilor §i pentru a scapa de foamete :

1) Sa fie atrasa intreaga masa de soldati 6 muncitori la
formarea citorva mii de deta§amente (de cite 10-15
oameni, poate chiar mai multi) care sa fie obligate sa pres-
teze zilnic un anumit numar de ore (de pilda 3-4) in
slujba aprovizionarii.

2) Regimentele §i intreprinderile care nu vor da regulat
numarul de deta§amente cerut vor fi lipsite de cartelele
de piine, vor suferi sanctiuni §i li se vor aplica masuri
revolutionare de constringere.

3) Deta§amentele trebuie sa procedeze imediat la perche-
zitii, in primul rind, in statute de cale ferata, cercetincl
6 intocmind o evidenta a vagoanelor cu cereale ; in al
doilea rind, pe liniile i la nodurile de cale ferata din
jurul Petrogradului ; in al treilea rind, la toate depozi-
tele §i la locuintele particulare.

Prezidiul Sovietului din Petrograd, cu participarea dele-
gatilor Sovietelor raionale, sau o comisie speciall va
elabora instructiuni pentru perchezitii, rechizitii §i intoc-
mirea evidentei.

4) Deta§amentele vor impu§ca pe loc pe speculantii
prinp asupra faptului §i impotriva ,carora sint dovezi
complete. La aceea§i pedeapsa vor ti supu§i §i membril
detayamentelor care vor fi dovediti ca necinstiti.

5) Din numarul total de deta§amente revolutionare, in
vederea aplicarii masurilor exceptionale pentru a scapa de
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foamete, se vor desemna detapmentele cele mai sigure i
mai bine inarmate pentru a fi trimise in toate statiile §i
in toate judetele prmcipalelor gubernii produeatoare de
cereale. Aceste deta§amente, din care vor face parte §i
feroviarii desemnati de comitetele feroviare locale, sint
insarcinate, in primul rind, cu controlul miKa'rii transpor-
turilor de cereale ; in al doilea rind, cu controlul strin-
gerii §i depoziearii cerealelor ; in al treilea rind, cu luarea
unor rdasuri revolutionare extreme impotriva speculantilor
§i cu rechizitionarea stocurilor de cereale.

6) La incheierea oriearui proces-verbal de rechizitie, de
arestare sau de impu§care, deta§amentele revolutionare vor
chema cel putin 6 martori, pe care ii vor alege in mod
obligatoriu din rindul populatiei s'Irace din apropiere.

Publicat pentru prima oath' in 1924 Se tiparette : interventiile
in revista dupa exemplarul scris de mina

Krasnaia Letopie nr. 1 al procesului-verbal ;
proiectiti de rezolutie

dupe' manuscris
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DESPRE MASURILE IN VEDEREA IMBUNATATIRII
SITUATIEI APROVIZIONARII

PROIECT DE HOTARIRE a C.C.P. "7

Aminind publicarea decretelor cu privire la Consiliul
pentru aprovizionare Oda la intrumrea congresului in
probleme de aprovizionare i propunind in mod insistent
tuturor lucratorilor din domeniul aprovizionarn
paraseasca posturile pe care le detin i sa evite conflictele
in probleme marunte,

Consiliul Comisarilor Poporului recomanda Consiliului
pentru aprovizionare din Rusia i Comisariatului pentru
aprovizionare s. intensifice trimiterea nu numai a comi-
sarilor, ci si a unor detasamente inarmate formate dintr-un
mare numar de oameni pentru a lua masurile cele mai
revolutionare in vederea accelerarii transporturilor, strin-
gerii i depozitarii cerealelor etc. si pentru a duce o lupta
necrutatoare impotriva speculantilor, mergind pink' la a
recomanda Sovietelor locale impuscarea pe loc a speculan-
tilor i sabotorilor dovediti.

Consiliul Comisarilor Poporului recomanda sa nu se
mareasca ravine, sa se accelereze expedierea trenurilor
marsrutizate, urmarindu-se indeaproape deplasarea lor.

S. se ia masuri exceptionale pentru degajarea nodului
de cale ferata din Petersburg, raspunderea pen tru efec-
tuarea acestei munci revenind Consiliului pentru aprovi-
zionare din Rusia.

Consiliul pentru aprovizionare din Rusia este obligat sa
raporteze zilnic C.C.P. despre felul cum se desfasoara
aprovizionarea i s. propuna un plan al operatiilor de
aprovizionare.

Scris la 14 (27) ianuarie 1918
Publicat pentrn prima oara in 1931,
in Culcgcri din Lenin", vol. XVIII

23 Lenin, Opere vol. 35

Se tipdrefte dupa manuscris

sa nu-si
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CU PRIVIRE LA SALARIU
PROIECT DE HOTARIRE A C.C.P. "8

Consiliul Comisarilor Poporului aproba temporar, pen-
tru doua luni, bugetul Comisariatului pentru posta si
telegraf, urmind sa se tread fara intirziere la o revizuire
generala si la o egalizare a cuantumului lefurilor si sala-
riilor lucratorilor de toate profesiunile si in toate locali-
tatile ;aril.

Comisariatul pentru problemele muncii, in acord cu
toate celelalte comisariate si organizatii muncitoresti, este
insarcinat sa efectueze aceasta revizuire.

Scris la 16 (29) ianuarie 1918

Pub licat pentru prima oars in 1933,
in Culegcri din Lenin`, vol. XXI

Se tigrepe (NA manuscrss
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PROIECT DE DECRET
CU PRIVIRE LA NATIONALIZAREA FLOTEI

COMERCIALE MARITIME $I FLUVIALE 119

i
PROIECT DE DECRET

1. C.C.P. constata ca atit C.C. 120, cit si Tentrovolga
sint intru totul de acord in ceea ce priveste necesitatea
nationalizarii imediate si fail despagubire a tuturor vase-
lor maritime si fluviale care servesc unor scopuri
comerciale.

2. De aceea, C.C.P. hotaraste sa se treaca fara intir-
ziere la infaptuirea acestei nationalizari §i insarcineaza o
comisie speciala formata din reprezentanti ai Comisa-
riatului maritim, doi reprezentanti ai C.C., doi din partea
organizatiei Tentrovolga 0 un presedinte nurnit de Con-
siliul economic superior sa elaboreze principiile de baza
expuse mai jos ale decretului de nationalizare si sa le
prezinte C.C.P. in termen de doua zile.

3. Se decreteaza nationalizarea intregii flote.
4. Grija pentru mentinerea ordinii pe vase cit si pentru

pastrarea lor etc. revine direct echipajelor vaselor, precum
si sindicatelor de muncitori de pe vase din fiecare bazin
sau mare.

5. Temporar, pina la congres si pina la unificare, C.C.
,i Tentrovolga sint considerate organe centrale de condu-
cere a intregii flote nationalizate.

In cazul cind unificarea nu se va face de bunavoie, ea
va fi infaptuita prin constringere de catre Puterea
sovietica.

6. Organele centrale de conducere actioneaza in deplina
subordonare fata de organele centrale i de cele locale ale
Puterii sovietice.

23*
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2

ADAOS LA PROIECT

La decretul urgent cu privire la nationalizare sa se
adauge :

(oc) arestarea (la domiciliu) a tuturor persoanelor care
fac parte din conducere

(f3) raspunderea deplina pentru deteriorarea vaselor etc.

Scris la 18 (31) ianuarie 1918
Puldicat pentru prima oarii in 1945
in Culegeri din Lenin`, vol. XX XV

Se tipdreite dupli manuscris
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INTERVENTII FACUTE
LA SEDINTA C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA

19 IANUARIE (1 FEBRUARIE) 1918
PROCES-VERBAL

1

Lenin pune intrebarea : ce conferinta urmeaza sa fie
convocata ? 121 Dupa parerea lui, trebuie sa. aiba loc o
explicatie deschisa cu adeptii razboiului revolutionar,
intrucit Zwischenruf-urile* lor lasà sa se intrevadà invi-
nuirea ca un grup din partid suspecteaza celalalt grup de
diplomatie in problema pacii ; in realitate insa nu poate
fi vorba de nici un fel de diplomatie, intrucit in hotarirea
cu privire la armistitiu se spune ch se poate de fatis ca
oricare dintre parti vrea sa curme armistitiul trebuie sa
anunte acest lucru cu sapte zile inainte de reinceperea osti-
litatilor. Pe aceasta baza, noi taraganam incheierea pacii.
Cum a fost adoptata hotarirea la Congresul al treilea
al Sovietelor ? Asa cum a fost propusa de C.E.C., iar
C.E.C. a adoptat hotarirea in conformitate cu hotarlrea
fractiunii, si fractiunea a adoptat-o In conformitate cu
botarirea C.C. Lenin socoteste ca cel mai bun lucru pentru
ca tovarasii adepti ai razboiului revolutionar sa se con-
vinga a parerea lor este gresita ar fi sa plece pe front si
sa vada cu ochii lor ca este absolut imposibil de a duce
razboiul. El considera ca convocarea unei conferinte nu
ar avea nici un sens si pentru ca hothirile ei nu pot fi
obligatorii pentru C.C. ; din aceasta cauza este poate
necesar ca, pentru a primi directive precise din partea
partidului, sa se convoace congresul partidului 122. Prin

.. observatii acute din tali in timp ce vorbitorul hi tine cuvintarea. Nota
;rad.
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taraganarea tratativelor de pace, noi dam posibilitatea sa
se continue fraternizarea, iar incheind pacea putem face
imediat schimb de prizonieri, i n felul acesta vom trimite
in Germania o masa uriasa de oameni care au vazut in
practica revolutia noastra si care, tragind invataminte din
ea, vor putea mai usor s activeze in directia trezirii
revolutiei in Germania. In afara de aceasta, el considera
ca, pentru a stabili precis ce se intimpla in Germania, ar
trebui s trimitem la Berlin aviatori, lucru care, dupa
cum spun acestia, este pe deplin posibil.

2

Tov. Lenin face o propunere la ordinea de zi : Buharin
sa prezinte o informatie bazata pe fapte in legatura cu
starea de lucruri din Comitetul din Petrograd.

3

Toy. Lenin face o propunere precisa. El arata adeptilor
organizarii unei conferinte c aceasta nu va aduce nici o
solutie in ce priveste fisura care s-a produs. Congresul
partidului este necesar, pe cind conferinta nu ofera decit
o posibilitate de a cunoaste parerea partidului, parere care
trebuie sa fie precizata. In acest scop, el propune sa se
convoace o consfatuire la care vor fi prezentate toate
opiniile, toate punctele de vedere, fiecare dintre acestea
urmind sa fie reprezentate de trei persoane. Consfatuirea
trebuie sa' elaboreze un acord.

4

Tov. Lenin se pronunta pentru convocarea consfatuirii
peste doua-trei zile ; dar tezele si nu fie publicate,
intrucit noi nu le putem face cunoscute Germaniei. Sa nu
se ia nici o hotarire in problema conferintei inainte de
consfatuire, iar a lasa problema pacii pina la congres fara
a se da publicitatii tezele este o absurditate.
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5

Tov. Lenin propune sa se organizeze o consfatuire pen-
tru rnembrii Congresului al treilea al Sovietelor, dar in
scris sa nu li se dea nimic.

6

Tov. Lenin arata c Ora la 15 februarie prograrnul
partidului nu poate fi gata i propune :

Consfatuirea sa fie convocata pe ziva de 20 ianuarie,
iar la ea sa participe : 1) Comitetul Central, 2) repre-
zentanvii opiniilor exprimate limpede, i anume : Lenin,
Sokolnikov, Buharin, Obolenski, Stukov. Daca intre tezele
lui Smirnov, Obolenski, Stukov i Peatakov exista diver-
gente, ei vor trimite 2 reprezentanti, iar daca nu unul
singur. 3) Feniptein ca reprezentant al Comitetului din
Petrograd. 4) un leton.

Buharin i Lomov sa fie insarcinavi sa stea de vorba cu
tovarasii de la Moscova i cu Peatakov. Fiecare grup i§i
prezinta tezele 123.

Publicat pentru intiia oarii :
intervenfiile 1 ;I. 6 in 1922,

in Operele lui N. Lenin (V. Ulianov), Se tip2reste dupil exemplarul
vol. XV ; intervenfiile 2-5 in 1929, in : aris de mind al procesuiui-verbal
Procesele-verbale ale C.C. al P.M.S.D.R.

August 1917f ebruarie 1918°
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PRIN RADIO CATRE TOTI CETATENII.
CATRE DELEGATIA

PENTRU TRATATIVELE DE PACE
DE LA BREST-LITOVSK IN SPECIAL

Si noi sintem extrem de nelini§titi din pricina lipsei de
legatura telegrafica 124, lucru de care sint, pare-se, vinovati
germanii. Rada de la Kiev a cazut. In Ucraina toata
puterea este in mina Sovietului. Puterea tn Ucraina a
C.E.C. de la Harkov este incontestabila ; bol§evicul
Kociubinski a fost numit comandant suprem al trupelor
din Republica ucraineana. In Finlanda situatia contra-
revolutionarilor burghezi este desperata, muncitorii sint
peste masura de porniti impotriva bor. In regiunea Donu-
lui, 46 de regimente de cazaci intrunici in congresul de la
stanita Kamenskaia s-au proclamat guvern §i lupta im-
potriva lui Kaledin. In rindurile muncitorilor din Petrograd
domne§te un mare entuziasm in legatura cu formarea So-
vietului de deputati ai muncitorilor la Berlin. Circula
zvonuri ca.' Karl Liebknecht a fost eliberat §i ca in curind
va fi in fruntea guvernului german. Pe ordinea de zi a
§edintei de miine a Sovietului din Petrograd figureazi
trimiterea unui mesaj de salut Sovietelor de muncitori din
Berlin §i Viena.

Scris la 21 ianuarie
(3 februarie) 1918

Publicat pentru prima ()ail in 1929
In Culegeri din Lenin', vol. XI

Lenin

Se tiplreite dupi manuscris
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RADIOGRAMA CATRE TOTI CETATENII

0 serie de ziare din strainatate relateaza stiri false cu
privire la ororile i haosul care ar domni la Petrograd etc.

Toate aceste stiri sint cu desavirsire false. La Petro-
grad si la Moscova domneste linite deplina. Nici un so-
cialist nu a fost arestat. Kievul se afla in mina Puterii
sovietice ucrainene. Rada burgheza de la Kiev a cazut
si a fugit. Puterea sovietica ucraineana de la Harkov a
fost pe deplin recunoscuta. In regiunea Donului, 46 de
regimente de cazaci s-au rasculat impotriva lui Kaledin.
Orenburgul a fost ocupat de autoritatile sovietice, iar
Dutov, conducatorul cazacilor, a fost infrint si a fugit.
In Finlanda victoria guvernului muncitoresc finlandez se
consolideaza in ritm rapid, iar trupele garzilor albe contra-
revolutionare au fost impinse spre nord ; infringerea lor
de catre muncitori este asigurata.

In ce priveste aprovizionarea Petrogradului, situatia s-a
irnbunatatit ; astazi, 22 ianuarie 1918 stil vechi, munci-
torii din Petrograd trimit drept ajutor pentru finlandezi
10 vagoane cu alimente.

Stiri din Germania sint putine. Este evident ca germanii
ascund adevarul in legatura cu miscarea revolutionara din
tara lor. De la Brest-Litovsk, Trotki a telegrafiat la Petro-
grad ca germanii taraganeaza tratativele. Presa burgheza
gerrnana, evident instigatä, raspindeste stiri false cu privire
la Rusia, cautind s sperie lumea.

leri, 21 ianuarie 1918, a fost dat publicitii decretul
cu privire la separarea totala a bisericii de stat i cu pri-
vire la confiscarea tuturor averilor bisericesti.

Scris la 22 ianuarie
(4 februarie) 1918

Publicat pentru prima oara in 1929
in Culegeri din Lenin', vol. XI

Se tipareite dupa mannscris
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CUVINTARE ROSTITA IN FATA AGITATORILOR
TRIMI5I IN PROVINCIE

23 IANUARIE (5 FEBRUARIE) 1918
RELATARE APARUTA IN PRESA

Tovarasi, stiti cu totii c. majoritatea muncitorilor, sol-
datilor i tarandor, atit din Velicorusia cit i ai celorlal-
tor natiuni care alcatuiau Rusia inainte prin constrin-
gere, iar acum ca parti ale Republicii libere din Rusia
au recunoscut Puterea sovietica. ne ramine sa dam o
lupta de proportii neinsemnate impotriva jalnicelor rama-
site ale trupelor contrarevolutionare ale lui Kaledin, care,
pe cit se pare, chiar la el pe Don este nevoit sa fuga de
cazacii revolutionari.

Si acum, in momentul cind ultimul bastion al contra-
revolutiet cade, putem spune cu toata certitudinea
Puterea sovietica se intareste. $i se va intri. Acest lucru
este cit se poate de limpede pentru toata lumea, deoarece
experienta practica a aratat c numai aceasta putere, nu-
mai muncitorii, soldatit i taranii inii, prin Sovietele lor,
pot sa duca Rusia pe calea convietuirii libere a tuturor
oamenilor muncii.

Avem in fata noastra doi dustnani puternici : primui
este capitalul international. El sta.' in fata noastra, urma-
rind cu furie turbata intarirea Puterii sovietice, pe care o
uraste. Este in afara de orice indoialà ca nu se poate ca
acesti miliardari sa nu poarte razboi pentru a pune mina
pe Inca o bucath smulsa de la altul. De asemenea, este in
afara de oHce indoiala ca' deocamdata ei sint mai puter-
nici decit Republica sovietica.

Dar, desi capitalitii sint mai puternici decit noi, el au
inceput sa trimith in secret reprezentanti la cotnisarii

$i

ca

si



CUVINTARE ROSTITA IN FATA AG1TAT. TRIMISI IN PROVINCIE 335

nostri, si nu e exclus sa recunoasca si Puterea sovietica, si
chiar anularea imprumuturilor aceasta lovitura ingro-
zitoare si foarte dureroasa data buzunarului .lor bine bur:
dusit. Acest fel de a vorbi al reprezentanvilor..oligarhiei
financiare internationale dovedeste a capitalistu mterna-
tionali au intrat intr-un impas. El ar fi bucurosi sa scape
de razboi si sa se napusteasca cu toate forbele impotriva
Republicii sovietice, pe care o urasc si care a aprins in-
cendiul in intreaga Europa si America, dar nu pot.

Revoluvia noastra este generata de razboi ; daca n-ar
fi fost razboi, am fi fost martorii unirn capitahstilor din
lumea intreaga : unire avind la baza lupta impotriva
noastra. Singurul lor gind este sa impiedice scinteile in:
cendiului nostru sa cada pe acoperisurile lor. Dar nu .povi
ridica un zid chinezesc in jurul Rusiei. Nu exista mci o
organizacie muncitoreasca in lume in care decretele noas-
tre despre pamint, despre navionalizarea bancilor etc. s'i
nu fie intimpinate cu entuziasm.

S-ar putea ca in viitor sa ne astepte o lupta inver-
sunata, dar sa fivi ferm convinsi, tovarasi, ca in cele mai
multe ;ad muncitorii asuprivi de capitalistii kr au si in-
ceput sa. se trezeasca, si oricit ar face kaledinistii din
toate carile spume la gura, si chiar dacli vremelnic ar reusi
sa dea o lovitura Rusiei, aceasta nu le-ar consolida situa-
Oa. In schimb situatia noastra este cit se poate de trainica
deoarece de partea noastra se situeaza toci muncitorii din
toate ;arile. (A plauz e.)

Celalalt dusman al nostru este ruina economica. $i cu
atit mai mult trebuie sa luptam impotriva ruinei acum,
cind situatia Sovietelor s-a consolidat. $i voi, tovarasi,
sinteci cei care trebuie sa duceti aceasta lupta. Misiunea
voastra, misiunea agitatorilor celor doua partide guver-
namentale care se afla in prezent in fruntea Puterii sovie-
tice, capata o mare importança. $i parerea mea este ci
in colorile indepartate de provincie yeti avea de dus o,
munca indirjita, dar nobila, pentru intarirea Puterii so-
vietice, pentru raspindirea ideilor revolutionare la sate,
pentru lichidarea ruinei si pentru eliberarea taranimii
muncitoare de sub jugul chiaburilor satului.
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Avem de dus o munca grea si indirjita vindecarea
ranilor pricinuite de razboi. Burghezia din celelalte Ori
curopene s-a pregkit mai bine decit cea de la noi. Acolo
a existat o repartivie justa a produselor si datorita acestui
lucru lor le vine acum mai usor, a existat inlocuirea bine
organizata a soldatilor pe front. Nimic din toate acestea
nu a facut nici puterea tarista, nici puterea sovaitoare,
burgheza-conciliatorista a lui Kerenski.

Iata de ce Rusia se gaseste acum intr-o situatie deosebit
de grea. Ea trebuie sa rezolve sarcini de organizare, sar-
cini de lupta impotriva elementelor obosite sau pur si sim-
plu huliganice care, de dragul intereselor lor, contribuie
la agravarea ruinei, sa rezolve aceste sarcini pentru ca pe
ruine sa ridice temeliile societatii socialiste.

Tovarasi, va. asteapta, dupa cum v-am mai spus, o munca
grea, dar nobila : punerea la punct a situatiei economice
la sate si consolidarea Puterii sovietice. Dar voi aveci
ajutoare, caci stim ca fiecarui muncitor si Oran care tra-
ieste din munca miinilor lui constiinva ii spune ca in afara
Puterii sovietice nu exista salvare de la foamete si pieire.
Or, noi putem salva Rusia. Din toate datele reiese ca in
Rusia existã cereale, si le-am fi avut daca s-ar fi intoc-
mit la timp o evidenta si ar fi fost repartizate 'in mod just.
Daca aruncati o privire asupra necuprinsei Rusii si asu-
pra ruinei cailor ferate, va yeti convinge Ca este nevoie
de un control intens si de repartizarea cerealelor existente,
altfel foametea ne va distruge si pe noi si pe voi. Or,
acestui lucru ii putem face fata numai cu o singura con-
divie : numai cu conditia ca fiecare muncitor, fiecare taran,
fiecare cetacean sa inteleaga ca el singur, si numai el
singur, se poate ajuta. Nimeni nu va va ajuta, tovarasi.
Intreaga burghezie, functionarii, sabotorii merg impotriva
voastra, deoarece stiu ca daca oamenii muncii vor imparti
intre ei acest bun al intregului popor, care pina acum se
afla in mina capitalistilor si a chiaburilor, vor curati
Rusia de trintori si de neghina. i de aceea, dupa vechea
deprindere, deprinderea burgheziei de a exploata, au adu-
nat impotriva oamenilor muncii toate fortele, in cepind
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cu Kaledin §i. Dutov §i terminind cu sabotajul, coruperea
elementelor declasate i a celor care pur §i simplu au obo-
sit §i nu se pot impotrivi. Astazi ei ii corup pe soldatii
incon§tienti, ignoranti pentru a devasta depozitele de
bauturi spirtoase. Miine pe functionarii din administra-
via cailor ferate pentru a opri transporturile spre capitala ;
dupa aceea pe armatori pentru a opri §lepurile cu
cereale etc. Dar atunci cind poporul va intelege ca numai
prin organizare va avea posibilitatea de a se uni, de a crea
o disciplina tovarawasca, atunci nici un fel de uneltiri ale
burgheziei nu vor mai putea constitui o primejthe
pentru el.

Iata care este sarcina voastra, iata uncle trebuie sa
aduceti unire, organizare i statornicirea Puterii sovietice.
Acolo, la sate, yeti intilni tarani-burghezi", chiaburi, care
vor incerca sa submineze Puterea sovietica. Impotriva
lor va va fi u§or sa luptati, deoarece masa va fi de partea
voastra. Ea hi va da seama ca cei care yin la sate de la
centru nu reprezinta expeditii de pedepsire, ci sint agita-
tori care le aduc lumina, care yin sa uneasca in fiecare
sat pe cei care muncesc cu miinile lor, care nu au trait
pe spinarea altora.

Sa luam problema pamintului : pamintul a fost declarat
bun al poporului i toate formele de proprietate se des-
fiinteaza. Prin aceasta s-a facut un pas uria spre lichi-
darea exploatarii.

Aici se va incinge o lupta intre bogatani §i taranii mun-
citori, §i. trebuie sa venim in ajutorul saracimii nu prin
carti, ci prin experienta, prin lupta proprie. Nu de aceea
am luat noi pamintul de la mo§ieri ca sa ajunga in mina
bogatanilor §i chiaburilor, ci ca sa ajunga in mina sara-
cimii. Aceasta va va atrage simpatia taranimii grace.

Trebuie sa avem grija ca uneltele §i ma§inile agricole
sa nu se afle in mina chiaburilor §i bogatanilor. Ele tre-
buie sa apartina Puterii sovietice i sa fie date temporar
spre folosinta maselor muncitoare prin comitetele de plasa.
Masele inse§i trebuie sa vegheze ca aceste ma§ini sa nu
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serveasca drept mijloc de imbogatire chiaburilor, ci sa fie
folosite numai pentru lucrarea pamintului lor.

Orice Oran va va ajuta in munca voastra grea. Expli-
cati oamenilor la sate ca chiaburii si lipitorile satului tre-
buie sa fie ingraditi. E nevoie de o repartizare justa,
uniforma a produselor, pentru ca poporul muncitor sa se
bucure de roadele muncii poporului. Impotriva unui bo-
gatan care isi va intinde laba lui rapace spre bunul po-
porului sa opunem zece oarneni ai muncii.

Veniturile Sovietelor reprezinta suma de 8 miliarde, iar
cheltuielile 28 de miliarde. Desigur, in aceasta situatie,
ne vom prabusi cu totii daca nu vom sti sa scoatem carul
statului din mocirla in care 1-a virit puterea tarista.

Razboiul extern s-a terminat sau este pe cale de a se
termina. Acesta este un lucru precis. Acum a inceput raz-
boiul intern. Ascunzind in lada tot ce a jefuit, burghezia
se gindeste calmi : Nu-i nimic, o sa asteptam si o sa
treac . si asta". Poporul trebuie sa-1 apuce de guler pe
acest jecmanitor" si si-1 sileasca sa dea inapoi tot ce a
jefuit. Voi trebuie sa faceti acest lucru in locurile unde
vä duceti. Sa nu-i 1asam sa se ascunda, altfel ne vom pra-
busi la pamint. Nu politia trebuie sa fie aceea care sa-i
sileasca politia este moarta si ingropata , poporul
trebuie sa faca acest lucru, iar alt mijloc de lupta irnpo-
triva lor nu exista.

A avut dreptate acel batrin bolsevic care-i explica unui
cazac in ce consta bolsevismul.

La intrebarea cazacului : E adevarat ca voi, bolsevicii,
jefuiti ? batrinul a raspuns : Da, jefuim bunurile care
au fost jefuite 125.

Ne vom ineca in aceasta mare daca nu vom scoate tot
ce a fost ascuns, tot ce a fost jefuit in toti anii de neru-
sinata si criminala exploatare.

In curind C.E.C. va adopta o lege cu privire la un nou
impozit, la care vor fi impusi cei avuti ; voi insa trebuie
si faceti singuri acest lucru pe teren, pentru ca fiecare
suta de ruble jefuita in timpul razboiului sa intre in mina
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oamenilor muncii. Nu cu arma n mina trebuie s-o faceti :
razboiul cu arme s-a terminat, pe cind acest razboi abia
incepe.

Forta exploatatorilor nu va rasturna revolutia noastra
daca pornim acum in mod organizat la treaba, deoarece
de partea noastra i alaturi de noi este intregul proletariat
mondial.

Pravda nr. 18 din 6 februarie Se tiparefte dupii textsol
(14 ianuarie) 1918 aparut in ziar
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CU PRIVIRE
LA TRECEREA UZINELOR DE ARMAMENT

LA 0 ACTIVITATE ECONOMICA UTILA
PROIECT DE HOTARIRE A C.C.P.

Expriminduli regretul profund ca comisarii respectivi
au taraganat extrem de mult trecerea practica a uzinelor
metalurgice la o activitate utila, C.C.P. cere Sindicatului
metalurgistilor din Petrograd ca, cu concursul Comisaria-
tului pentru problemele muncii, al Sovietului din Petro-
grad si al Consiliului economic superior, sa procedeze
neintirziat la trecerea uzinelor metalurgice la lucrari de
reparacii, la o productie mai intensi de materiale nece-
sare cailor ferate, precum si la produqia unor bunuri
care pot fi schimbate pe cereale etc.

Efectuarea tuturor comenzilor militare sa fie sistata.

Scris la 23 ianuarie
(5 ithruaric 1918

Pm ',twat pentru prima oara in 1938,
in Culegeri din Lenin`, vol. XXI

Se tipiirege dupl. manusrris
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INTERVENTII
FACUTE LA SEDINTA DIN 24 IANUARIE
(6 FEBRUARIE) 1918 A C.C. AL P.M.S.D.(b)

DIN RUSIA 126
PROCES -VERBAL

Tov. Lenin considera ca pe ordinea de zi a congresului
trebuie sa figureze : programul partidului, problema
probleme de tactica.

2

N. I. Buharin, I. M. Sverdlov si I. V. Stalin fac propuneri con-
crere n legkuri cu ordinea de zi a Congresului al VII-lea
al partidului.

Tov. Lenin este de acord cu tot ce s-a spus inainte,
dar considera un inconvenient faptul c n partid exista
un numar imens de bolsevici din octombrie, ceea ce poate
impiedica congresul sa elaboreze un program ferm.

3

Tov. Lenin este de parere ca la prirnirea de noi membri
trebuie sa se mentioneze neaparat data intrarii tn partici :

inainte de 25.X. san dupa aceasta data ; c. noii membri
trebuie s recunoasca ca fiind obligatorie tactica conside-
rata justa de catre partid cu privire la Revolutia din
Octombrie.

Publicat pcntru prima oarii in 1929 in :
Procesele-verbale ale C.C. al P.M.S.D.R.

At gust 1917februarie 1918'

24

Se tipareite
de mina

dupa exemplarul
sots al procctulm-scrbal

1

pacii,
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA
DIN 28 IANUARIE (10 FEBRUARIE) 1918
A CONGRESULUI COMITETELOR AGRARE

1 AL SECTIEI TARANESTI A CELUI
DE-AL III-LEA CONGRES AL SOVIETELOR 127

RELATARE APARUTA IN PRESA

Infaptuim acum milreata opera de consolidare a cuceri-
rilor maselor muncitoare, mareata opera de unire a mun-
citorilor, soldatilor si taranilor. Inca la celalalt congres al
taranilor, la care majoritatea o aveau cei de dreapta, spu-
neam ca daca tarnimea va recunoaste toate revenclicarile
noastre, la rindul nostru, vom sustine toate revendicarile
Oranimii, dintre care principala revendicare este sociali-
zarea pamintului*. Acum am facut acest lucru. Avem
prima lege din lume cu privire la desfiintarea oricarei
propriet4i asupra pamintului. Acurn puterea este in mina
noastra, in mina Sovietelor. Aceasta putere, pe care po-
porul insusi a promovat-o, creeazà o baza prielnica pen-
tru pace, mareata cauza a tuturor popoarelor. Razboiul a
si incetat si demobilizarea a fost anuntata pe toate fron-
turile. Dainuie hick' razboiul impotriva burgheziei, care
mobilizeaza toate fortele pentru lupta impotriva Puterii
sovietice. Cu contrarevolutia noastra rusa sintem pe punc-
tul de a termma. Pe toate fronturile se duce acum o lupta
din care aproape intotdeauna iesim victoriosi. Mai exista
un dusman : acest dusman este capitalul international ;
impotriva lui vom mai avea de luptat inca multa vreme
st vom iesi victoriosi datorita propriei noastre organizari,
datorita sprijinului pe care proletariatul international H
da revolutiei noastre. 0 lupta importanta, lupta de clasà,
ne mai asteapta in tam noastra. Aceasta lupta este o lupta

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 32, Bucurefti, Editura politia, 1964,
ed a doua, p. 178-199. Nota red.
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economica, o lupta impotriva burgheziei, care, direct sau
indirect, sprijin5 pe dusmanii nostri, care va tinde spre
domingie economica asupra maselor muncitoare.

Nu avem bath, iat5 care este punctul nostru slab, iat5
din ce cauza sintem slabi si din ce cauza suferã tara noas-
tra. Mai exist5 Inca bani mulci la orase si la sate la chia-
burii boga%i. Acesti bani sint dovada exploafarii muncii
poporului i ei trebuie s5. fie ai poporuhn. &intern convinsi
cal Oranimea muncitoare va declara un fazboi necrut5tor
asupritorilor si chiaburi si c5. ne va ajuta in lupta noastra
pentru a asigura poporului un viitor mai bun si pentru
socialism.

Publicat la 15 (2) februarie 1918
hJ ziarul azvestiia Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, soldatilor

tlranilor din orasul Moscova
ji din regiunea Moscova nr. 25

Se tipdreite clup8 textul
apiirut in ziar

11*
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BREST-LITOVSK
DELEGATIA RUSA PENTRU TRATATIVELE

DE PACE. LUI TROTKI 128
R5.spuns

28/I, 6,30 seara.
Cunoa§teci punctul nostru de vedere ; in ultimul timp,

§i indeosebi dup 5. scrisoarea lui Ioffe, n-a facut decit s'a
se inareasd. Repefam din nou ea din Rada din Kiev nu
a mai r5imas nimic §i c. germanii vor fi nevoiti sL recu-
noasd. acest fapt, dad. Ind. nu 1-au recunoscut. Trimi-
teti-ne mai des informatii.

Scris la 28 it:mu:tie
(10 februarie) 1918

Publicat pentru prima oarti in 1929
in Culegeri din Lenin", XI

Lenin

Se tipiirefte dup3 rnanuscris

IS

t ed.
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HOTARIREA C.C.P.
CU PRIVIRE LA NORMELE POTRIVIT CARORA

POT FI PRIMITI IN SERVICIU SABOTORII 129

Consiliul Camisarilor Poporului hotaraste :
sa nu se duca nici un fel de tratative cu sabotorii.

Unii comisari ai poporului pot primi in serviciu, ca
persoane izolate, pe acei sabotori care supunindu-se pe
cleplin Puterii sovietice § i sprijinind-o, sint necesari in
munca din departamentele respective.

Scris la 31 ianuarie
(13 fcbruarie) 1918

Publicat la 14 (I) februarie 1918,
in ziarul Pravda nr. 25

Se tigrejte dupi mamiscris
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INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA DIN
18 FEBRUARIE 1918 (DIMINEATA) A C.C.

AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA130
PROCES-VERBAL

1

Se discuta problema ofensivei germane. A. Lomov (G. I. Oppokov)
propune aminarea dezbaterilor.

Tov. Lenin este irnpotriva, dar se pronunta pentru limi-
tarea timpului vorbitorilor (expunerea opimei fractiunilor
s5. fie limitata la 5 minute).

2

Dupa ce s-a luat hotarirea ca problema sa fie discutata, N I. Bu-
harin propune sa se dea posibilitatea de a se pronuno unui numar
mai mare de vorbitori.

Tov. Lenin se declara impotriva acestui lucru i propune
ca discutiile sa se reduca la problema daca sa se trimita
sau s nu se trimita o telegrarna in care sa se faca pro-
puneri de pace si sa se dea posibilitate participantilor sa se
pronunte pentru sau impotriva acestui lucru.

Propunerea lui Lenin este adoptata.

3

Impotriva trimiterii unei teiegrame in care sa se propuna pacea
s-a pronuntat L. D. Trotki.

Toy. Lenin (pentru propunerea de pace). Votul de ieri,
cind toata lumea a recunoscut necesitatea incheierii pacii
in cazul cind in Germania nu se va produce o miscare, iar
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ofensiva va avea loc 131, a fost deosebit de caracteristic.
Exista banuiala ca germanii ar vrea sa porneasca ofensiva
pentru a fasturna guvernul sovietic. Sintem pusi In fava
unei situatii chid trebuie sa actionam. /n cazul chid ofen-
siva imperialismului va fi absolut vadita, cu totii vom fi
pentru aparare si se va putea explica poporului acest lucru.
Daca ofensiva va incepe acum, iar maselor le vom explica
abia dupa aceea vom semana mai multa confuzie deck
in cazul cind am duce acum tratative pentru prelungirea
armistiOului ; nu putem pierde aici nici o ora, deoarece
masele nu vor intelege acest fel de a pune problema. Ori
ducem un razboi revolucionar pentru socializarea parnin-
tului, si atunci masele ne vor intelege, ori ducem tratative
pentru pace.

Publicat pentru prima oar3
interventia 1 si 2 in 1928

in revista
Proletarskaia Revoliutiie nr. 2 ;

interventia 3 in 1922
in Operele lui N. Lenin (V. Ulianov), vol. XV

Se tipiireite dupii exemplarul sera
de mina al procesului ye; bal

:
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CUVINTARI ROSTITE LA SEDINTA
DIN 18 FEBRUARIE 1918 (SEARA)
A C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA 132

PROCES-VERBAL

1

Too. Lenin. Este o problema fundamentala. Propunerea
lui Uritki ne surprinde. C.C. a votat impotriva razbaiului
revolutionar, iar la noi nu este nici razboi, nici pace si
sintem antrenati intr-un razboi revolutionar. Cu razboiul
nu se poate glumi. Pierdem vagoane de cale ferata,
transportul nostru se inrautateste. Acum nu putem astepta,
deoarece situatia s-a precizat pe deplin. Poporul nu va
intelege acest lucru : din moment ce este razboi, atunci
nu trebuia facuta demobilizarea ; germanii vor lua acum
totul. Jocul a intrat intr-un asemenea impas, inch fali-
mentul revolutiei este inevitabil daca vom continua sa
ducern o politica de mijloc. Ioffe a scris din Brest ca in
Germania nu exista nici macar un inceput de revolutie ;
daca lucrurile stau asa, germanii pot capata o recompensa,
inaintind mai departe. Acum nu se mai poate astepta.
Aceasta ar insemna sa expunem revolutia rusa la o nfrIn-
gere. Daca germanii ar fi spus c cer rasturnarea puterii
bolsevice, atunci, desigur, ar trebui sa luptam ; acum nici
un fel de tergiversari nu mai sint ingaduite. Acum nu este
vorba de trecut, ci de prezent. Daca vom trimite germa-

hirtie.nilor o nota, aceasta nu va fi deck un petic de
Aceasta nu este politica. Singurul lucru care trebuie sa-1
facem este sa propunem germanilor reluarea tratativelor.
Acum o solutie de mijloc nu este cu putinta. Daca e razboi
revolutionar, atunci trebuie sa-1 declaram, s ncetam de-
mobilizarea, dar asa nu se poate. Noi scriem Mrtii, iar in

si
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acest timp ei pun mina pe depozite, vagoane, i noi ne
ducem de ripa. Acum este in joc revolutia ; jucindu-ne cu
razboiul, darn revolutia pe mina germanilor.

Istoria va spune ca ati tradat revolutia. Noi am putut
sa semnam o pace care nu ameninta citusi .de putin revo-
lutia. Noi nu avem nimic, nu vom avea mcr macar timp
s. arundm obiectivele In aer cind ne vom retrage. Am.
facut tot ceea ce am putut ; am ajutat revolutia din Fin-
landa, acurn insa nu mai putem. Acum nu este timpul
facem schimb de note, trebuie s. curmam starea de expec-
tativa. Acum e tirziu sa tatonam", deoarece este limpede-
ca germanul poate trece la ofensiva. Nu putem angaja.
o controversa impotriva partizanilor razboiului revolutio-
nar, dar impotriva partizanilor expectativei putem i tre-
buie s-o facem. Trebuie sa propunem germanilor pace..

2

Toy. Lenin. Buharin nu a observat ca a trecut pe pozi-
razboiului revolutionar. Taranul nu vrea razboi

nu va merge la razboi. Putem oare sa-i spunem acum tara-
nului sa porneasca la un razboi revolutionar ? Iar dad,
vroiam acest lucru, nu trebuia sã demobilizam armata. Uni
razboi ranesc permanent este o utopie. Razboiul revo-
lutionar nu trebuie sa fie o vorba. goala. Daca nu sintem
pregatiti, trebuie sa semnam pacea. Din moment ce am
demobilizat armata, este ridicol sa vorbim despre un razboi
permanent. Acesta nu se poate compara cu un razboi civil.
Taranul nu va merge la un razboi revolutionar i va.
rasturna pe oricine va spune deschis acest lucru. /n Ger-
mania revolutia Inca nu a inceput, iar noi stim ca nici la
noi revolutia nu a invins dintr-o data. Aici s-a spus ca
Germania va acapara Liflanda si Estonia, dar noi putern
ceda aceste tinuturi pentru a salva revolutia. Daca ei vor
cere retragerea trupelor din Finlanda poftim, sa ia
Finlanda revolutionara. Daca vom ceda Finlanda, Liflanda
si Estonia, revolutia nu este pierduta. PerspectiveIe cu care
ne speria ieri tov. Ioffe nu inseamna citusi de putin ca.
revolutia va pieri.

sa.

tiile si
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Eu propun sa declaram ca sernnam pacea pe care ne-au
propus-o ieri germanii ; daca ei vor cere in plus neames-
tecul in treburile Ucrainei, Finlandei, Liflandei §i Estoniei,
trebuie sa acceptam necondivionat §i acest lucru. Soldacii
no§tri nu sint bum de nimic ; germanii vor piine ei vor
lua cerealele §1 vor pleca inapoi, facind ca Puterea sovie-
tica si devina cu neputinta. Sa spunem ca demobilizarea
a fost oprita inseamna sa zburam.

Publicat pentru prima oath' in 1922
in Operele lui N. Lenin

(V. Uhanov), vol. XV

Se tiparefte dupil exemplarul scris
de mina' al procesului-verbal
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PROIECTUL RADIOGRAMEI
CATRE GUVERNUL IMPERIULUI GERMAN 133

Consiliul Comisarilor Poporului isi exprima protestul in
legatura cu faptul ca guvernul german a trimis trupe
impotriva Republicii Sovietice din Rusia, care a declarat
incetarea starii de razboi si care a inceput demobilizarea
armatei pe toate fronturile. Guvernul muncitoresc si tara-
nese din Rusia nu se putea astepta la o asemenea aqiune,
intrucit nici direct, nici indirect, nici una din partile sem-
natare ale armistitiului nu a declarat nici la 10 februarie
si in general nu a declarat niciodata ca rupe armistitiul,
asa cum si-au luat ambele Orli obligaiia prin tratatul din
2 (15) decembrie 1917.

Avmd in vedere situatia creata, Consiliul Comisarilor
Poporului se vede nevoit sa declare ca. este gata sa sem-
neze formal pacea in conditiile stipulate de guvernul ger-
man la Brest-Litovsk.

Totodata, Consiliul Comisarilor Poporului declara ca
este gata, in cazul dud guvernul german hi va formula
condiville precise de pace, sa raspunda intr-un termen de
cel mult 12 ore daca aceste conditii shit acceptabile pen-
tru noi sau nu.

Scris 'in noaptea de 18 spre 19 februarie 1918
Radiograms a fost publicatd la
19 (6) februarie 1918 in edilia

de seard a ziaridui ,,Pravde nr. 30

Se tipareite dupa manuscris
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CUVINTARE ROSTITA
LA SEDINTA COMUNA DIN 19 FEBRUARIE 1918
A FRACTIUNII BOL$EVICILOR $1 A ESERILOR

DE STINGA DIN C.E.C. DIN RUSIA
SCURTA RELATARE APARUTA IN PRESA

Lenin a rostit o ampla cuvintare ; el a vorbit timp de
doug. ore. /n cuvintarea sa, Lenin a dezvoltat tezele potri-
vit carora pentru Rusia nu exista alta iesire cleat inche-.
ierea fara intirziere a unei paci separate, deoarece germanit
inainteaza pe tot frontul n masa.' compacta, iar noi nu
putem opune rezistenta asaltului unei armate de un mi-
lion de oameni. Dupa incheierea pacn, ne vom ocupa de
construcpa interna si de adincirea pe plan interna revo-
luviei socialiste si vom reusi sa ducem la bun sfirist refor-
mele fundamentale datorita carora ne vom apropia de in-
staurarea orinduirii socialiste n Rusia.

"Sotial-Demokrat" nr. 28 Se tiparette
apiirut

dupii textul
ziardin 20 (7) februarie 1918 in
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CONVORBIREA DIN 20 FEBRUARIE 1918
CU SOVIETUL DIN MOSCOVA PRIN FIR DIRECT

La ora 2 si 15 min. ziva, presedintele Consiliului Comisarilor
Poporului, tov. Lenin, a fost chemat prin fir direct de un membru
al Comitetului executiv, tov. Feldman. Imputernicitul fractiunii
bolsevice a pus tovarasului Lenin urmatoarele intrebari :

1) Ce fapte au avut loc dupi telegrama din Berlin.
2) Ce masuri a luat in momentul de faca Consiliul Comisarilor

Poporului.
3) A mai sosit vreun raspuns de la Berlin in afara de telegrama

lui Hofmann ?
La prima intrebare tov. Lenin raspuns :

Armata nu exista ; germanii sint n ofensiva pe tot
frontul, incepind cu Riga. Au ocupat Dvinsk i Rejha,
inainteaza spre Link si Minsk. Cel care pune pret pe fapte,
si nu pe vorbe, trebuie s ncheie pace si si continue
opera de consolidare si de adincire a revolutiei in taxa.

La intrebarea a doua :
S-a dat ordin ca, atha timp at atacurile nu au incetat,

acolo unde e posibil, sa se opuna rezistenta. In retragere
si fie distrus absolut totul Oda la ultima bucata de pline.

La intrebarea a treia :

Nu, nu a sosit.

Publicat la 21 (8) februarie 1918 In
ziand ,,lzvestiia sovietelor de deputasi
ai muncitorilor, soldasilor i gran:loy
din orasul Moscova si din regtunea

Mogcova rn. 29

Se tisareste
apirut

d,,pI textul
in ziar

9

I
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CUVINTARE ROSTITA IN FATA PUSCASILOR
LETONI

20 FEBRUARIE 1918
SCURTA RELATARE APARUTA IN PRESA

Lenin a rostit o ampla cuvintare in care i-a chemat pe
letoni sa sprijine Puterea sovietica in problema pacii.
Istovitului popor rus trebuie sa-i aducem cu orice pre;
pacea, prin aceasta vom consolida revolutia §i vom incepe
construirea unei Rusii noi, tinere. Germanii oricum nu vor
stapini regiunile cedate, caci in viitorul apropiat revolutia
rusa se va extinde nu numai in Germania, ci 6 'in cele-
lalte state beligerante. Sub influema revoluviei sociale
mondiale, imperialismul german va fi nevoit sa renunve
la toate cuceririle sale.

..1slovaia Jive', nr. 30 Se tipiireite
apiirut

41)8 textrd
din 21 (8) februarie 1918 in ziar
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DESPRE FRAZEOLOGIA REVOLUTIONARA 134

Cind, la o adunare de partid, am spus c. frazeologia
revolutionara despre un razboi revolutionar poate duce
revolutia noastra la pieire, mi s-a reprosat caracterul vio-
lent al polemicii. Dar sint momente cind esti dator s.
pui problema raspicat i sà spui lucrurilor pe nume, cacr
altfel te-ai expune primejthei de a pricinui un ru irepa-
rabil atit partidului, cit i revolutiei.

Frazeologia revolutionara este boala de care sint afec-
tate cel mai des partidele revolutionare in imprejurari
cind in aceste partide, direct sau indirect, se infiptuiesc
legatura, unirea, impletirea elementelor proletare cu cele
rnic-burgheze i cind mersul evenimentelor revolutionare
prezinta cotituri importante 5i rapide. Frazeologie revo-
lutionara inseamna a repeta lozinci revolutionare lira a
lua in considerare conditiile obiective, intr-un anumit mo-
ment cind in mersul evenimentelor se produce o cotitura,
in conditiile unei anumite stari de lucruri. Lozinci mi-
nunate, ispititoare, ametitoare, dar lipsite de temelie, iata
care este esenta frazeologiei revolutionare.

Sa analizam fie si numai cele mai importante grupe de
argumente in favoarea unui razboi revolutionar acum, in
ianuarie-februarie 1918, in Rusia, iar confruntarea reali-
taw obiective cu aceasta lozinca va demonstra in ce ma-
sura caracterizarea folosita de mine este justa sau nu.

1

Presa noastra a vorbit intotdeauna despre necesitatea.
de a pregati un razboi revolutionar in cazul victoriei so-
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cialismului intr-o singura taxa si al mentinerii capitalis-
anului in tarile vecine. Aceasta e indiscutabil.

Se pune intrebarea : cum s-a desfasurat efectiv aceasta
pregatire dupa Revolutia noastra din Octombrie ?

Aceastä pregatire s-a desfasurat in asa fel, inch a tre-
buit sa demobilizam armata ; am fost nevoiti s-o facem,
am fost nevoiti de imprejurari atit de evidente, hotari-
toare, de neinlaturat, incit nu numai ca in partid nu a
aparut mei un curent" sau o tendinta impotriva demobi-
lizaru, dar, in general, nici o voce nu s-a ridicat impotriva

Cine va vrea sa reflecteze asupra cauzelor
de clasä care au determinat un fenomen atit de original,
zum este demobilizarea armatei Republicii sovietice socia-
liste inainte de a fi terminat razboiul cu statul imperialist
-vecin, va gasi fara multà greutate aceste cauze in structura
sociala a tarii, tara inapoiata, de tarani cu gospodarii

pe care cei trei ani de razboi au adus-o intr-o stare
de mina extrema. Demobilizarea unei armate de multe
milioane i trecerea la crearea unei Armate Rosii pe ban
de voluntariat acestea sint faptele.

Puneti fata in fata aceste fapte cu vorbaria despre un
razboi revolutionar in ianuarie-februarie 1918, si esenta
frazeologiei revolutionare v va deveni limpede.

Daca preconizarea" unui razboi revolutionar, s zicem
de catre organizatiile din Petersburg si Moscova nu ar
frazeologie, atunci, din octombrie pina in ianuarie, am fi
vazut alte fapte : am fi vazut o lupta hotarita din partea
acestor organizatii impotriva demobilizarii. De asa ceva
nici pomeneala n-a fost.

Am fi vazut ca cei din Petersburg si Moscova trimit
zeci de mu de agitatori i soldati pe front si am fi primit
-zilnic vesti de acolo despre lupta dusa de ei impotriva

despre succesele acestei lupte, despre sistare"

Nimic din toate acestea nu s-a intimplat.
Am fi auzit sute de stiri despre regimente care se for-

meaza pentru a se constitui intr-o Armata Rosie si care
prin mijloace teroriste, opresc demobilizarea, restabilesc
dispozitivul de aparare si de fortificare impotriva unei
eventuale ofensive a imperialismului german.

demobilizarii.

mid,

f'

demobilizarii,
demobilizarii.
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Nimic din toate acestea nu s-a intimplat. Demobilizarea
este in toi. Vechea armata nu mai exista. Armata noua
:abia incepe sa se nasca.

Cine nu vrea sa se adoarma singur cu vorbe, cu decla-
matie, cu exclamatii; acela nu se poate sa nu vada ca
lozinca" unui razboi revolutionar in februarie .1918 este
o vorba goala, indaratul careia nu se gaseste ruci o baza
reala, obiectiva. Sentiment, deziderat, indignare, revolta

iata care este singurul continut al acestei lozinci in
momentul de fata. Or, o lozinca care nu are decit acest
cantinut este tocmai ceea ce se numeste frazeologie revo-
lutionara.

Ceea ce au putut face propriul nostru partid i ntreaga
.Putere sovietica, ceea ce au putut face bolsevicii din
Petersburg si din Moscova arata ca, deocamdata, in direc-
tia crearii unei Armate Rosii formate din voluntari n-am
reusit sà realizam mai mult dech primii pasi. S. te ascunzi
de acest fapt neplacut, dar fapt, refugiindu-te indäratul
unui paravan de declamatie, i n acelasi timp nu numai

.nu mpiedici demobilizarea, dar nici macar sci nu aduci
obiectii impotriva ei, nseamn s te 1ai ametit de sune-
tul cuvintelor.

0 confirmare caracteristic 5. a celor spuse de mine o
,constiture faptul cã in C.C. al partidului nostru, de pilda,
majoritatea adversarilor de seama ai unei paci separate
au votat impotriva razboiului revolutionar, au votat im-
potriv a. fi n ianuarie i n februarie 135. Ce inseamna
aceasta ? Aceasta inseamda c51 imposibilitatea unui razboi
revolutionar este unanim recunoscuta de toti cei care nu
se tem sa priveasca adevarul n fata.

In asemenea cazuri, unii fug sau ncearc s fuga de
qdevar, invocind diferite pretexte. S aruncam o privire

-asupra acestor pretexte.

2

Primul pretext. In 1792, Franca nu era mai putin rui-
nata, dar razboiul revolutionar a vindecat totul, i-a insu-
fletit pe toti, a trezit entuziasmul, a biruit totuL In condi-

25 Lenin, Opere vol. 35

si



358 V. 1. LENIN

revolutiei mult mai profunde de la noi,numai cei ce
nu cred in revolutie, numai niste oportunisti se pot pro-
nunta impotriva unui razboi revoluponar.

punem acest pretext sau acest argumentfata in faca
cu faptele. Este un fapt c n Franca, la sfiristul secolului
al XVIII-lea, fusese creata mai intii baza economica a
unui mod de productie nou, superior, si numai ca un re-
zultat, ca o suprastructura a aparut o puternica armata
revolutionara. Franca a doborit feudalismul inaintea celor-
lalte tad, 1-a inlaturat &spa d;iva ani de revolutie victo-
rioasa, a condus poporul pe care nici un razboi nu-1
sleise de Ruteri, care-si cucerise libertate i pamint §i se
intarise prin inlaturarea feudalismului la razboi impo-
triva unei serii de popoare inapoiate din punct de vedere
economic si politic.

Comparati cu acest fapt situatia Rusiei de astazi. 0
stare de extrema oboseala de pe urma razboiului. 0 noua
orinduire economica, superioara capitalismului de stat or-
ganizat din Germania, care este admirabil utilata din punct
de vedere tehnic, inca nu exista. Aceasta orinduire abia
se infiripa. Taranul nostru are numai legea cu privire la
socializarea pamintului, dar nu are inca nici un an de
munca libera (fafa. de mosier si de chinurile razboiului).
Muncitorul nostru a pornit la doborirea capitalistului, dar
n-a avut Lncá timp s. organizeze produccia, s organizeze
schimbul de produse, sal normalizeze aprovizionarea cu
piine, sã sporeasca productivitatea muncii.

In aceasta direccie am pornit, pe aceasta cale am pasit,
dar este clar ca o noua orinduire, superioara din punct de
vedere economic, Inca nu exista.

Feudalismul infrint, libertatea burgheza consolidata, ta-
ranul satul impotriva unor tari feudale iata baza eco-
nomica a minunilor" din 1792-1793 in domeniul
militar.

0 vara de varani cu mici gospoarii, o tara flaminda
si vlaguita de razboi, care abia-abia a inceput sa-si vin-
dece rnile, mpotriva unei productivifiti a muncii supe-
rioare din punct de vedere tehnic i organizatoric iati
situavia obiectiva la inceputul anului 1918.

tiile

SI
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Iata de ce orice invocare a anului 1792 etc. nu este decit
frazeologie revolutionara. Unii repeta lozinci, cuvinte,
strigate de razboi, dar se tern sa faca o analiza a realitatii
obiective.

3

Al doilea pretext. Germania nu va putea dezlantui
o ofensiva", nu-i va ingadui revolutia ei in plma cre§tere.

Argumentul c germanii nu vor putea dezlantm o
ofensiva" a fost repetat de milioane de on in lanuane §i
la inceputul lunii februarie 1918 de catre adversani pacn
separate. Cei mai prudenti dintre ei evaluau aproxi-
mativ, desigur, la 25-330/0 probabilitatea ca germanii
sa nu poati dezrantui o ofensiva.

Faptele au rasturnat aceste calcule. Si in aceasta privinta
adversarii pacii separate ignoreaza foarte des faptele, te-
mindu-se de logica lor de fier.

In ce a constat sursa gre§elii pe care revolutionarii
adevarati (§i nu revolutionarii din sentiment) trebuie s.
§tie s-o recunoasca §i sa reflecteze asupra ei ?

A constat ea oare in faptul c noi in general am ma-
n evrat §i am facut agitatie in legaturei cu tratativele de
pace ? Nu. Nu in aceasta. Trebuia s manevram §i
facem agitatie: Dar trebuia, de asemenea, s stabilim mo-
mentul potrivit" atit pentru manevre §i agitatie atita
timp cit se putea manevra §i se putea face agitatie cit
§i pentru incetarea oricaror manevre in momentul cind
problema se punea raspicat.

Sursa gre§elii a constat in faptul ca atitudinea noastra
de colaborare revolutionara cu muncitorii revolutionari
germam a devenit o vorba goala. Noi i-am ajutat pe mun-
atom revolutionari germani cu tot ce am putut §i con-
nnuam ajutam prin fraternizare, agitatie, publicarea
tratatelor secrete etc. A fost un ajutor concret, un aju-
tor practic.

Pe cind afirmatia unora dintre tovara§ii no§tri : ger-
mann nu vor putea dezlantui o ofensiva" n-a fost decit
o vorba goalà. Noi nu demult am trecut printr-o revolutie
in tam noastra. Stini cu totii foarte bine de ce revolutia

25*

sa

,

sa-i
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a putut mai usor sä inceapa In Rusia deck In Europa. Am
vazut c n-am putut s impiedicam ofensiva imperialis-
mului rus in iume 1917, desi aveam deja o revolutie care
nu numai c incepuse, nu numai c. rasturnase monarhia,
dar si crease pretutindeni Soviete. Am vazut, am stiut,
am explicat muncitorilor : razboaiele sint duse de guverne.
Pentru a pune capat razboiului burghez, trebuie rasturnat
guvernul burghez.

De aceea, afirmatia : germanii nu vor putea dezlantui
o ofensiva" echivaleaza cu afirmatia : noi stim c guver-
nul Germaniei va fi rasturnat in saPtaminile care vin".
In realitate, noi acest lucru nu-I stiam si nu-1 puteam
si de aceea aceasta afirmatie nu era decit o vorba goalL

Una este sa fii convins c revolutia germana se coace
ajuti in mod serios pentru ca ea sa se coaca, sa con-

tribui atit cit poti, prin munca, prin agitatie, prin frater-
nizare prin tot ce vreti dar sa contribui prin muncei
pentru ca ea sa se coaca. Acesta este internationalismul
proletar revolutionar.

$i alta este sa afirmi direct sau indirect, fatis sau voalat,
revolutia germana. s-a ci copt (desi e vadit ca nu este

asa) i pe acest lucru salt intemeiezi tactica ta. Aici nu
este nici pic de revolutionarism, aici nu e deck frazeologie.

Iata care este sursa greselii, care consta in afirmatia
de efect, trufasa, orbitoare, sonora" : germanii nu vor
putea dezlantui o ofensiva".

4

Nimic altceva decit o varianta a aceleiasi frazeologii
absurde este afirmatia : rezistind in fata imperialismului
german, noi ajutam revolutia germana, prin aceasta facem
ca victoria lui Liebknecht asupra lui Wilhelm sa se
apropie".

Desigur, victoria lui Liebknecht posibila
atunci cind revolutia germana se va fi copt i va fi

devenit iminenta. ne va scapa de toate greutatile inter-
nationale, ne va scuti si de razboiul revolutionar. Victoria
lui Liebknecht ne va scapa de consecintele oricarei prostii

sti,

si sa

ca

si inevita-
bila
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pe care am face-o. Dar sa fie aceasta o justificare a
prostiei ?

Oare orice rezistenta" fata. de imperialismul german
constituie un ajutor dat revolutiei germane ? Celui care
va vrea sa se endeasca putin sau macar sa-§i aminteasca
istoria miKarii revolutionare din Rusia fi v a fi u§or sa
vada ca numai o rezistenta utila opusa reactiunii servqte
revolutia. Noi cunoa§tem §i am vazut in cei cmcizeci de
ani de mi§care revolutionara din Rusia o sumedenie de
exemple de rezistenta utila opusa reactiunii. Noi, mar-
xi§tii, am fost Intotdeauna mindri de faptul ca, tinind
in mod riguros seama de fortele de masa §i. de raporturile
de clasa, am stabilit utilitatea unei forme de lupta sau
a alteia. Noi spuneam : nu intotdeauna este util sa dez-
lantui o insurectie, dna nu exista anumite premise in
mase, insurectia este o aventura ; de foarte multe ori noi
am condamnat cele mai eroice forme de impotrivire in-
dividuala, ca flind inutile §i daunatoare, din punctul de
vedere al revolutiei. In 1907, pe baza unei triste expe-
riente, noi am respins ca inutila i'mpotrivirea la partici-
parea la Duma a III-a etc. etc.

Pentru a ajuta revolutia germana, trebuie ori sa te limi-
tezi la propaganda, agitatie, fraternizare, atha timp ch
nu dispui de forte pentru a da o lovitura grea, serioasa,
hotaritoare intr-o ciocnire militara sau insurectionala fa-

ori sa te decizi pentru o astfel de ciocnire, intrucit
ftli ca prin aceasta nu vei ajuta pe du§man.

Este limpede pentru toata lumea (n afara doar de cei
ce s-au lasat cu totul ametiti de frazeologie) ca a te decide
pentru o ciocnire insurectionala sau militara serioasa,
atunci cmd ;di bine ca nu ai forte, chid ftii bine ca nu ai
armata, inseamna a te angaja intr-o aventura care nu este
de mci un aiutor pentru muncitorii germani, ci le ingreu-
laza lupta, inlesne§te actiunea du§manului lor §i a du--
manului nostru.

5

In aceasta chestiune se mai invoca un pretext, care este
de un ridicol ath de pueril, inch n-a§ fi crezut niciodata

tisa,
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ca se poate invoca un astfel de argument daca nu l-a§ fi
auzit cu urechile mele.

Se §tie, doar, ca §i in octombrie oportuni§tii ne spuneau
ca nu avem forte, nu avem trupe, nu avem mitraliere, nu
avem tehnica, dar toate acestea au aparut in cursul luptei,
cind a pornit lupta unei clase impotriva altei clase. Vor
aparea toate acestea §i in lupta proletariatului din Rusia
impotriva clasei capitali§tilor din Germania, proletarul
german ne va veni in ajutor".

In octombrie situatia era de a§a natura, inch noi am
evaluat exact tocmai fortele de math. Nu numai ca cre-
deam, ci, pe baza experientei alegerilor de masa pentru
Soviete, giant in mod sigur ca in septembrie §i la inceputul
lunii octombrie muncitorii §i soldatii, in marea lor majo-
ritate, trecusera deja de partea noastra. $tiam, chiar §i
numai din voturile date la Consfatuirea democratica 136,
ca 0 in rindurile faranimii coalitia a quat, prin urmare
cauza noastra era deja invingatoare.

Iata care au fost premisele obiective ale luptei insurec-
tionale din octombrie :

1) peste capul soldatilor nu mai plana bita : ea fusese
desfiintata de februarie 1917 (Germania Inca nu a ajuns
sa aiba un februarie al ei") ;

2) soldatii, ca i muncitorii, strabatusera §i incheiasera
faza desprinderii de coalitie, in mod con§tient, bine chib-
zuit §i simtit.

De aici, i numai de aici rezulta caracterul just al lo-
ztncii pentru insurectie" in octombrie (aceasta lozinca ar
fi fost grepth in iulie, §i nici nu am lansat-o).

Gre§eala oportuni§tilor din octombrie 137 nu consta in
aceea ca se preocupau" de premisele obiective (numai
n4te copii pot crede w ceva), ci in aceea ca au apreciat
grefit faptele, s-au ocupat de lucruri marunte, §i nu au
vazut principa/u/ : faptul ca Sovietele facusera o cotiturd,
parasind politica de conciliere §i indreptindu-se spre noi.

Sa compari o ciocnire militara cu Germania (care nu a
itrecut Inca nici printr-un februarie", nici printr-un iulie"
al ei, ca sa nu mai vorbim de un octombrie), cu Germania
guvernului monarhist burghezo-imperialist, sa compari
aceasta ciocnire cu lupta insurectionala din octombrie im-



DESPRE FRAZEOLOGIA REVOLUTIONARA 363

potriva du§manilor Sovietelor ai Sovietelor care ince-
pind din februarie 1917 pornisera pe calea maturizarii §i
s-au maturizat pe deplin in septembrie §i octombrie
este o asemenea copilarie, inch poate fi aratata cu degetul.
Iat a. la ce aberatii ii duce frazeologia pe oameni !

6

Alt gen de pretext : Dar, prin tratatul de pace sepa-
Tata, Germania ne va in5bu§i din punct de vedere eco-
nomic, ne va lua carbunele, grinele, ne va inrobi".

Grozav de intelept argument : trebuie sa consirntim la
o ciocnire militara, fara a avea armata, deqi aceasta cioc-
nire ne aduce in mod vadit nu numai inrobirea, ci §i su-
grumarea, luarea grinelor fara nici un fel de echivalent,
ne aduce in situatia Serbiei §i a Belgiei, trebuie sa con-
simtim la aceasta, caci altfel vom avea un tratat dez-
avantajos. Germania ne va lua un tribut de 6 sau 12 mi-
liarde cu plata eplonata, ne va lua cereale dindu-ne in
schimb ma§ini etc.

0, eroi ai frazeologiei revolutionare ! Respingind in-
robirea" fata de imperialism, ei trec cu modestie sub ta-
cere faptul ca pentru a ne izbavi pe deplin de inrobire
trebuie doborit imperialismul.

Noi acceptam un tratat dezavantajos §i o pace separata,
intrucit §tim ca acum nu sintem Inca pregatiti pentru un
razboi revolutionar, ca trebuie sa §tii sa a§tepti momentul
potrivit (a§a cum am a§teptat momentul potrivit indurind
jugul lui Kerenski, indurind jugul burgheziei noastre, din
iulie pina in octombrie), a§teptind momentul cind vom fi
mai tan. De aceea, daca se poate obtine o pace separata
extrem de dezavantajoasa, ea trebuie acceptatii neaparat,
in interesul revolutiei socialiste, care este Inca slaba (de-
oarece noua, ru§ilor, revolutia care se coace in Germania
nu ne-a venit inca in ajutor). Numai in cazul cind nu
vom avea absolut nici o posibilitate de a incheia imediat
o pace separata va trebui sa luptam nu pentru ca
aceasta ar fi o tactica jusai, ci pentru cel nu vom avea
altceva de ales. Dad' nu va exista posibilitatea de a in-
cheia pacea, nu va exista nici posibilitatea unei discutii
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cu privire la o tactica sau alta. Singurul lucru care va
exista va fi in mod inevitabil cea mai inver§unata impo-
trivire. Dar atita timp cit putem alege, trebuie sa alegem
pacea separata §i tratatul extrem de dezavantajos, de-
oarece este totu§i de o suta de ori mai bine decit sa ne
pomenim in situatia Belgiei 138

Noi ne intarim cu fiecare luna care trece, de§i acum
sintem Inca slabi. In Europa, revolutia socialista interna-
tionala se coace cu fiecare luna care trece, de§i acum nu
este inca coapta. De aceea... de aceea, rationeaza revo-
lutionarii" (nu ma pedepsi, doamne...), trebuie s. primim
lupta intr-un moment cind imperialismul german, care
slabege pe- luna ce trece (din cauza ca revolutia in Ger-
mania se coace lent, dar necontenit), este vadit mai puter-
nic decit noi.

Ce admirabil, ce minunat rationeaza revolutionarii"
prin sentiment !

7

Ultimul §i cel mai bataios", cel mai curent pretext :
Este o pace infamanta, o ru§ine, ea inseamna' tradarea
Letoniei, Poloniei, Kurlandei, Lituaniei".

Este oare de mirare c tocmai burghezii ru§i (§i acolitii
lor de la Novii Luci" 138, Delo Naroda", Novaia Jizn")
sint cei mai zelo§i tn invocarea acestui argument pretins
internationalist ?

Nu, nu este de mirare, deoarece acest argument repre-
zinta o cursa in care burghezia vrea atraga pe bol-
§evicii ru§i in mod con§tient, iar o parte din bol§evici se
lasa prin§i in aceasta cursa in mod incon§tient, din dra-,
goste pentru frazeologie.

Sä analizam sub raport teoretic acest argument : ce este
mai presus dreptul natiunilor la autodeterminare sau
socialismul ?

Socialismul este mai presus.
Este oare admisibil ca din cauza incalcarii dreptului

natiunilor la autodeterminare sa sacrificam Republica so-
vietica socialista, s-o expunem loviturilor imperialismului

sa-i
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intr-un moment cind imperialismul este vadit mai puternic,
iar Republica sovietica vadit mai slaba ?

Nu. Nu este admisibil. Asta nu este o politica socia-
lista, ci o politica burgheza.

Mai departe. Oare o pace care ne"-ar restitui Po Ionia,
Lituania, Kurlanda, ar fi mai putin rusinoasa, mai pupa
anexionista ?

Din punctul de vedere al burghezului rus, da.
Din punctul de vedere al socialistului internationalist, nu.
Deoarece, eliberind Po Ionia (lucru pe care-I doreau

intr-un timp §i unii burghezi din Germania), imperialismul
german ar oprima cu ,si mai multa salbaticie Serbia,
Belgia etc.

Faptul ca burghezia rusa urla impotriva pacii rusi-
noase" este expresia justa a interesului ei de clasa.

Dar cind unii bolsevici (care sufera de plaga frazeologiei)
repeta acest argument, este cit se poate de trist.

Priviti faptele referitoare la comportarea burgheziei
anglo-franceze. Ea cauta acum sa ne atraga prin toate
mijloacele in razboiul cu Germania, ne promite milioane
de bunuri, cizme, cartofi, obuze, locomotive (pe credit...
asta nu este inrobire", nu VI temeti ! asta nu este cleat"
credit !). Ea doreste ca noi acum sa lupeam impotriva
Germaniei.

Este limpede de ce trebuie ea sa doreasca acest lucru :
in primul rind, pentru ca am atrage asupra noastra o
parte din fortele germane. /n al doilea rind, pentru ca
nimic n-ar putea duce mai usor la prabusirea Puterii
sovietice decit o incaierare militara, intr-un moment ne-
potrivit, cu imperialismul german.

Burghezia anglo-franceza ne intinde o cursa : duceti-va,
draguplor, sa luptati acum, de pe urma acestui lucru noi
am cistiga strasnic. Germanii va vor jefui, vor cistiga"
in Rasarit si vor rasa mai ieftin in Apus, iar intre timp,
Puterea sovietica va zbura... Luptati, draguti bolsevici
aliati", noi va vom ajuta !

Si bolsevicii de stinga" (nu ma pedepsi, doamne !)
intra in cursa, declamind frazele cele mai revolutionare...

Da, da, una dintre formele in care se manifesta rama-
sitele de mic-burghezism este pasiunea pentru frazeologia
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revolutionara. Acesta este un adevar vechi, o poveste
veche, care prea des devine noua...

8

In vara anului 1907, partidul nostru a mai trecut prin-
tr-o boala analoga in unele privinte boala frazeolo-
giei revolutionare.

La Petersburg si Moscova, aproape tovi bolsevicii au fost
pentru boicotarea Dumei a 11I-a, inlocuiau analiza obiec-
tiva prin sentiment", cadeau in cursa.

Boa la s-a repetat.
Vremurile sint mai grele. Problema este de un milion

de ori mai importanta. SI contractezi aceasta boala in
asemenea vremuri inseamna sa risti a expune revoluvia la
pieire.

Trebuie s'a luptam impotriva frazeologiei revolutionare,
sintem nevoivi sa luptam, sa luptam neaparat, pentru ca
sa nu se spuna cinclva despre noi un trist adevar : fra-
zeologia revolutionara despre un razboi revoluvionar a dus
la pieire revolutia".

Pravda" nr. 31
din 21 (8) februarie 1918

Semnat : Karp net
Se tipIreste

apiirut
dug text"!
in ziar
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TELEFONOGRAMA
CATRE COMISIA EXECUTIVA

A COMITETULUI DIN PETROGRAD
SI CATRE TOATE COMITETELE RAIONALE

ALE PARTIDULUI BOLSEVIC "°

21(8). II. 1918. Ora 12 si 20 de minute.
V. sfatuim ca, fara a pierde nici un ceas, sa mobilizati

pe toti muncitorii pentru ca, in conformitate cu hotaririle
Sovietului din Petrograd care urmeaza sa fie adoptate asta-
seara, sa fie organizati zeci de mii de muncitori si, sub
controlul acestor muncitori, toti burghezii, pina la unul,
sa fie dusi la s'apatul transeelor in imprejurimile Petro-
gradului. Numai in felul acesta poate fi salvata revolutia.
Revolutia este in primejdie. Militarii vor indica linia pe
care se vor sapa transeele. Pregatiti unelte si, principalul,
organizati si mobilizati toti oamenii pina la unul.

Lenin

Se tiparefte pentru prima oars,
dupa mansiscrir

IIMMINI
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PATRIA SOCIALISTA ESTE IN PRIMEJDIE ! 141

Pentru a feri taxa, istovita §i chinuita, de noi incercari
pe care le aduce dupã sine räzboiul, am acceptat sa facem
un urial sacrificiu §i am comunicat germanilor ca sintem
de acord sa semnam condiviile lor de pace. Parlamentarii
no§tri au plecat in seara zilei de 20 (7) februarie de la
Rejiva la Dvinsk, ;i pina acum n-am primit nici un raspuns.
Dupa cum se vede, guvernul german nu se grabe§te sa
raspunda. E vadit cä el nu dore§te pacea. Indeplinind
insarcinarea capitali§tilor din lumea intreaga, militaris-
mul german vrea sii-i sugrume pe muncitorii fi tdranii rufi
fi ucraineni, sii inapoieze mofierilor paminturile, banche-
rilor fabricile fi uzinele, iar monarhiei puterea. Generalii
germani vor sa. inscauneze ordinea" lor la Petrograd §i
la Kiev. Republica socialistii a Sovietelor este in mare
primejdie. Pina in momentul cind proletariatul din Ger-
mania se va ridica §i va invinge, muncitorii §i Iaranii din
Rusia au datoria sfinta de a apara fara preget Republica
Sovietelor impotriva hoardelor Germaniei burghezo-impe-
rialiste. Consiliul Comisarilor Poporului hotara§te : 1) Toate
fortele fi mijloacele girii sil fie in intregime consacrate
apdrarii revolutionare. 2) Toate Sovietele i organizatiile
revolutionare sint obligate sa* apere fiecare pozitie pina la
ultima picaturd de singe. 3) Organizatiile de la caile ferate
§i Sovietele legate de ele sint obligate sa depuna toate
eforturile pentru a-I impiedica pe inamic sa foloseasca
aparatul cailor de comunicatie ; in caz de retragere, sa
fie distruse liniile ferate, sa fie aruncate in aer §i incen-



[369

CORIAJINCTINECKOE

OTHECTBO B1) 0111CIIOCTE
1ro1511 CflaCT61 mitypernaylo. Hcrep 3aHoylo many on H0561X1 coentibixt? HC1161Ta

6161 nowno Ha eenm9sulwylo uteprey H 051F1514514 tibmuann, o oatuutirb cornacio notrut,
can LIX1 yc,losin Nowa.

Hau (100.11aMEHTO0b1 20 (7) iDespan ONOOOM'b, BAXBAH H31

MEIN Bib ABHHCin H AO CHX1 HOPI 'An ()Tetra,
Htmettmoe npaeirrenbct BO. 090511,5H0, wouoin antra,. Olio salto H He X010Th MOW),

Bbinonosu noppieHie HanoTanocro81 Octet, crpawb repmaockffi atwurrapo3o1, aogerb
3a1.ywom pyceuoul o'ygriamicHilx-b paOostlxi H HpeCT6O111, eopoyrb 3elt7111 nomt,iwt
Hassle. Oa (Spool o 3a5056.1 &mover, imam. atototpxon

repHaocuie reoepanbi x()T176 yfraHOBiffb ceofi..nopoRowb"En, netporpaat H RI Klee*

COIN Alffignial Pecaybin Contort) mina al Bundle moon
110 TOr0 MOWnem re. maIls TIOLINHMCTCP no4514661rs nponeTepsare repmeHlu.

H bIMb portrown. peelo4six, H NPCGTsflHb Pooch. esnaerroa des1atsTufka /a Lyre PeCTly.
COOTOSID nOOTHEID 110/1414lljb Oypmayasuo-semnepienuataxoa reponamiK

Co5166, Hapoa.6.. I(om 0005160Sb noirromosnoeru

1) 11Cte cimi N cpeACTNa club! iltaimeerb npeAKINIMUNTCR 0111 Nto lo pnarD0-

&MINN ofiepoem.
2) actin Cost 'iamb resonant Imam eprawreattion eetteserce et 0013311-

NOCTb 3amentaib
Yeatasoaoponqwe

maeumo ne3suho AD moutAsell NatIAN
3) opraouaaule CBS131BRIde CI HOBS Tree obazaln.s Elmo csaaue

socnpenotctoosarb spary aocoonoolonen sculpture rime coo6toteur,.spe taCIYBIORYI )H0 4TO*111b

77y1P. B3p1.1113TI 5 0551311, melt,auoAoponcesul atanin; secs BICIIIIRABOB COCTORI 111f0Hu a nape.

60314.-11516PIAPHRO eanpasanis us 'meson WI uy6), mains
4) Brt itot6otie, 0006565 111)06011016CTB55 BUB asnacu a wee smog oiFrBoe IM)IIIPITBo .

nurnpurt, rpoauri onarnocri, 00118CM B6 ppm apart RODICHIA nompretcs 6eayrrosnomy yHH9TO,

ammonia an 51111fb soalarserce B11 lItC7561e,CoBliti nun SINHOR OTHtITTB,HHOOLM

npPoctiaieueR
b) Palouie a urrectbnue Herporpua. Mess ruin moon, tereners. real

001-6

a meant no
reels mato opouta 10.15(1161 61065153085T5 657516056i LLB PLITIO 0110130B1 Dynolloarriulil

suesoarb cneuia.lacrors
6) Ba. 3712 naruionu inooHIJ flea Hlt.71090aw BCI paburocnoco6swe aeou 6Tputya3naro

L ucca rpugask, u wenutuut) nun, eal3oposb sparsoreapaellueet: CORpOTEHJI/01101IICH paacrpt-ss.

laT6
71 BA 0310010, 1350T111066Accoyioulin day pesomuntrnoll

o6opoau a C711110130011eCSI fie croporri

atone. 6ypyysale. a TIV5C muumeca muumuu Bilwerface flo.141111116

Rb alum CBCp*PHIFI foam. Mafia saupuowores; ps6vrocnocolatle peassTopta U comma.
' THIN RJUHIR 110611J153porca LTA p6n65 mean B Amen olopossrubsuri, sa6ors

8) Henpioreatclue treatti. cnesynnerbi. rpossakt. nylorauu nootpvpenamouloaublo orsratopm.
reprancsie ugliest, ea3crrtionaletca Ha tacit aim-rya:Pau

CO1OIMI9tIO2 OVUM B NUM AD MINIM 011idilEVIRKOO OTECTBDI

mourn boom gummed MOHO

Coals Ti, Hapo,rzzianiT I-Comarccapopz.
t ro oetipuit. Orrporpan

Decretul C.C.P. Patria socialistl este in
21

primejdie
februarie 1918(foaie volanta), scris de V. I. Lenin.

maroon

la.

Cf..WCW.

-

I
a

weak,:

mollepia.IBC/ViefEBIle

os

Cosa.

g

-



PATRIA SOCIALISTA ESTE IN PRIMEJDIE 1 371

diate cladirile cailor ferate ; tot materialul rulant. va-
goanele §i locomotivele sa fie indreptat imediat spre
rasarit, in adincul %aril. 4) Toate rezervele de gine §i de
alimente in general, precum §i orice bunuri de valoare
care ar fi in primejdie si incapa in mina inamicului sa
fie neaparat distruse ; cu supravegherea acestor operatu
sint insarcinate Sovietele locale, sub raspunderea perso-
nala a pre§edintilor for. 5) Muncitorii §i taranii din Pe-
trograd, Kiev §i din toate orwle, a§ezrile, satele §i cam-
nele situate pe linia noului front trebuie sa mobilizeze
batalioane pentru saparea trameelor sub conducerea unor
speciali§ti militari. 6) in aceste batalioane trebuie sci fie
incluii tori membrii apti de mundi ai clasei burgheze,
lilirbati fi femei, sub supravegberea Geirzilor rofii ; cei
care se vor opune, sii fie impuFcati. 7) Toate publicatiile
care se opun apararii revolutionare i se situeaza de partea
burgheziei germane, precum §i acelea care cauta sa profite
de invazia hoardelor imperialiste pentru a rasturna Pu-
terea sovietica vor fi interzise ; redactorii §i colaboratorii
apti de munca ai acestor publicatii vor fi mobilizati la
saparea trameelor §i la alte lucrari de aparare. 8) Agen;ii
mamicului, speculantii, bandifii, huliganii, agitatorii con-
trarevoluttonari, spionii germani sii fie executati la locul
crtmet.

Patria socialista este in primejdie ! Triascii patria so-
cialista ! Traiascii revolutia socialist.1 internationala !

Consiliul Comisarilor Poporului
21 februarie 1918.
Petrograd.

Pravda nr. 32 din
22 (9) februarie 1918

ii Izvestiia C.E.C.' nr, 31
din 22 (9) februarie 1918

Se tipareite dapa textul
aparut in ziarul Pravda'
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COMPLETARE LA DECRETUL
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

PATRIA SOCIALISTA ESTE IN PRIMEJDIE !"

In vederea apIicrii juste i riguroase a decretului Con-
siliului Comisarilor Poporului din 21 februarie, se ho-
taraste :

(1) Orice muncitor, dupa ce a lucrat 8 ore pe zi, este
obligat s. lucreze zilnic 3 ore (sau 41/2 ore pe zi cu
intrerupere o data la 3 zile) in dorneniul sau
administrativ.

(2) Oricine face parte din clasa avuta sau din grupurile
instarite (cu un venit de cel putin 500 de ruble pe luna
sau rezerve banesti de cel putin 1 500 de ruble) este obligat
sa-si procure imediat o carte de munca, in care se va nota
saptaminal daca posesorul ei a indeplinit partea de munca
In domernul militar sau administrativ care-i revine. Nota-
rile vor fi facute de sindicatul muncitorilor, de Sovietul
de deputati ai muncitorilor sau de comandamentul detasa-
mentului local al Garzii roii, dupa apartenenta.

Pentru oamenii cu stare, cartile de rnunca se elibereaza
contra sumei de 50 de ruble bucata.

(3) Persoanele care nu sint muncitori, dar nu fac parte
din clasele instarite sint, de asemenea, obligate sa posede
o carte de rnunca, care li se elibereaza contra sumei de
5 ruble (sau 1 rubla, adica la pretul de cost).

Cartile de munca pentru oamenii cu stare vor fi pre-
vazute cu rubrici pentru inregistrarea saptarninala a sumei
veniturilor si cheltuielilor.

Neposedarea cartii de munca sau efectuarea unor inre-
gistrari inexacte (§i cu atit rnai mult efectuarea unor inre-
gistrari false) se pedepseste potrivit legilor starii de asediu.

o
militar
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Tori posesorii de arme trebuie s obtina o noul autori-
zatie (a) din partea comitetului de imobil respectiv ; (b)
din partea institutiilor aratate la § 2. Fara aceste douà
autorizatii, detinerea de arme este interzisa ; nerespectarea
acestei dispozitii se pedepsqte cu impu§carea.

Aceeai pedeapsa se ap1ic i pentru tainuirea de stocuri
al imentare.

In interesul unei rationale organizari a aprovizionarii,
toti cetatenii stilt obligati sal se uneasca in asociatii de
consum... *

&lit la 21 tau 22 februarie 1918

Publicat pentru prima card
la 22 decembrie 1927, in ziarul

Pravda nr. 293

* A ici manuscrisul se Intrerupe. Nota red.

26

Se tiplrefte dupd manuscris
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DESPRE RIIE 142

Rtia este o boala chinuitoare. Si, chid vezi oarneni ata-
cati de riia frazeologiei revolutionare, apoi simpla vedere
a acestei boli iti pricinuie§te chinuri de nesuportat.

Adevarurile simple, limpezi, evidente, de inteles pentru
orice om din masa muncitoare, adevaruri care par indiscu-
tabile, shit denaturate de cei contaminati de varietatea de
rlie de care ne ocup'am. Deseori, aceasta denaturare pro-
vine din cele mai frumoase, cele mai nobile, cele mai trial-
tatoare imbolduri, pur §i simplu" din cauza ca anumite
adevaruri teoretice nu au fost digerate sau din cauza re-
petarii lor inoportune, cu stingacie copilareasca, cu fideli-
tate §colareasca (nu hiteleg oamenii a§tia, dupa cum se
spune, ca fiecare lucru trebuie sa fie la locul lui"), dar
asta nu face ca ilia sa inceteze de a fi o riie pacatoasa.

De pilda, ce poate fi mai incontestabil §i mai limpede
cleat urmatorul adevar : guvernul care ar da unui popor
istovit de pe urma a trei ani de razboi tilharesc Puterea
sovietica, pamint, controlul muncitoresc §i pace ar fi de
neinvins ? Pacea este esentialul. Daca, dupa eforturi sincere
de a obtine o pace generala §i dreapta, s-a dovedit fap-
tele au dovedit ea' ea nu poate fi obtinuta in momen-
tul de fagi, orice Oran ar hitelege ca sintem nevoiti sa
acceptam nu o pace generala, ci o pace separata §i ne-
dreapta. Orice Oran, chiar §i cel mai ignorant §i mai
Inapoiat, ar intelege acest lucru §i ar prepui guvernul care
i-a dat chiar §i o astfel de pace.
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Numai imbolnavindu-se de pkatoasa rlie a frazeologiei,
au putut unii bolsevici sà uite acest lucru i sa-si atraga
nemultumirea foarte legitima a târanilor atunci cind
aceasta riie a dus la un nou razboi al Germaniei pradal-
nice impotriva truditei Rusii ! Cu ce ridicole i jalnice
nirnicuri i sofisme teoretice" era camuflata riia am ara-
tat in articolul : Despre frazeologia revolutionara"
(Pravda" din 21 (8) februarie) *. Nu m-as fi apucat sä
amintesc acest lucru daca aceasta riie nu s-ar fi extins
astazi (ce boala molipsitoare !) si in alt loc.

Pentru a explica cum s-a intimplat aceasta, voi da
mai intii un mic exemplu, cit mai simplu, cit mai
limpede, fara teorie" daca riia este prezentata drept
teorie", acest lucru devine insuportabil fara cuvinte
pretentioase, fara fraze de neinveles pentru masa.

S. zicem c. pentru a ucide tiranul i monstrul, Kaleaev
ii procura un revolver de la un mare ticalos, un pungas,
un tilhar, fagaduieste ca in schimbul acestui serviciu
ii va aduce piine, bani, rachiu.

Putem noi sa-1 blamam pe Kaleaev pentru ca a facut
o tranzactie cu un tilhar" pentru procura arma uci-
gatoare ? Orke om cu minte sanatoasa va spune : nu. Daca
Kaleaev nu putea sa-si procure pe alta cale un revolver

daca fapta lui Kaleaev este intr-adevar o fapta cinstita
(uciderea unui tiran, iar nu ornor in scop de jaf), pentru
felul in care si-a procurat revolverul el nu trebuie sa fie
blamat, ci aprobat.

Dar daca un tilhar, pentru a savirsi un ornor in scop
de jaf, ii procura, dind bani, rachiu sau piine, un revolver
de la un alt tilhar, se poate oare compara (ca sa nu mai
spunem : identifica) aceasta tranzactie cu un tilhar" cu
tranzactia facuta de Kaleaev ?

Nu. Orice om care nu si-a pierdut minvile si nu s-a
contaminat de riie va recunoaste ea nu se poate. Orice
taran, daca ar vedea un intelectual" care vrea s oco-
leasca prin vorbe goale un adevar atit de evident, ar

* Vezi volumul de fai, p. 355-366. Nora red.

26*
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spune : d-ta, boierule, n-ai ce c5uta la conducerea statului,
locul d-tale e printre clovnii buni de gura si mai bine
te-ai duce frumusel s5."-ci faci o baie de aburi ca sa scapi
de rtie.

Daca Kerenski, reprezentant al clasei dominante a bur-
gheziei, adica a exploatatorilor, incheie cu exploatatorii
anglo-francezi o tranzaccie prin care obcine de la ei arme
si cartofi si, in acelasi timp, ascunde de popor tratatele
prin care promite (in caz de succes) unui tilhar Armenia.
Galicia, Constantinopolul, altuia Bagdadul, Siria etc., este
oare greu de inceles ca o astfel de tranzaccie este o tran-
zaccie tilhareasca, banditeasca, mix-sal/a din partea lui Ke-
renski si a prietenilor sai ?

Nu. Acest lucru nu este nicidecum greu de inceles. Once
caran va incelege, chiar si cel mai ignorant si mai inapoiat.

Dar, daca reprezentantul clasei celor exploataci, celor
asuprici, dupa ce aceasta clasi a rasturnat pe exploata-
tori, a dat publicitacii si a anulat toate tratatele secrete
si de jaf, a fost victima unui atac banditesc din partea
imperialistilor din Germania, poate fi el oare condamnat
pentru o tranzaccie cu tilharii" anglo-francezi, pentru
ca primeste de la ei anne si cartofi contra bani sau che-
restea etc. ? Se poate spune ca aceasta tranzaccie este ne-
cinstita, rusinoasa, murdara ?

Nu, nu se poate. Orice om cu mintea sanatoas5 va in-
celege acest lucru si va rMe ca de niste mascarici de cei
care, luind o atitudine n-o-o-bila" si un aer savant, s-ar
apuca sa demonstreze ca masele nu vor incelege" deose-
birea dintre razboiul tilharesc al imperialistului Kerenski
(si tranzactiile lui necinstite cu tilharii In scopul imparcirii
prazii cornune, doMndita prin jaf) si tranzaccia lealeaevista
incheiat5 de guvernul bolsevic cu tilharii anglo-francezi
in scopul de a-si procura de la ei arme si cartofi pentru
a putea da o riposta tilharului german.

Orke om cu mintea sanatoasa va spune : sa cumperi
arme de la un tilhar In scopuri tilharesti este o mirs5vie si
o ticalosie, dar s5. cumperi arme de la un astfel de tIlhar in
vederea unei lupte drepte impotriva asupritorului este un
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lucru cit se poate de legitim. Numai ni§te domni§oare de
pension i n4te tineri fandositi care au citit in carte",
dar n-au invatat decit sa se fandoseasca pot sa vada aici
ceva necurat". In afara de aceste categorii, numai bolna-
vii de riie mai pot cadea intr-o asemenea gre§eala".

Dar muncitorul german va intelege oare deosebirea
dintre cumpararea de arme de catre Kerenski de la tilharii
anglo-francezi pentru a lua turcilor Constantinopolul,
Austriei Galiçia, germanilor Prusia orientala
§i cumpararea de arme de la aceigi tilhari de ca'tre bol§e-
vici in scopul de a da o riposta lui Wilhelm atunci cind
acesta §i-a trimis trupele impotriva Rusiei socialiste, care
a propus tuturor o pace cinstiti i dreapta, impotriva Ru-
siei, care a declarat razboiul terminat ?

E de presupus ca muncitorul german va intelege" acest
lucru, in primul rind, pentru ca el este un muncitor inte-
ligent §i cultivat, iar in al doilea rind pentru ca este ob4-
nuit sa traiasca in conditii civilizate §i in curatenie §i nu
sufera nici de riia ruseasca in general, nici de riia frazeo-
logiei revolutionare in special.

Exista oare o deosebire intre un asasinat in scop de jaf
§i uciderea unui asupritor ?

Exista oare o deosebire intre razboiul dus intre doua
grupuri de tilhari pentru impartirea prazii §i un razboi
drept, pentru lichidarea agresiunii dezlanyuite de un tilhar
impotriva unui popor care i-a rasturnat pe tilhari ?

Pentru a se aprecia daca procedez bine sau rau procurin-
du-mi arme de la un tilhar, nu trebuie sa se tina seama
de scopul i de destinatia acestor arme ? de faptul clack'
ele sint folosite intr-un razboi necinstit §i mir§av sau
intr-un razboi drept §i cinstit ?

Uf ! Pacatoasa boala mai e i riia. Si grea meserie mai
are omul care, la baia de aburi, trebuie frece cu ma-
turica pe cei bolnavi de

P.S. In lupta lor de eliberare dusa la sfir§itul secolu-
lui al XVIII-lea impotriva Angliei, nord-americanii s-au

...

sa"-i

die...
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folosit de ajutorul unui concurent al Angliei si al unui
tilhar colonial de aceeasi teapa cu ea statul spaniol si
cel francez. Se spune ca s-au gasit bolsevici de stinga"
care s-au apucat sa scrie o lucrare savanta" despre tran-
zactia murdara" a acestor americani...

Scris la 22 februarie 1918
Publicat la 22 februarie 1918,
in editia de seard a ziarului

"Pravda" nr. 33
Semnat : Karpov

Se tiparelte dupa textul
apdrut in ziar
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NOTA TRANSMISA PRIN FIR DIRECT
LA 22 FEBRUARIE 1918 LUI V. N. PODBELSKI

LA MOSCOVA 143

Nu dispun de stiri noi, verificate, n afara de aceea
germanii, in general vorbind, inainteazä fara Incetare,
deoarece nu Intimpina rezistenta. Consider situatia deose-
bit de serioasa, si nu se poate admite nici cea mai mica
taraganare din partea noastra. In ceea ce priveste stirea
ca. Austro-Ungaria nu participa la razboi, eu personal, spre
deosebire de Trocki, o socot neIntemeiata. Se spune ca au
interceptat prin radio telegrame din Stockholm In lega-
tura cu aceasta, dar eu nu am vazut asemenea documente.

Lenin

Izvestiia Sovietelor de deputap
ai muncitorilor, soldatilor
tiranilor din oratul Moscova

regiunea MOSCOW 717. 31
din 23 (10) febroarie 1918

Se tigreite kola bends de telegral

el

ii
fi
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PACE SAU RAZBOI ?

Dupà cum vad cititorii, in raspunsul lor, germanii ne
pun conditii de pace si mai grele decit la Brest-Litovsk.
$i totusi sint absolut convins ca numai totala imbatare cu
frazeologie revolutionara poate impinge pe cite unii sa
refuze semnarea acestor conditii. Tocmai aceasta na-a facut
sa incep, in articolele publicate in Pravda" (semnate
Karpov) despre frazeologia revolutionara" si despre
die" *, o lupta necrucatoare impotriva frazeologiei revo-
lutionare, pentru ca am considerat-o si o consider si acum
cel mai mare pericol pentru partidul nostru (deci si pen-
tru revolutie). In istorie s-a intirnplat de multe ofi ca
partide revolutionare care promoveaza cu rigurozitate lo-
zinci revolutionare sa se irnbolnaveasca de frazeologie
revolutionara si aceasta sa le duca la pieire.

Pina acum rn-am straduit sa conving partidul sa lupte
impotriva frazeologiei revolutionare. Acum trebuie sl fac
acest lucru deschis. Caci vai ! cele mai rele presu-
puneri ale mele s-au adeverit.

La 8 ianuarie 1918, la o adunare la care au participat
circa 60 dintre cei rnai de seama activisti de partid din
Petrograd, am dat citire tezelor" mele cu privire la pro-
blema hicheierii imediate a unei paci separate si anexio-
niste" (17 teze, care vor fi publicate chiar miine). In
aceste teze (§ 13) am declarat razboi frazeologiei revo-

* liezi volurnul de fail, p. 355 --366, 374--378. -- Nota red.
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luvionare, facind acest lucru n cea mai delicata si mai
tovaraseasca forma (acum regret profund aceasta delica-
teva a mea). Am afirmat ca politica de respingere a pacii
propuse ar corespunde, poate, nazuinvei omului spre ceea
ce e frumos, stralucitor, de efect, dar n-ar vine citusi de
putin seama de raportul obiectiv al forvelor de clasa
de factorii materiali in momentul actual al revoluviei
socialiste care a inceput" *.

In teza a 17-a am scris ca, daca vom refuza s semnam
pacea propusa, atunci infringeri grele ar sili Rusia
incheie o pace separata si mai dezavantajoasa".

Situavia este si mai proasta, deoarece armata noastra,
care se retrage g se demobilizeaza, refuza cu desavirsire

lupte.
In asemenea condivii, numai o frazeologie desanvata

poate sa impinga Rusia in momentul de fava la razboi,
eu personal, fireste n-as famine nici macar o clipa in

guvern, nici in C.C. partidului nostru dad. politica fra-
zeologiei ar triumfa.

Acum, amarul adevar a iesit atit de inspaimintator la
lumina, inch nu se poate s nu-I vezi. Toata burghezia
din Rusia jubileaza i triumfa in legatura cu venirea ger-
manilor. Numai niste oameni orbi sau imbatavi cu frazeo-
logie pot ignora faptul ca politica razboiului revoluvionar

armata...) d5. apa la moara burgheziei noastre. La
Dvinsk, ofiverii rusi au si inceput s. poarte epolevi.

La Rejiva, burghezii, jubilind, au iesit in intimpinarea
germanilor, la Petrograd, pe Nevski, si in ziarele burgheze
(Reci", Delo Naroda", Novii Luci" etc.) ei ii savu-
reaza marea bucurie in leg5Itura cu iminenta rasturnare
a Puterii sovietice de catre germani.

Toata lumea s ia aminte : cine este impotriva unei pad
imediate, chiar daca este cum nu se poate mai grea, acela
impinge Puterea sovietica la pieire.

Sintem nevoivi s incheiem o pace grea. Ea nu va opri
revoluvia in Germania si in Europa. Noi vom porni la
pregatirea unei armate revoluvionare nu prin fraze

* Vezi yolumul de fa, p. 258. Note red.
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exclamavii (asa cum au pregatit-o cei care de la 7 ianuarie
n-au facut nimic nici macar pentru a incerca s opreasci
trupele noastre care o luau la fuga), ci printr-o munca de
organzzare, prin fapte, prin faurirea unei armate serioase,
puternice, a intregului popor.

Scris la 23 februarie 1918

Publicat Ls 23 (10) februarie 1918,
in edisia de sear8 a ziarului
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INTERVENTII FACUTE
LA SEDINTA DIN 23 FEBRUARIE 1918 A C.C.

AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA 144
PROCES-VERBAL

1

Tov. Lenin considera ca politica frazeologiei revolucio-
nare a luat sfir§it. Daca aceasta politica va continua acum,
el hi va da demisia din guvern §i din C.C. Pentru a purta
un razboi revoluvionar este nevoie de armata ; or, ea nu
exista. Prin urmare, trebuie sa acceptam conditiile care
ni se pun.

2

Toy. Lenin. Unii mi-au imputat ca dau un ultimatum.
Il dau intr-un caz extrem. Faptul ca se gasesc membri ai
Comitetului nostru Central care sa vorbeasca de un razboi
civil mondial este o bataie de joc. Razboi civil exista in
Rusia, dar nu exista in Germania. Agitatia noastra conti-
nua. Noi nu facem agitavie prin vorbe, ci prin revoluvie.
Iar aceasta agitavie continua. Stalin nu are dreptate atunci
cind spune ca am putea sa nu semnam. Trebuie sa semnam
aceste conditii. Daca nu le yeti semna, yeti semna peste trei
saptamini sentinta de moarte a Puterii sovietice. Aceste
conditii nu lezeaza Puterea sovietica. Nu am nici umbra
de indoiala in aceasta privinta. Daca dau un ultimatum,
nu-I dau pentru a-1 retrage. Nu vreau frazeologie revolu-
vionara. Revolucia germana nu e inca coapta. E nevoie de
luni de zile. Trebuie sa acceptam conditiile. Daca se va



384 V. I. LENIN

da mai tirziu un nou ultimatum, el va fi dat intr-o si-
tuacie noua.

3

Too. Lenin. $i eu consider necesar sa ne pregatim in
vederea unui razboi revolutionar. Un tratat poate fi in-
terpretat, si noi vom face acest lucru. In cazul de fata
este vorba de o demobilizare sub aspect pur militar.
Si inainte de razboi am avut o armata. Pentru a putea
purta un razboi revolutionar trebuie sa ne pregatim in mod
serios. Nu ma indoiesc nici o clipa ca masa este pen-
tru pace.

4

Lenin propune sa se puna la vot : 1) sa se accepte sau
nu propunerile germane, 2) sa se inceapa sau nu imediat
pregatirile in vederea unui razboi revolutionar, 3) sa se
treaca imediat sau nu la o consultare a alegatorilor sovie-
tici din Petrograd si Moscova.

5

Tov. Lomov intreabá daci Vladimir Ilici admite agitatia tacia
sau fItig impotriva semnIrii pilcii.

Tov. Lenin raspunde afirmativ.

6

Dat fiind a unii membri ai C.C. au declarat a intentioneazi
sl-§i dea demisia din toate posturile de rIspundere pe care le detin
in aparatul de partid si sovietic, I. M. Sverdlov propune ca membrii
C.C. si rimini la posturile lor ping la congres si &Ili desapare
agitatia in cercurile de partid.

Tov. Lenin este de parere ca problema ridicata de
Sverdlov trebuie discutaa, intrucit, in primul rind, ni s-a
dat un termen de 3 zile pentru semnare si, in al doilea
rind, de 12 zile pentru ratificare, prin urmare putem afla
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care este parerea partidului, i, in cazul cind partidul se
va pronunta impotriva semnarii tratatului, nu-1 vom mat
ratifica ; dar, intrucit astazi nu mai este timp, propune
ca discutarea acestei probleme sa fie amInata pe a doua zi.

7

I. V. Stalin intrealA dael demisia din posturi nu inseamn 5. de
fapt iesirea din partid.

Tov. Lenin arat cã iesirea din C.C. nu inseamna
iesirea din partid.

8

Tov. Lenin propune tovarasilor s paraseasca 4edinte1e
in timpul votarii i sa nu semneze nici un document pen-
tru a nu-si lua raspunderea, dar sa. nu renunte la munca

Consiliu.

Publicat pentru prima oars :
interventille 1-3 in 1922, in

Operele lui N. Lenin (V. Ulianov),
vol. XV ; intervenriiie 4-8 In 1928,

in revista
Proletarskaia Revoliutiise nr. 2
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA
DIN 23 FEBRUARIE 1918

A FRACTIUNII BOLSEVICE SI A FRACTIUNII
SOCIALISTILOR-REVOLUTIONARI DE STINGA

DIN C.E.C. DIN RUSIA145
RELATARE APARUTA IN PRESA

Lenin vorbeste in favoarea semnarii propunerilor facute
de germani. El incepe prin a arata ca Puterea sovietica
trebuie s. priveasca adevarul in fata, ca Puterea sovietica
trebuie sa constate totala imposibilitate de a opune rezis-
tenta germanilor. Referindu-se la cele invocate de vorbi-
torii precedenti, care sint impotriva semnarii tratatului,
el arafa ca afirmatia potrivit careia noi putem organiza
o armata in timpul cel mai scurt este cu desavirsire nein-
temeiata ; armata nu vrea s. lupte, i nimeni nu 0 va
putea sili sa lupte ; iar daca vom porni la organizarea
unei armate, daca vom aduna o mina de luptatori bravi,
pe care li vorn arunca pentru a fi devorati de imperialism,
aceasta va indeparta de noi pe luptatorii energici i devo-
taçi care au cucerit libertatea pentru noi.

In continuare, Lenin spune ca proletariatul nostru rus
n-are absolut nici o vina daca revolutia din Germania a
intirziat. Ea va veni, dar inca nu a venit, i pentru noi
cea mai buna solutie este sa cistigam timp ; daca in mo-
mentul de fata vom semna tratatul de pace, vom putea
ulterior, printr-o munca energic i organizata, prin con-
struirea de cai ferate, prin rezolvarea problemei aprovi-
zionarn, sa cream o armata puternica i trainica in vederea
apararii revolutiei noastre, iar pina atunci va veni ne-
aparat revolutia socialista in Germania.

Publicat
ziarul

la 24 (11) februarie 1918, in
Izvestiia Sovietelor de deputati

ai muncitorilor, soldatilor fi taranilor
din oraful Moscova i regiunea Moscove

ns. 32

Se tiparefie
aparut

dupa textul
in ziar

ideii,
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IN CE CONSTA GRESEALA ? 146

Cei mai de seama si cei mai cu raspundere adversari ai
incheierii unei paci separate pe baza conditiilor prezentate
la Brest au expus esenta argumentelor lor in felul
urmator :

lil CC

Aici sint formulate argumentele cele mai concentrate,
cele mai importante, expuse aproape sub forma de rezo-
lutie. Ca sa ne fie mai usor sa analizam argumentele, am
numerotat fiecare propozitie in parte.

Cind examinezi aceste argumente, hi sare numaidecit
in ochi principala greseala a autorilor. Ei nu pomenesc nici
un cuvint despre conditiile concrete ale unui razboi revo-
lu;ionar in momentul de fata. Ceea ce pentru partizanii
pacii constituie considerentul principal si cel mai impor-
tant, si anume ca pentru noi este cu neputin%a sa luptarn
a c u m, tocmai acest lucru este ocolit. Drept raspuns
drept raspuns fie si numai la tezele mele *, bine cunoscute
autorilor incepind de la 8 ianuarie, sint invocate doar
considerente generale, abstractii, care se transforma inevi-
tabil in vorbe goale. Caci orke considerent istoric general
aplicat la un caz concret fara a se analiza in mod special
condgule cazului respectiv devine o vorba goala.

Vezi volurnul de fati, p. 253-262. Nota red.
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lusam prima teza. Toata sarea" ei consta in impu-
tarea, exclamatia, declamatia, tendinta de a-1 rusma" pe
adversar, apelul la sentiment. Ia te uita ce prosti sinteti,
zic ei : imperialitii va atad. proclamind" ca scopul lor
este sa inabuse revolutia proletara, iar voi drept raspuns
consimtiti sà incheiati pacea ! Dar argumentul nostru, pe
care-1 cunosc foarte bine autorii, consta tocmai in aceea
c5., refuzind o pace grea, noi inlesnim dusmanului inabu-
sirea revolutiei proletare. Si acest argument al nostru este
intarit (in tezele mele, de pilda) printr-o serie de indicatn
foarte concrete cu privire la situatia armatei, la compozitia
ei de clasa etc. Autorii au ocolit tot ceea ce este concret

s-au multumit s insire doar vorbe goale. Caci, daci
dusmanul proclama" ca scopul sau este sa inabuse revo-
lutia, este un prost revolutionar acela care, alegind o
forma de rezistenta vadit imposibila, nu face decit si
obtina ca dusmanul sä treaca de la proclamarea" scopu-
rtlor sale la realizarect bor.

Al doilea argument : imputarile" se intetesc. Voi, zic
consimtitt sa incheiati pace chiar de la primul atac al

dusmanului... Oare autorii ii inchipuie in mod serios
acest argument poate fi convingator pentru cei care, ince-
pind din luna ianuarie, cu mult inainte de atac", au ana-
lizat raportul de forte si conditiile concrete ale razboiului
in momentul de fata ? Nu inseamna oare frazeologie
consideri ca o imputare" poate constitui o obiectie irn-
potriva unei analize ? ?

Acceptarea pacii in conditiile actuale, ni se spune, in-
seamna capitularea detasamentului de avangarda al pro-
letariatului International in fata burgheziei internationale".

Iarasi frazeologie. Adevarurile generale sint umflate in
asa fel inch devin inexacte si se transforma in declamatie.
Burghezia germana nu este burghezia internationala",
deoarece capitaiitii anglo-francezi saluta refuzul nostru
de a semna pacea. Capitularea", in general vorbind, este
un lucru ra'u, dar acest adevar onorabil nu rezolva fiecare
situatie in parte, deoarece capitulare putem numi i refuzul
de a primi lupta in conditii vadit dezavantajoase, iar o
astfel de capitulare constauie o obligatie pentru un revo-
lutionar serios. Capitulare, in general vorbind, a fost
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hotarirea de a participa la alegerile pentru Duma a III-a,
incheierea pacii cu Storipin, cum se exprimau pe atunci
declamatorii nostri de stinga".

Noi sintem detasarnent de avangarda in sensul initia-
tivei revolutionare, asta este indiscutabil, dar ca s fim
detasament de avangarda in sensul unei incaierari militare
cu fortele unui imperialism avansat, aceasta... *.

Scris la 23 sau 24 februarie 1918
Publicat pentru prima oath' in 1929,
in ,,Culrgeri din Lenin', vol. XI

* Aici manuscrisul se intrerupe. Nota red.

27 Lenin, Opere vol. 35
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RAPORT PREZENTAT
LA SEDINTA DIN 24 FEBRUARIE 1918

A C.E.C. DIN RUSIA 147

Tovarasi, conditiile pe care ni le-au propus reprezen-
tantii imperialismului german sint nemaipomenit de grele,
de impovaratoare, sint niste conditii banditesti. Imperia-
listii germani, profitind de slabiciunea Rusiei, ne pun
genunchiul in piept. Si in aceasta situatie trebuie sa v a
spun, pentru a nu va ascunde amarul adevar, de care sint
profund convins, ca alta iesire in afara semnarii acestor
conditii nu avem. Si ci orice alta propunere inseamna ori
sa. ne atragem, cu voie sau fara voie, nenorociri si mai
maH, o mai grea (daca se poate vorbi aici de grade) su-
punere totala a Repubiicii sovietice, inrobirea ei de catre
imperialismul german, ori o trista incercare de a ocoli prin
vorbe situatia amenintatoare, nespus de grea, dar nein-
doielnic reala. Tovarasi, stiti cu totii foarte bine, iar multi
dintre voi stiu si din propria lor experienta, ca asupra
Rusiei s-a abatut povara razboiului imperialist, care, din
cauze intelese de toata lumea, indiscutabile, a fost mai
ingrozitoare si mai grea decit pentru alte tari ; de aceea
stiti ca nici o alta armata n-a fost atit de chinuita si de
sleita de razboi ca armata noastra ; ca toate calomniile,
cu care ne-au improscat ziarele burgheze si partidele
care le-au ajutat sau care sint ostile Puterii sovietice, si
anume Ca bolsevicii ar fi dus o actiune de descompunere
a armatei sint prostii. Va voi reaminti Inca o data pro-
clamatia pe care Krilenko, pe vremea cind era inca pra-
porgic in timpul guvernarii lui Kerenski, a trimis-o trupe-
lor inainte de a pleca la Petrograd, proclamatie care a
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fost reprodusa in Pravda" §i in care el spunea urmatoa-
rele : nici un fel de razvratiri ; noi nu va chemam la asta,
noi va chernam la acviuni politice orgamzate, cautavi sa
fivi cit mai bine organizavi "3. Iata ce propaganda facea
unul dintre cei mai inflacaravi §i mai apropiai de ar-
mata reprezentanvi ai bol§evicilor. Tot ce se putea face
pentru a vine in loc aceasta armata nemaipornernt, peste
puteri de obosita, tot ce se putea intreprinde pentru a o
face mai puternica s-a intreprins. Si daca dep in cursul
ultimei luni, de pilda, rn-am abvinut cu desavir§ire de la
expunerea parerii mele, care ar fi putut parea pesimista ,
acum vedem ca, dupa ce in cursul ultimei luni in .ceea
ce prive§te armata am spus tot ce se putea spune §i am
facut tot ce se putea face pentru a u§ura situavia, reah-
tatea ne-a aratat ca dupa trei ani de razboi armata noas-
tra in nici un caz nu poate §i nu vrea sa lupte. Iata cauza
principala, simpla, evidenta, nespus de dureroasa §i de
grea, dar cu desavir§ire limpede, care ne sile§te, intrucit
triim in vecinatatea unui tilhar imperialist, sa semnam
aceste conditii de pace atunci cind el ne pune genunchiul
in piept. Iata de ce vorbesc pe deplin con§tient de raspun-
derea ce mi-o asum, §i repet cà nici un reprezentant al
Puterii sovietice nu are dreptul sa-§i decline aceasta. ras-
pundere. Desigur, este u§or §i placut sa spui rnuncitorilor,
varanilor §i soldavilor, era placut §i u§or sã relevi ca dupa
rasturnarea din Octombrie revoluvia mergea inainte,
dar cind e§ti nevoit sa recuno§ti adevarul amar, greu, ne-
indoielnic ca un razboi revoluvionar este cu neputinva

nu este permis acurn sa-vi declini aceasta raspundere,
trebuie sa. vi-o asumi fara ocol. Eu ma consider obligat,
consider ca trebuie sa-mi fac datoria §i sa spun pe fava
care este adevarul. $i sint convins ca clasa oamenilor mun-
cii din Rusia, care §tie ce este razboiul, cit a costat el pe
oarnenn muncu, §i in ce hal de istovire §i sleire i-a adus,
de acest lucru nu ma indoiesc nici un minut care i§i
da ca §i noi seama de caracterul nernaipornenit de impo-
varator, brutal, rnir§av al acestor condivii de pace, va
aproba totup comportarea noastra. Ei vor spune : a tre-
buit .sa propunevi §i avi propus condivii pentru o pace
imediata §i dreapta ; a trebuit sa folosivi tot ce era cu

27*
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putinta pentru a amina pacea, ca s vedeti daca
nu vor adera i alte tart, clack' nu ne va veni in ajutor
proletariatul european, fara ajutorul caruia nu putem ob-
tine o victorie socialista trainica. Noi am facut tot ce era
cu putinta pentru a prelungi tratativele, am facut chiar
mai mult decit era cu putinta, i anume : dupa tratativele
de la Brest am declarat incetarea starii de razboi, intru-
cit eram convinsi, asa cum erau convinsi multi dintre noi,
ca. situatia Germaniei nu-i va permite sa dezlantuie o ofen-
siva slbatic i barbara impotriva Rusiei. De data aceasta
a trebuit sa suferim o infringere grea, i trebuie sa stim
sa privim infringerea drept in fata. Da, pina acum revo-
lutia a mers pe o linie ascendenta, din victorie in victo-
rie ; acum ea a suferit o grea infringere. Miscarea munci-
toreasca din Germania, care incepuse atit de repede,
pentru un timp a fost intreruptä. Noi stim ca cauzele
fundamentale ale acestei miscari n-au fost inlaturate
ele cresc i in mod inevitabil se vor largi, deoarece razbo-
iul chinuitor se prelungeste, deoarece bestialitatea impe-
rialismului se dezvaluie tot mai profund i cu tot mai
multa nerusinare, deschizind ochii maselor celor mai stra-
ine, s-ar parea, de politica sou incapabile sa inteleaga
politica socialista. Iata de ce s-a creat aceasta situatie
desperata i tragica, care ne sileste acum sa acceptam
pacea si care va face masele muncitoare sa sputa : Da, ei
au procedat just, ei au flcut tot ce au putut pentru a
propune o pace dreapta, au trebuit sa accepte pacea cea
mai impovaratoare si mai nenorocita, deoarece pentru tara
nu exista alta ieire. Situatia imperialistilor germani este
de asa natura, incit sint nevoiti sa porneasca o lupta pe
viata §i pe moarte impotriva Republicii sovietice ; daca
in momentul de fata ei nu continua sa-si punk' in aplicare
planurile de inaintare spre Petrograd si Moscova, aceasta
este numai din cauza c sint legati printr-un razboi sin-
geros si tilharesc cu Anglia, ca criza interna continua.
Cind mi se arata ca miine-poimiine imperialitii germani
arputea sa prezinte conditii si mai grele, eu spun ca tre-
buie sa fim preptiti pentru aceasta ; fireste ci Republica
sovietica, intrucit traieste in preajma unor tilhari bestiali,
trebuie sa se astepte la un atac. Daca in momentul de fata

ca.si
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nu putem riposta printr-un razboi, este pentru ca nuA avem
force, pentru c5.' nici razboiul nu poate fi dus cleat un-
preuna cu poporul. Daca succesele revolutiei ii fac pe
multi dintre tovarasi s6. afirme contrarul, acest .lucru nu
este un fenomen de masa, nu este expresia voincei si pare-
rii maselor adevarate ; clack' yeti lua contact cu adevarata
clasa a oamenilor muncii, cu muncitorii si *arm, veti
auzi un singur raspuns, si anume : nol nu putem duce in
nici un caz razboiul, ne lipsesc fortele fizice, ne-am inecat
in singe, cum a spus unul dintre soldati. Aceste mase ne
vor intelege si ne vor aproba atunci cind vom semna pacea
nespus de grea la care am fost siliti. S-ar putea ca ragazul
necesar pentru ca masele sa fie cuprinse de avint sa. la
destul de mult timp, dar cei care au trecut prin ani inde-
lungati de batalii revolutionare, in perioade de avint al
revolutiei si in perioade cind revolutia se prabusea in pra-
pastie, cind chemarile revolutionare adresate maselor nu
gaseau rasunet in rindurile lor, stiu ca totusi intotdeauna
revolutia se ridica din nou ; de aceea noi spunem : da,
acum masele nu sint in stare sa duca razboiul, acum orice
reprezentant al Puterii sovietice este dator sa spuna po-
porului tot tristul adevar in fata. ; va trece perioada de
greutati nemaipomenite pricinuite si de cei trei ani de razboi
si de ruina economica extrema mostenita de la tarism, si
poporul va gasi in sine forta si posibilitatea de a da o
riposta.. In fata noastra sta acum un asupritor ; la asu-
prire, fireste, cel mai bine este sa se raspunda printr-un
razboi revolutionar, prmtr-o insurectie, dar, din pacate,
istoria ne-a .aratat ca nu intotdeauna la asuprire se poate
raspunde prmtr-o msurectie ; caci a renunta la o insurectie
nu inseamna inca a renunta la revolutie ; nu va lásati dusi
de o provocare, care porneste din coloanele presei bur-
gheze, de la dusmanil Puterii sovietice ; da, cind e vorba
de aceasta pace, de la ei nu auzi decit : o pace infa-
manta", rusine r, dar in realitate aceasta burghezie ii
intimpma cu entuziasm pe cotropitorii germani. Ei spun :
iata-i pe germani, in sfirsit, ei vor veni si vor face ordine
la noi", asta vor ei si de aceea atica lumea cu tipetele :
pace rusinoasa, pace infamanta". Ei vor ca Puterea so-
vietica sa se angajeze intr-o lupta, intr-o lupta nemaipo-
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menita, desi stiu ca nu dispunem de force, si ne lipping
intr-o stare de totala inrobire fata de imperialistii ger-
mani, ca sa. incheie ei o tranzactie cu polivstii germani,
dar ei nu fac decit el exprime interesele lor de clasa,. caci
stiu ca Puterea sovietica se intareste. Aceste glasuri, aceste
strigate impotriva pacii reprezinta pentru..mine cea mai
buna dovada ca cei ce shit impotriva pacii nu numai ca
se leagana cu iluzii desarte, dar se lasa prinsi in plasa
provocarilor. Nu, adevarul funest trebuie privit drept in

avem 'in faca noastra un asupritor care ne-a pus
genunchiul in piept, si noi vom lupta prin toate mijloa-
cele luptei revoluOonare. Dar acum ne aflam intr-o situa-
cie extrem de grea, aliatul nostru nu ne poate veni In
ajutor, proletariatul internmional nu poate veni acum,
dar va veni.

Miscarea revolucionara, care acum nu are posibilitatea
sa dea dusmanului o riposta militara, se ridica si va da
aceasta riposta mai drziu, dar o va da. (A plauz e.)

0 scurta dare de seamii a lost publicata
editia dela 25 (12) februarie 1918 in

seara a ziarului Pravda nr. 35

Publicat pentru prima oara in intregime
in 1926, in Opeeele lui N. Lenin
(V. Ulianov), vol XX, peetea a 11-a

Se tipareite dupa stenograma

fata :
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HOTARIREA
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

CU PRIVIRE LA ACCEPTAREA CONDITIILOR
DE PACE PROPUSE DE GERMANIA 149

Conform hotaririi adoptate de Comitetul Executiv Cen-
tral al Sovietelor de deputavi ai muncitorilor, soldavilor

Iaranilor la 24 februarie, ora patru §i jumatate noaptea,
Consiliul Comisarilor Poporului a hotarlt &à accepte con-
diciile de pace propuse de guvernul german §i sa trimita
o delegatie la Brest-Litovsk.

Pre§edintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Serie la 24 februarie 1918

Pul neat la 25 (12) februarie 1918,
in edirra de marls' a ziarulni Pravda'
nr. 35 ri in ediria speciall de searl
a zusnolui Izvestila C.E.C. nr. 33

Se tipareite dog manuseris

i
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0 PACE NEFERICITA

Trovki a avut dreptate cind a spus : o pace poate fi
de trei ori o pace nefericita, dar infama, ru§inoasa, mur-
dara nu poate fi pacea care pune capat acestui razboi de
o suta de ori ru§inos.

Nespus, nemaipomenit de greu este sa semnezi o pace
nefericita, extrem de grea, extrem de umilitoare atunci
cind cel puternic pune genunchiul in pieptul celui slab.
Dar nu-ti este ingaduit sa te lali prada desperarii, nu este
admisibil sa uici câ istoria cunoa§te exemple de umiliri §i
mai mari, de conditii de pace §i mai nefericite, §i mai
grele. Si totu§i popoarele, strivite de invingatorii de o cru-
zime bestialà, au reu§it &Ali revina §i sa renasca.

Napoleon I a strivit §i a umilit Prusia incomparabil
mai mult decit strive§te i umilqte Wilhelm in prezent
Rusia 15°. Ani de-a rindul Napoleon I a fost invingator
deplin pe continent, victoria lui asupra Prusiei era mult
mai hotaritoare decit ..este victoria lui Wilhelm asupra
Rusiei. Dar dupa ciciva ani Prusia §i-a revenit §i intr-un
razboi de eliberare, dus nu fara ajutorul statelor tilhare§ti
care purtau impotriva lui Napoleon un razboi imperialist
§i nicidecum un razboi de eliberare, a scuturat jugul lui
Napoleon.

Razboaiele imperialiste ale lui Napoleon au durat ani
de-a rindul ; ele au cuprins o intreagi epoca §i au dat la
iveala o revea de raporturi imperialiste* extrem de corn-

* Prin imperialism tnteleg aid jefuirea unor Ori striine in general, prin rlzbo:
imperialist rizboiul dintre tilhari pentru impIrcirea unei präzi de acest fel.
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plicate, care se impleteau cu miKari de eliberare nationall.
Si, ca urmare, prin toata aceasta epoca neobi§nuit de bo-
gata hi razboaie §i tragedii (tragedii ale unor intregi
popoare), istoria a mers inainte, de la feudalism la capita-
lismul fiber".

Acum istoria pamte §i mai repede inainte, tragediile
traite de popoare intregi, pe care le-a strivit §i le stri-
ve§te razboiul imperialist, sint incomparabil mai infiora-
toare. $i aici exista o impletire a curentelor, a mi§carilor
§i tendintelor imperialiste cu cele de eliberare nationala,
cu marea deosebire ca miqcarile de eliberare nationall shit
incomparabil mai slabe, iar cele imperialiste incomparabil
mai puternice. Dar istoria merge inainte flea incetare, §i
in cadrul tuturor statelor inaintate se coace se coace
trecind peste orice revolutia socialista, revolutie infinit
mai profunda, mai popularä, mai puternica dedt revo-
lutia burgheza din trecut.

De aceea repet iar 4i iar : lucrul cel mai nehigaduit
este sa desperam. Conditiile de pace shit insuportabil de
grele. Si totu§i istoria va triumfa ; in ajutorul nostru va
veni chiar dna nu atit de repede cum am dori noi
toti revolutia socialista, care se coace fari incetare in
alte tali.

Pe noi ne-a asediat, ne-a strangulat qi ne-a umilit un
tilhar : vorn. §ti sa suportam toate aceste nenorociri. Noi
nu sintem singuri pe lume. Avem prieteni, adepti, spri-
jinitori credincW. Ei au indrziat din pricina unei serii
de conditii independente de vointa lor , dar vor veni.

La munca de organizare, organizare §i iara§i organizare,
In ciuda oricaror incercari, viitorul este al nostru.

"Pravda nr. 34 Se tipareite
apdrut

dupg texta
din 24 februarie 1918 in ziar
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NOTA
CU PRIVIRE LA NECESITATEA DE A SEMNA

PACEA

A nu semna pacea in momentul de fati inseamna a
proclama o insurectie arrnata sau un razboi revolutionar
impotriva imperialismului german. Aceasta este ori o
vorba goala, ori o provocare din partea burgheziei ruse,
care dore§te cu ardoare venirea germanilor. In realitate,
noi nu putem lupta n momentul de fati, deoarece ar-
mata este impotriva razboiului, armata nu poate sá lupte.
0 saptämina de razboi impotriva germanilor, in fata ca-
rora trupele noastre pur §i simplu au luat-o la fuga,
saptamina de la 18 la 24 februarie 1918, a dovedit pe
deplin acest lucru. Sintem la cheremul imperialismului
german. Nu vorbe goale despre o insurectie armata ime-
diata impotriva germanilor, ci o munca sistematica, se-
rioasa, continua in vederea pregatirii unui razboi revolu-
tionar, fauririi unei discipline, a unei armate, norrnalizarii
transportului pe caile ferate §i a aprovizionarii. Acesta
este punctul de vedere al majoritatii C.E.C., printre care
§i Lenin (§i majoritatea C.C. al bo4evicilor), Spiridonova,
Malkin (minoritatea C.C. al sociali§tilor-revolutionari de
stinga).

Scris la 24 februarie 1918
Publicat pentru prima oarii in 1929,

X1in Culegeri din Lenin', vol.
Se tipareite dupl manuscris
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INTERVENTII
LA $EDINTA DIN 24 FEBRUARIE 1918 A C.C.

AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA
DIN PROCESUL-VERBAL

1

Se discutl problema trimiterii unei delegatii la Brest pentru sem-
narea tratatului de pace.

Tov. Lenin considera ca actuala deleggie trebuie
aiba o continuitate cu delegavia anterioara, i, ntruch nu
este suficienta participarea tov. Karahan singur, ar fi ctt
se poate de dorit s plece toy. Ioffe i Zinoviev.

2

A. A. Ioffe refuz'i categoric s'a plece, declarind cä semnarea
pcii Inseamnä moartea intregii politici de la Brest".

Tov. Lenin spune ca ILU insista asupra plecarii lui Ioffe
calitate de imputernicit pentru semnarea tratatului, dar

considera necesara plecarea tov. Ioffe n calitate de con-
sultant. Fara ndoiai cà germanii si-au trimis raspunsul
intr-o forma ultimativa, intruch se temeau de o opozicie
din partea noastra, dar, eind vor vedea c acceptam sa
semnam pacea, s-ar putea s consimt i la tratative. Toc-
mai de aceea este nevoie de un consultant care sa cu-
noasca toata problema. Daca se va constata ea nu trebuie
dech sa se procedeze la semnare, atunci, fireste, nu va mai
fi nimic de discutat, i consultantul nici macar nu va lua
parte la sedinta.

sI

in
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3

Tov. Lenin spune ca Radek, de§i adversar al incheierii
pacii, consimte totu§i sa plece, dar polonezii i-au interzis
acest lucru.

4

In cadrul discutiilor care au urmat, L. D. Trotki afirml a la
Brest nu va trebui dech s5." se procedeze la semnarea pIcii si ca nu
va fi nevoie acolo de A. A. Ioffe, deoarece rIspunsul germanilor
concine formtari in problemele cele mai importante.

Tov. Lenin considera ca Trotki nu are dreptate, deoarece
este neindoielnic c5, la semnarea unui tratat este nevoie de
speciali§ti, iar noi nu-i avem nici mkar pentru un tratat
comercial. Ar fi putut merge Krasin, dar el este plecat pen-
tru un timp la Stockholm. Noi semn'am tratatul cu dintii
incle§tavi, lucru pe care delegatia il declara", dar nu cu-
noa§tem situatia, nu §tim ce se poate intiompla pink" in
momentul and delegatia va ajunge la Brest, §i de aceea
prezenta lui Ioffe in calitate de consultant este necesara.
In general trebuie s5." se aiba. In vedere ea, noi ins'arcin'am
delegavia s'a intre 'in tratative numai dacK exisa vreo
posibilitate in acest sens.

5

In continuarca discutiei sint propuse candidaturile lui G. E. Zino-
vie,/ si G. I. Sokolnikov.

Tov. Lenin considera ca trebuie sa fie trimi§i amindoi,
intruck, dac . e vorba numai de semnarea pacii, amindoi
vor putea pleca imediat, dupa ce se vor fi inteles cu
Cicerin asupra actiunilor ulterioare.

6

G. I. Sokolnikov declarl a nu va pleca la Brest si cl, in
cazul cind C.C. insistg, el iese din CC.



INTERVENTII LA SEDINTA DIN 24 TEBRUARIE 1918 401

Tov. Lenin roaga pe tovarasi sa nu se enerveze i arata
cà din delegatie poate face parte tov. Petrovski n calitate
de comisar al poporului.

7

Se discuti cererea lui TrovIci de a fi eliberat din postul de
comisar al poporului pentru afacerile externe.

Tov. Lenin arata c. acest lucru nu poate fi acceptat, ca
o schimbare a politicii inseamna criza. C provincia a st
fost consultata asupra politicii 151 §1 C5. nu stricä s faci
putina polemica.

El prezinta o propunere practica : C.C. roaga pe toy.
Trotki sa-si amine cererea pina la viitoarea sedinta a
pita marti. (Rectificare pina la intoarcerea delegatiei
de la Brest.)

8

Tov. Lenin propune sa se puna la vot urmatoarea de-
claratie : intrucit consider c in momentul de fata nu
poate accepta demisia tov. Trotki, C.C. 11 roaga sa-si
amine indeplinirea acestei hotariri pina la inapoierea
delegatiei de la Brest sau pina la schimbarea situatiei
de fapt.

Se adopei cu trei

9

L. D. Trotki considerà c, ntrucit cererea lui nu a fost aprobatà,
el este nevoit s'a se tinI departe de orice institutii oficiale.

Tov. Lenin propune sa se puna la vot urmatoarea ho-
tarire : dupa ce a ascultat cererea tov. Trotki, C.C., pe
deplin impacat cu neparticiparea tov. Trotki la sedintele
Consiliului Comisarilor Poporului atunci cind se iau
hotariri in problemele externe, roaga pe tov. Trotki sa
participe atunci cind se iau hotariri de alta natura.

Se adopti.

C.C.,

alnineri.
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10

Se discutl cererea lui A. Lomov, M. S. Uritki, V. M. Smirnov,
G. L. Peatakov, A. P. Bogolepov, A. P. Spundi cu privire la eli-
berarea lor din posturile pe care le devin in Consiliul Comisarilor
Poporului. M. S. Uritki 'hi exprimi sperança ci cererea lor de a fi
eliberati din posturile de raspundere detinute in aparatul de partid
si in aparatul sovietic va fi data publicitAii.

Tov. Lenin propune spre adoptare : C.C. roaga pe
tovarasii care au prezentat aceasta cerere a amine ho-
tarirea lor pina la inapoierea delegatiei de la Brest si sa
discute aceasta hotarire a C.C. in cadrul grupului.

11

Tov. Lenin prezinta dou5. propuneri :
1) Considerind legitima cererea calor patru, C.C. ii

roaga sa discute propunerea C.C. si sa amine cererea kr
atit din cauza apropierii congresului, cit si din cauza
situatiei politice complicate.

2) Garantind tovarasilor ca cererile kr vor fi pu-
blicate in Pravda", C.C. li roaga sa-si revizuiasca hota-
rirea si sa* discute daca nu le este cu putinta si ramina atit
in posturile lor de raspundere, cit si in C.C. 152

Propunerile slut adoptate.

Publicat pentru prima oars :
interventiile 1-10 in 1928,

in revista Se tipdreste dupl exemplarul serif
Proletarskaia Revoliutiia nr. 2; de &lid al procesului-verbal

interventia 11 in 1922,
in Operele lui Lenin (V. Ulianov , vol. XV
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POZITIA C.C. AL P.M.S.D. (BOLSEVIC)
DIN RUSIA /N PROBLEMA

UNEI PAO SEPARATE $1 ANEXIONISTE '53

Dragi tovarasi !
Biroul organizatoric al C.C. considera necesar sa va

explice motivele care au determinat C.C. sa accepte con-
ditiile de pace propuse de guvernul .german. Biroul orga-
nizatoric va prezinta aceste explicatii, tovarasi, in scopul
unei largi informari a tuturor membrilor de partid asupra
punctului de vedere al C.C., care in perioadele dintre
congrese reprezinta intregul partid. Biroul organizatoric
considera necesar sa arate ca in problema semnarii con-
ditiilor de pace in C.C. nu a existat un punct de vedere
unanim. Dar din moment ce o hotarire a fost adoptata, ea
trebuie sprijinita de catre intregul partid. In zilele care ur-
meaza va avea toe congresul partidului si numai congresul
va da un raspuns la intrebarea : in ce masura C.C. a
exprimat adevarata pozitie a intregului partid. Pina la
congres toti membrii de partid, in numele datoriei de
partid, in numele mentinerii unitatii in propriile noastre
rinduri, aplica in viata hotaririle organului lor central
de conducere, C.C. al partidului.

Necesitatea absoluta de a semna in momentul de fata
(24 februarie 1918) o pace anexionista, extrem de grea
cu Germania este dictata in primul rind de faptul ca nu
avem o armata, ca nu ne putem apara.

Toata lumea stie de ce, dupa 25 octombrie 1917, dupa
victoria dictaturii proletariatului si a taranimii sarace,
noi toti am devenit defensisti, toti sintem pentru apararea
patriei.
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Nu este permis, din punct de vedere al apararii patriei,
sa te 1ai atras intr-o incaierare militara atunci cind nu
ai armat i cind inamicul este inarmat pina in dinti
foarte bine pregatit.

Republica sovietica socialista nu poate duce un razboi
atunci dnd majoritatea vadit covirsitoare a maselor de
muncitori, tarani i soldati care aleg in Soviete sint im-
potriva razboiului. Aceasta ar fi o aventura. Altceva este
daca acest razboi se va termina fie chiar i printr-o pace
extrem de grea, iar dupa aceea imperialismul german va
dori din nou s. porneasca un razboi de ofensiva impo-
triva Rusiei. Atunci majoritatea Sovietelor vor fi in mod
neindoios pentru razboi.

A duce razboi acum inseamna, in mod obiectiv, a fi
victima provocarii lansate de burghezia rusa. Ea stie
foarte bine c n momentul de fata Rusia este lipsita de
aparare i cà va fi zdrobita chiar si de niste forte infime
ale germanilor, care n-au decit s taie principalele linii
de cale ferata pentru a lua prin infometare Petrogradul

Moscova. Burghezia vrea razboi, deoarece vrea rastur-
narea Puterii sovietice i o intelegere cu burghezia ger-
mana. Jubilarea burghezilor la Dvinsk i Rejita, la Ven-
den si Hapsal, la Minsk si la Drissa, atunci cind au intrat
germanii, confirma cum nu se poate mai limpede acest
lucru.

Preconizarea unui razboi revolutionar tn momentul de
fata duce in mod inevitabil la frazeologie revolutionara.
Cki fara armata, fara o pregatire economica foarte se-
rioasa nu se poate ca o armata taraneasca, destramata,
sa duca un razboi modern impotriva unui imperialism
avansat. Trebuie neaparat s. opunem rezistenta imperia-
lismului german, care, dupa ce ne va fi nvins, ne va strivi.
Dar nu e decit o vorbarie goala clack' se cere : s opunem
rezistenta tocmai printr-o insurectie armat i tocmai acum,
cind o asemenea rezistenta nu are in mod evident nici un
fel de sorti de izbincla si este vadit avantajoasa atit pentru
burghezia germana, cit i pentru burghezia rusa.

0 frazeologie de acelasi fel este si preconizarea unui
razboi revolutionar imediat, invocindu-se ca argument spri.
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jinirea miscarii socialiste internationale. Daca, primind
lupta impotriva imperialismului german intr-un moment
neprielnic, vom face ca acestuia sa-i fie mai usor sä zdro-
beasca Republica sovietica, nu vom ajuta, ci vom aduce
prejudicii miscarii muncitoresti internationale si germane,
precum si cauzei socialismului. Trebuie, printr-o munca
multilaterala, perseverenta. qi sistematica, sa ajutam nu-
mai pe internationalistii revolutionari din toate tarile, dar
sa ne lansam in aventura unei insurectii armate atunci
chid nu incape nici o indoiala ca este o aventura e un
lucru nedemn de un marxist.

Daca Liebknecht va invinge in 2-3 saptamini (ceea ce
este posibil), el, desigur, ne va scoate din toate greutatile.
Dar ar fi pur si simplu o prostie si ar insemna sa transfor-
mam mareata lozinca a solidaritatii oamenilor muncii din
toate tarile intr-o batjocura daca ne-ar trece prin minte
s5. garantam poporului ca Liebknecht va invinge neaparat
si in mod cert in saptaminile care vin. Cei care ratio-
neaza in felul acesta nu fac decit sa transforme intr-o
vorb5." goala mareata lozinca : Noi am mizat pe revolutia
mondiala".

Din punct de vedere obiectiv situatia seamana cu cea
din vara anului 1907. Atunci am fost striviti si am ajuns
la cheremul monarhistului rus Stolipin, astazi la cel al im-
perialistului german. Atunci lozinca unei insurectii ime-
diate s-a dovedit a fi o vorb5. goala, care, din pacate, cuce-
rise intreg partidul socialistilor-revolutionari. Acum, in
momentul de fata, lozinca unui razboi revolutionar este in
mod vadit o vorba goala, care a cucerit pe socialistii-re-
vo1ut7on-tri de stinga, ce repeta argumentele socialisti-
lor-revolutionari de dreapta. Ne aflam la cheremul impe-
rialismului german, ne asteapta o lupta grea si indelungatà
pentru sfarimarea acestei forte de soc a imperialismului
mondial ; aceasta lupta este, flea doar si poate, lupta fi-
nalà si hota'ritoare pentru socialism, dar ea. incepi aceasta
lupta printr-o insurectie armata in momentul de fatsi
impotriva fortei de soc a imperialismului este o aventur5.
In care niciodael nu se vor lansa marxi§tii.

28
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Faurirea sistematici, perseverenta, multilaterala a capa-
citatii de aparare a tarii, crearea peste tot si pretutindeni
a unei autodiscipline, folosirea acestei infringeri grele
pentru a intari disciplina in toate domeniile vietii n scopul
ridicarii economice a tarii si al consolidarii Puterii sovie-
tice aceasta este sarcina zilei, n aceasta consta prega-
tirea unui razboi revolutionar cu fapta, si nu cu vorba.

In incheiere, Biroul organizatoric considera necesar
arate C, intrucit 'Ana in prezent ofensiva imperialismului
german nu a fost oprita, toti membrii de partid trebuie
sa organizeze cu forte unite o riposta. Daca nu se poate
ca prin semnarea unei pad, fie si extrem de grele, s ci§ti-
gam timp pentru a ne pregati in vederea unor noi
partidul nostru trebuie sa insiste asupra necesitatii de in-
cordare a tuturor fortelor pentru cea rnai fatisa rezistenta.

Daca, se poate cistiga timp, daca se poate obtine un ra-
gaz, fie si scurt, pentru munca organizatori4 sintem da-
tori obtinem. Daca nu ni se acorda o aminare, partidul
nostru trebuie sa cheme masele la lupta, la cea mai ener-
gica autoaparare. Sintem convinsi ca toti membrii partidu-
lui isi vor face datoria fata de partid, faç a. de clasa
muncitoare din tam lor, fata de popor si proletariat. Prin
mentinerea Puterii sovietice, noi dam cel mai bun, cel mai
puternic sprijin proletariatului din toate tarile in lupta
sa nespus de grea, extrem de anevoioasa impotriva burghe-
ziei din propria sa tara. Iar in momentul de fata nu exista
si nu poate exista o lovitura mai grea data cauzei socia-
lismului deck prabusirea Puterii sovietice in Rusia.

Cu salutari tovarasesti
Biroul organizatoric

al C.C. al P.M.S.D. (bolfevic) din Rusia

Scris la 24 febrwarie 1918
Pub liras la 26 (13) februarie 1918,

in ziarul Pravda nr, 35
Se tipareste dupii eztu!

ap8rut in ziar

sa

sa-1
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0 LECTIE DUREROASA, DAR NECESARA

Saptamina dintre 18 si 24 februarie 1918 va intra in
istoria revolutiei ruse i internationale ca una dintre
cele mai maH cotituri istorice.

La 27 februarie 1917 proletariatul rus, impreuna cu
acea parte a taranimii pe care desfasurarea evenimentelor
militare o trezise i irnpreuna cu burghezia, a rasturnat
monarhia. La 21 aprilie 1917 el a rasturnat puterea abso-
luta' a burgheziei imperialiste, trecind puterea in mina
conciliatorilor mic-burghezi, care duceau o politica de in-
telegere cu burghezia. La 3 iulie proletariatul de la orase,
pornind spontan la demonstratie, a zgiltlit guvernul con-
ciliatorilor. La 25 octombrie el 1-a fasturnat si a instaurat
dictatura clasei muncitoare si a varanimii sarace.

Aceasta victorie a trebuit sa fie aparata printr-un razboi
civil. Aceasta ne-a luat aproape trei luni, incepind de la
victoria asupra lui Kerenski linga Gatcina, continuind cu
victoriile asupra burgheziei, a iuncherilor, a unei parvi a
dzacimii contrarevolutionare la Moscova, Irkutsk, Oren-
burg, Kiev si terminind cu victoria asupra lui Kaledin,
Kornilov i Alekseev la Rostov pe Don.

Pirjolul insurectiei proletare a cuprins Finlanda. Fria-
rile ex s-au extins i asupra României.

Victoriile pe frontul intern au fost obtinute relativ usor,
deoarece inarnicul nu avea nici o superioritate n ceea ce
priveste tehnica, sau in ceea ce priveste organizarea si,
totodata, nu avea sub picioare nici un fel de baza eco-
nomica, zuci un fel de sprijin in masele populatiei. Era
firesc ca usurinta cu care au fost obtinute victoriile s.

28*
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provoace ameteala multor conducatori. A aparut o stare
de spirit care poate fi caracterizata prin cuvintele : ii
dam gata in doi timpi i trei miscari".

Unii se faceau ca nu vad cit de descompusa era armata,
care se demobiliza repede, parasind frontul. Se imbatau cu
frazeologie revolutionara. Incepusera sa recurga la aceasta
frazeologie si in ceea ce priveste lupta impotriva imperia-
lismului mondial. Au luat drept o situatie normala faptul
ca, vremelnic, Rusia era libera" de atacurile lui, pe cind
in realitate aceasta libertate" se explica doar prin ra-
gazul survenit n razboiul dintre rechinul german si rechi-
nul anglo-francez. Au luat inceputul grevelor de masa din
Austria si Germania drept o revolutie, care, chipurile, ne-a

izbavit de grava primejdie care ne ameninta din partea
imperialismului german. In locul unei munci serioase,
practice si sustinute pentru sprijinirea revolutiei germane
care se naste pe o cale deosebit de grea i anevoioasa, asis-
tam la fanfaronada : Ce mai pot face ei, imperialitii
germani, noi, irnpreuna cu Liebknecht, i vom da
peste cap dintr-o singura lovitura !"

Saptamina dintre 18 si 24 februarie 1918, de la ocu-
parea Dvinskului i pina la ocuparea Pskovului (ulterior
recucerit), saptamina ofensivei militare a Germaniei im-
perialiste impotriva Republicii sovietice socialiste, a con-
stItuit o lectie amara, umilitoare, dureroasa, dar necesara,
folositoare, binefacatoare. Extrem de instructiva a fost
compararea celor doua categorii de telegrame i comunicari
telefonice pe care le-a primit guvernul n aceasta sapta-
mina ! Pe de o parte, dezmatul fara friu al frazeologiei
revolutionare rezolutive" al frazeologiei steinbergiste,
am putea spune, amintindu-ne de o capodopera n acest
stil, cuvintarea pe care socialistul-revolutionar de stinga"
(hm... hm...) Steinberg a rostit-o la sedinta de sirnbata a
C.E.C. j54. Pe de alta parte, comunicarile chinuitor de ru-
sinoase despre refuzul regimentelor de a apara pozitiile,
despre refuzul de a apara pina i linia Narvei, despre ne-
executarea ordinului de a distruge absolut totul in retra-
gere ; nu mai vorbim de dezertari, de haos, de nepricepere,
neputinta, debandada.

si
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Amara, umilitoare, dureroasa lectie, dar necesara, folo-
sitoare, binefacatoare I

Muncitorul constient, care judeca, va trage din aceasta
lectie istorica trei concluzii : o concluzie in privinta ati-
tudinii noastre fata de apararea patriei, fata de capacitatea
de aparare a ;aril, fata de un razboi revolutionar, socia-
list ; a doua concluzie in privinta conditulor in care
are loc ciocnirea noastra cu imperialismul mondial ; a treia
concluzie in privinta modului just de a pune problema
raporturilor noastre cu miscarea socialista internationala.

,,Acum incepind de la 25 octombrie 1917 , ince-
pind din aceasta zi, noi sintem defensisti, sintem pentru
apararea patriei. Caci noi am dovedit prin fapte ca am
rupt cu imperialismul. Noi am denuntat si am dat publi-
citatii mirsavele si singeroasele tratate-comploturi imperia-
liste. Noi am rasturnat burghezia din tara noastra. Am
dat libertate popoarelor care erau asuprite de noi. Am dat
poporului pamint si controlul muncitoresc. Sintem pentru
apararea Republicii sovietice socialiste a Rusiei.

Dar tocmai fiindca sintem pentru apararea patriei, noi
cerem o atitudine serioasa fata de capacitatea de aparare
si pregatirea de lupta a Orli. Noi declaram razboi ne-
crutator frazeologiei revolutionare pe tema unui razboi
revoluvionar. Pentru un astfel de razboi trebuie sa ne pre-
gatim vreme indelungata, 'in mod serios, pornind de la
ridicarea economica a tarii, normalizarea activitatii cailor
ferate (deoarece fara ele un razboi modern este o vorba
goalà), restabilirea pretutindeni a celei mai riguroase dis-
cipline si autodiscipline revolutionare.

Este o crima din punctul de vedere al apararii patriei
sa te angajezi intr-o incaierare militara cu un dusman mult
mai puternic si mai bine pregatit atunci cind este evident
ca nu dispui de armata. Din punctul de vedere al apararii
patriei, noi sintem obligati sa semnam aceasta pace extrem
de grea, apasatoare, bestiala, rusinoasa nu pentru a capi-
tula" in fata imperialismului, ci pentru a invata si a ne
pregati sa luptam impotriva lui intr-un mod serios, eficace.

Saptamina prin care am trecut a ridicat revolutia rusä
pe o treapta incomparabil mai inalta a dezvoltarii istorice
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mondiale. In aceste zile istoria a pasit inainte, urcind din-
tr-o data citeva trepte.

Ping acum am avut n fata noastra niste dusmani ne-
insemnati, dezgustator de jalnici (in comparatie cu im-
perialismul mondial) idiotul de Romanov, fanfaronul
de Kerenski, bandele de iuncheri §i de feciori de burjui.
Acum s-a ridicat impotriva noastra un gigant al imperia-
lismului mondial, civilizat, inzestrat cu o tehnica de prim
rang si foarte bine organizat. Impotriva lui trebuie sa
luptam. Impotriva lui trebuie ,stirn sa luptam. 0 tarsi
de tarani pe care cei trei ani de razboi au adus-o intr-o
stare de ruina nemaipomenita 4i care a inceput revolutia
socialista trebuie s. evite atita timp cit este posibil, fie
chiar cu prettil celor mai grele sacrificii o incaie-
rare militara tocmai pentru a avea posibilitatea sa faca
un lucru serios in momentul cind va izbucni lupta
mare".

Aceasta lupta va izbucni numai atunci cind revolutia.
socialista se va dezlantui in tarile imperialiste inaintate.
Revolutia, fara indoiala, se coace si se intareste cu fiecare
luna, cu fiecare saptamina care trece. Aceasta forta care
se coace trebuie ajutata. Trebuie s-o ajuti. i nu o
vei ajuta, ci i vei dauna, daca vei expune Republica so-
vietica socialista vecina la distrugere intr-un moment cind
este evident cal ea nu dispune de armata.

Nu trebuie sà transformam intr-o vorba goala mareata.
lozinca : Noi mizam pe victoria socialismului in Europa".
Acesta este un adevar daca avem n vedere calea lunga
4i grea pe care trebuie s-o parcurgem pina la victoria
definitiva a socialismului. Este un adevar filozofic-istoric,
incontestabil, daca luam intreaga era a revolutiei socia-
liste" n ansamblul ei. Dar orice adevar abstract devine
o vorba goala daca este aplicat la indiferent ce situatie
concreta. Nu se poate tagadui ca in orice greva se as-
cunde hidra revolutiei sociale". Dar e absurd sa se spuna
ca de la orice greva se poate trece imediat la revolutie.
Daca mizam pe victoria socialismului in Europa" 'in sen-
sul ca dam poporului garantie cà revolutia europeana va
izbucni si va invinge neaparat n urmatoarele citeva sap-

sä
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tamini, neaparat inainte ca germanii sa reuseasca sa ajunga
la Petrograd, la Moscova, la Kiev, inainte ca ei sa reu-
seasca sa rapuna." transportul nostru feroviar, nu proce-
dam ca niste revolutionari-internavionalisti seriosi, ci ca
niste aventurieri.

Daca Liebknecht va invinge burghezia in 2-3 sapta-
mini (aceasta nu este imposibil), el ne va scoate din toate
greutatile. Asta e in afara de orice discutie. Dar, daca ne
vom interneia tactica noastra de astazi in lupta impotriva
irnnerialismului de astazi pe speranca ca Liebknecht trebuie
sa invinga in mod cert tocmai in saptaminile care yin, nu
-vom merita decit ironii. Caci astfel vom transforma ma-
retele lozinci revolutionare ale zilelor noastre in frazeo-
logie revolutionara.

trivatati din lecviile dureroase, dar folositoare ale revo-
lutiei, tovarasi muncitori ! Pregatiti-va in mod serios, cu
incordare, neincetat pentru apararea patriei, pentru apa-
rarea Republicii sovietice socialiste !

Pravda nr. 35 (editia de seara)
din 25 (12) februarie 1918

Semnat : Lenin
Se tiplirette

apiirut
dupii teximi
in ziar
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PROIECT DE HOTARIRE
A CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

CU PRIVIRE LA EVACUAREA GUVERNULUI 155

1) SI fie aleasa ca re§edinta Moscova.
2) Fiecare departament sa. evacueze numai un numa.t-

minim de conducatori din aparatul administrativ central,
cel mult 20-30 de persoane (plus familiile lor).

3) Sa fie evacuate cu orice pret §i imediat Banca de
stat, aurul §i Monetaria statului.

4) S. se inceapa evacuarea obiectelor de valoare din
Moscova.

SCris la 26 februarie 1918
Publicat pentru prima mini in 1929,
in ,,Calegeri din Lenin', vol. XI

Se riplreite dupl manuscra
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UN LUCRU STRANIU SI MONSTRUOS

Prin rezolutia adoptati la 24 februarie 1918, biroul or,
ganizatiei regionale Moscova al partidului nostru si-a ex-
primat neincrederea 'in Comitetul Central, a refuzat sa se
supuna hotaririlor acestuia care vor fi legate de apli-
carea conditiilor tratatului de pace cu Austro-Germania"
si in textul explicativ" al rezolutiei a declarat ca con-
sidera ca este putin probabil ca intr-un viitor apropiat"
sciziunea partidului sa. poata. fi evitata *.

In toate astea nu este nimic monstruos si nici macar
straniu. Este dt se poate de firesc ca niste tovarasi care
se afla intr-un dezacord categoric cu Comitetul Central
in problema pacii separate sa dojeneasca cu asprime Co-
mitetul Central si sa-si exprime convingerea ca o sciziune
este inevitabila. Toate acestea reprezinta dreptul absolut
legitim al membrilor de partid, toate acestea shit foarte
de inteles.

Dar iata ce este straniu si monstruos. Rezolutia este in-
sotita. de un text explicativ". Il redam in intregime :

Biroul organizaviei regionale Moscova considerl ci este puvin
probabil ca intr-un viitor apropiat sciziunea partidului si poati fi
evitatl si i§i propune ca sarcia si contribuie la unirea tuturor

* Iati textul complet al rezolutiei : Luind in discutie activitatea Cornitetulu:
Central li avind in vedere linia politici 5i componenta acestuia, biroul organizatiei
regionale Moscova al P.M.S.D.R. t5i exprirná neincrederea in Cocnitetul Central
51, deindati ce se va ivi posibilitatea, va insista asupra alegerii unui nou Comitet
Central. In &fail de aceasta, biroul organizatiei regionale Moscova nu se cons:derl
obligat si se supunI In mod neconditionat hodririlor Comitetului Central care
vor fi legate de aplicarea conditiilor tratatului de pace cu Austro-Germania'.
Rezolutia a Lost adoptati in unanimitate.



414 V. I. LENIN

elementelor comuniste revolutionare consecvente, care luptl atit im-
potriva partizanilor incheierii unei plci separate, at i impotriva
tuturor elementelor oportuniste moderate din partid. In interesul
revolufiei interna;ionale, socotirn indicat sã acceptam posibilitatea
pierderii Puterii sovietice, care devine acum pur formala. Ca §i
pink acum, considerlm cl principala noastrI sarcinI constk in
propagarea ideilor revolutiei socialiste in toate celelalte tIri, in
exercitarea hotIriti a dictaturii muncitoresti si in reprimarea ne-
crutitoare a contrarevolutiei burgheze in Rusia".

Am subliniat cuvintele care stilt... stranii i monstruoase.
Aceste cuvinte reprezinta miezul problemei.
Aceste cuvinte duc pina la absurd intreaga linie a auto-

rilor rezolutiei. Aceste cuvinte dau la iveala cu o claritate
neobisnuitä radacina greselii bor.

In interesul revoluviei internationale socotim indicat s5.
acceptam posibilitatea pierderii Puterii sovietice..." Asta
e straniu, caci nu exista nici macar o legatura intre pre-
mise si concluzie. In interesul revolutiei internationale
este indicat s acceptam infringerea militara a Puterii
sovietice" aceasta teza ar putea fi justa sau nu, dar
n-ar putea fi calificata ca stranie.Asta in primul rind.

In al doilea rind : Puterea sovietica devine acum pur
formala". Asta nu e numai straniu, ci de-a dreptul mon-
struos. E limpede ca autorii s-au ratacit in labirintul ,unei
grave confuzii. Trebuie sa descurcam lucrurile.

In ceea ce priveste prima problema, ideea autorilor este,
dupà cum se vede, ca, in interesul revolutiei Internatio-
nale, este indicat sa acceptam posibilitatea unei infringeri
in razboi, infringere care ar duce la pierderea Puterii so-
vietice, adica la victoria burgheziei in Rusia. Emitind
aceasta idee, autorii recunosc indirect justetea celor ce am
afirmat in tezele mele (din 8 ianuarie 1918, publicate in
Pravda" din 24 februarie 1918) *, i anume ca, daca
n-am accepta conditiile de pace propuse de Germania,
aceasta ar duce Rusia la o infringere si la rasturnarea Pu-
terii sovietice.

Deci, la raison finit toujours par avoir raison ade-
varul invinge intotdeauna ! Adversarii mei extremi",
moscovitii, care ameninta cu sciziunea, trebuiau tocmai

* Vezi solumul de fall, p. 253-262. Nota red.
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pentru ca au ajuns s vorbeasca fatis despre sciziune sa
formuleze pka la capat i considerentele lor concrete,
tocmai acele considerente pe care cei ce cauta sa se eschi-
veze prin fraze generale pe tema razboiului revolutionar
prefera sa le ocoleasca. /ntreaga esenta a tezelor mele si a
argumentelor aduse de mine (dupa cum va vedea oricine
va voi s citeasca cu atentie tezele mele din 7 ianuarie
1918) consta k indicarea necesitatii de a accepta o pace
extrem de grea acum, in momentul de fata, pregdtind tot-
odatâ k mod serios razboiul revolutionar (si toomai in
interesul acestei pregatiri serioase). Cei ce se margineau la
fraze generale pe tema razboiului revolutionar ocoleau
intreaga esenta a argumentelor mele sau n-o observau, nu
voiau s-o observe. Iar acum trebuie s multumesc din toata
inima toomai adversarilor mei extremi", moscovitii, pen-
tru ca. au rupt conspiratia tacerii" din jurul esentei ar-
gumentelor mele. Moscovitii au fost primii care au raspuns
la aceste argumente.

$i care a fost raspunsul lor ?
Raspunsul lor a constat k recunoafterea justetei argu-

mentului meu concret : da, au recunoscut moscovitii, ne
asteapta intr-adevar o infrkgere daca primim acum bata-
lia cu germanii *. Da, aceasta infringere va duce ktr-a-
devar la caderea Puterii sovietice.

Inca si Inca o data : multumesc din toata inima adver-
sarilor mei extremi", moscovitii, pentru a au rupt
conspiratia tacerii" tesuta impotriva esentei argumentelor
mele, adica impotriva indicatiei mele concrete cu privire
la conditiile razboiului k cazul cind 1-am primi chiar
acum ; le multumesc i pentru ca nu s-au temut sa recu-
noasca justetea indicatiei mele concrete.

Mai departe. In ce fel au respins argumentele mele, a
caror justete, k fond, moscovitii au fost nevoiti s-o
recunoasca ?

* La argumentul contrar el batglia oricum nu poate fi ocolitl au ra puns
faptele : tezele mele au lost citite la 8 ianuarie ; clue 15 ianuarie am ft putut
avea pacea. Ne-ar fi fost asigurat, fSrS indoial, on ragaz (iar pentru noi chiar

cel mai mic ragaz prezenta o importansi uria8 atit materiali eft si morala,
deoarece germanul ar fi trebuit s5, declare un nou ra'zboi), daca.., daca n-ar ft
lost frazeologia revolusionarS.

si
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Afirmind ca, in interesul revolutiei internationale, tre-
buie sa acceptarn pierderea Puterii sovietice.

De ce cer acest lucru interesele revolutiei internationale ?
Acesta este miezul, aceasta este insäg esenta argumentkii
acelora care ar vrea s. rastoarne argumentele mele. Si
tocmai despre acest punct cel mai important, funda-
mental, esential nici in rezolutie, nici in textul expli-
cativ nu se pomene;te nici un cuvintel. Autorii rezolutiei
au gasit momentul i locul pentru a vorbi despre lucruri
indeobste cunoscute i indiscutabile i despre reprima-
rea necrutatoare a contrarevolutiei burgheze in Rusia"
(cu mijloacele i metodele unei politici care duce la pier-
derea Puterii sovietice ?), i despre lupta impotriva tuturor
elementelor oportuniste moderate din partid ; dar tocmai
referitor la ceea ce este discutabil, la ceea ce prive;te
tocmai esenta pozitiei adversarilor pcii, nici un cuvint !

Straniu. Foarte straniu. Nu cumva autorii rezolutiei au
trecut sub tacere acest lucru tocmai pentru ca se simteau
deosebit de slabi in acest punct ? A spune limpede de ce
(cer interesele revolutiei internationale acest lucru) ar fi
insemnat, poate, sa se dema;te singuri...

Oricum ar fi, trebuie sa cautam argumentele de care
s-au putut rasa calauziti autorii rezolutiei.

Poate cà autorii sint de parere ca interesele revolutiei
internationale interzic orice fel de pace cu ?

Parerea aceasta au exprimat-o unii adversari ai pacii la
o consfatuire din Petrograd, dar n-a fost sustinuta decit
de o infima minoritate a celor ce se pronunta impotriva
pacii separate 156. E lim:pede c. aceasta parere duce la
negarea utilitatii tratativelor la Brest-Litovsk ;i la negarea
pacii chiar ;i" cu conditia restituirii Poloniei, Letoniei

Kurlandei. Cit de grgite sint aceste pareri (respinse de
majoritatea adversarilor petersburghezi ai pacii, de pilda)
se vede de la o posta. Din punctul de vedere al celor care
emit asemenea pareri, o republica socialista inconjurata
de puteri imperialiste n-ar putea sa incheie nici un fel de
tratate economice, n-ar putea sa existe deck daca s-ar
instala in tuna.

imperialitii
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Poate ca autorii sint de parere ca interesele revolutiei
internacionale cer ca ea sa fie stimulatil 5i canumai razbo-
iul ar putea fi un asemenea stimulent, §3. mcidecum pacea,
care ar putea crea maselor impresia unui fel de legal-
mari" a imperialismului ? 0 asemenea teorie" ar fi in
totala contradiqie cu marxismul, care intotdeauna a negat
stimularea" revolutiilor, acestea dezvoltindu-se pe ma-
sura ce se ascut §i se coc contradictiile de clasa care dau
na§tere revoluciilor. 0 asemenea teorie ar echivala cu con-
cep0a potrivit careia insurecvia armata este o form 5. de
lupta obligatorie intotdeauna §i in mice imprejurari. In
realitate, interesele revoluviei internationale cer ca Puterea
sovietica, care a doborit burghezia din vara, sa ajute
aceasta revolutie, dar forma de ajutorare sa fie aleasa in
concordanfa cu for%ele ei. Sa aju0 revolutia socialista pe
scara internavionala, acceptind posibilitatea infringerii
acestei revolutii in tara respectivd, o asemenea conceive
nici rnacar din teoria stimularii nu rezulta.

Poate autorii rezolutiei considera ca revolutia a §i in-
ceput in Germania, ca a §i ajuns acolo la razboi civil
f5v4, pe scara nationala §i, de aceea, trebuie sa ne con-
sacram fortele ajutorarii muncitorilor germani, trebuie sa
pierim noi in§ine (pierderea Puterii sovietice") pentru a
salva revo1u0a germana, care a §i inceput lupta ei deci-
siva §i prime§te lovituri grele ? Potrivit acestui punct de
vedere, pierind, am atrage asupra noastra o parte din
fortele contrarevolutiei germane §i in felul acesta am
salva revolutia germana.

Se poate admite intru totul ca pornind de la asemenea
premise ar fi nu numai indicat" (cum s-au exprimat autorii
rezoluciei), ci de-a dreptul obligatoriu sa acceptam posi-
bilitatea unei infringed §i posibilitatea pierderii Puterii
sovietice. Dar e limpede ca asemenea premise nu exista.
Revolutia germana se coace, dar este evident ca n-a izbuc-
nit Inca in Germania, n-a ajuns inca la un razboi civil
in Germania. Este evident ca, acceptind posibilitatea pier-
derii Puterii sovietice", n-am ajuta la coacerea revolutiei
germane, ci am impiedica-o. Am ajuta prin aceasta reac-
ciunii germane, i-am face jocul, am crea greutaci mi§carii
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socialiste din Germania, am indeparta de socialism masele
largi ale proletarilor si ale semiproletarilor din Germania,
care n-au trecut Inca de partea socialismului si pe care
zdrobirea Rusiei Sovietice i-ar speria, asa cum pe mun-
citorii englezi i-a speriat in 1871 zdrobirea Comunei.

Oricum ai suci-o 4i ai invirti-o, in rationamentele auto-
rului nu poti gasi nici o logica. Argumente rationale in
sprijinul afirmatiei ca, in interesul revolutiei internatio-
male, este indicat sa acceptam posibilitatea pierderii Pu-
terii sovietice" nu existä.

Puterea sovietick devine acum pur formate iata
teza monstruoasa pe care au ajuns s-o enunte, asa cum am
vazut, autorii rezolutiei de la Moscova.

Cu alte cuvinte, din moment ce imperialistii germani
ne vor lua un tribut, din moment ce ne vor interzice
propaganda si agitatia impotriva Germaniei, Puterea so-
vietica hi pierde insemnatatea, devine pur formalà", asa
se inlantuie, probabil, ideile" autorilor rezolutiei. Spunem
probabil", deoarece autorii n-au afirmat nimic clar si
precis in sprijinul tezei pe care o examinam.

0 stare de spirit plina de cel mai profund si mai dez-
nadajduit pesimism, un sentiment de desperare fara mar-
gini iata continutul teoriei" insemnatatii formale,
chipurile, a Puterii sovietice si a admisibilitatii unei tac-
tic' a acceptarii posibilitatii de a pierde Puterea sovietica.
Oricum, scapare nu exista, piara chiar si Puterea sovie-
tica iata sentimentul care a dictat aceasta monstruoasa
rezolutie. Argumentele asa-zis economice" in care sint
uneori invaluite aceste idei se reduc la acelasi pesimism
dezdanajduit : cum mai poate fi vorba de Republica so-
vietica din moment ce ni se poate lua cutare tribut si
cutare, si altul inca.

Desperare si numai desperare : oricum, sintem pierduti !
Sentiment explicabil in situatia nemaipomenit de grea

in care se aflä Rusia. Dar el nu este explicabil" la niste
revolutionari constienti. Caracteristice acestui sentiment
sint tocmai parerile duse la absurd ale moscovitilor. Fran-
cezii din 1793 n-ar fi spus niciodata ca cuceririle lor
republica si democratismul devin pur formale, ca tre-
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buie sa se accepte posibilitatea pierderii republicii. Ei erau
plini de incredere in viitor, si nu de desperare. Dar sa
chemi la rizboi revolutionar si in acelasi timp sa spui
intr-o rezolutie oficiala sã acceptam posibiitatea pier-
derii Puterii sovietice" inseamna sa te demasti total.

La inceputul secolului al XIX-lea, in tirnpul razboaie-
lor napoleoniene, Prusia si o serie de alte tari au cunoscut
din partea cuceritorului infringeri, invazii, umilinte, asu-
priri incomparabil, infinit mai apasatoare si mai grele decit
Rusia anului 1918. Si totusi, atunci cind Napoleon ii
strivea de o suta de ori mai tare sub calciiul cizmei mili-.
tare decit am fi putut fi striviti noi acum, oamenii eel
mai buni ai Prusiei nu desperau, nu vorbeau despre in-
semnatatea pur formala" a institutiilor lor politice na-
tionale. Ei nu renuntau, nu se lasau cuprinsi de sentimen-
tul : oricum, sintem pierduti". Ei semnau tratate de
pace infinit mai grele, mai crude, mai rusinoase si mai
impovaratoare decit cel de la Brest-Litovsk, ei stiau
apoi sa astepte, suportau cu fermitate jugul cuceritorului,
reincepeau razboiul, cadeau din nou sub jugul cuceritoru-
lui, semnau din nou tratate de pace rusinoase si infa-
mante, se ridicau din nou si in cele din urma s-au elibe-
rat (nu farä a folosi discordiile dintre cei mai puternici
cuceritori care se concurau intre ei).

De ce nu s-ar repeta lucrul acesta in istoria noastra ?
De ce sa ne lasam cuprinsi de desperare si sa scriem

rezolutii zau ca mult mai rusinoase decit cea mai ru-
sinoasi pace , rezolutii in care se spune ca Puterea
sovietica devine pur formala" ?

De ce infringerile militare foarte grele, suferite in lupta
impotriva colosilor imperialismului contemporan, n-ar pu-
tea sa caleasca si in Rusia caracterul poporului, sal inta-
reasca auiodisciplina, sa ucida laudarosenia si frazeologia,
sa invete oamenii sa dea dovada de tarie de caracter, O.
dual masele la tactica justa a prusienilor striviti de Na-
poleon : semneaza tratatele de pace cele mai rusinoase
atunci cind nu dispui de armata, aduni-ti fortele si ridi-
ca-te apoi iarasi si iarasi ?
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De ce la primul tratat de pace nemaipomenit de greu sã
ne lasam prada desperarii atunci cind alte popoare a,,
stiut sa suporte cu tarie nenorociri si mai marl ?

Oare tariei de caracter a proletariatului, care stie c
trebuie sa te supui atunci cInd nu ai forte suficiente si
care apoi stie totusi sa se ridice, cu orke prey, iarasi si
iarasi, acumulind forte In orice Imprejurari, oare tariei
de caracter a proletariatului sa-i corespunda aceasta tactica
a desperarii, si nu lipsei de caracter a micului burghez
care, la noi, prin partidul socialistilor-revolutionari de
stInga, a batut recordul frazeologiei pe tema razboiulu
revolutionar ?

Nu, dragi tovarasi extremisti" de la Moscova ! Fiecare
zi de noi incercari va Indeparta de voi tocmai pe mun-
citorii cei mai constienti, pe aceia care vadesc mai multa
tarie de caracter. Puterea sovietica, vor spune ei, nu die-
vine §i nu va deveni pur formala nu numai atunci cInd
cuceritorul se afla la Pskov si ne ia un tribut de 10 mi-
liarde in grille, minereu si bani, dar nici atunci cind ina-
micul ar fi la Nijni si la Rostov pe Don si, ne-ar lua
un tribut de 20 de miliarde.

Niciodata, nici un fel de cucerire straina nu va face
ca o institutie politica populara (iar Puterea sovietica nu
este numai o institutie politica cu mult superioara tuturor
acelora pe care le-a cunoscut vreodata istoria) sa devina
pur formala". Dimpotriva, cucerirea straina nu va face
dedt sa sporeasca simpatia poporului pentru Puterea so-
vietica daca... clack' aceasta nu va lua calea aventurilor.

Refuzul de a semna o pace rusinoasa atunci cind nu
dispui de armata ar Insemna o aventura pentru care po-
porul ar fi Indreptatit sa acuze guvernul vinovat de
acest refuz.

In istorie au fost cazuri clnd s-au semnat paci infinit
mai grele si mai rusinoase deck cea de la Brest-Litovsk
(exemple am dat mai sus), si aceasta n-a facut ca puterea
sill piarda prestigiul, n-a facut-o sa devina formala, n-a
zdrobit nici puterea, nici poporul, ci a otelit poporul,
I-a inveitat §tiinva grea si anevoioasa de a pregati o ar-
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mat a. serioasa chiar §i intr-o situatie desperat de grea, dud
"se afl5. sub cizma cuceritorului.
, Rusia se indreapta spre un nou §i adevarat razboi de
' aparare a patriei, spre un razboi pentru mencinerea §i con-
solidarea Puterii sovietice. Poate ca va fi o epoca a§a
cum a fost epoca razboaielor napoleoniene a nizboaie-
lor de eliberare (a razboaielor, i nu a unui singur razboi),
pe care cuceritorii le vor impune Rusiei Sovietice. E
posibil.

$1 de aceea mai ru§inoas5. dech orice pace grea §i nemai-
pomenit de grea dictata de lipsa unei armate, mai ru§i-
noasa cleat mice pace ru§inoasa este desperarea ru§moasi.
Nici zece tratate de pace nemaipomenit de grele nu ne
vor duce la pieire daca vom avea o atitudine sertoasei
fatal de insurectie i fava de razboi. Nu vom pieri sub
loviturile cuceritorilor daca nu vom ingadui ca despe-
rarea §i frazeologia sa ne duca la pieire.

Pravda" nr, 37 ii 38
din 28 (15) februarie

li I martie (16 februarie) 1918
Semnat : N. Lenin

29 Lenin, Opere, vol. 35

Sc tipdrefte
aparut

dugs textul
in ziar
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PE TERENUL PRACTIC

Avintul revolutionar determinat de atacul rni§elesc al
albgardi§tilor germani impotriva revolutiei ruse este o rea-
litate. De pretutindeni sosesc telegrame in care oamenii
se aratà hotariti sa faca zid de aparare in jurul Puterii
sovietice §i s lupte pina la ultimul. 0 alta atitudine
fata de puterea lor proprie muncitoreasca-taraneasca nici
nu era de a§teptat.

Dar numai entuziasmul nu este de ajuns pentru a duce
razboi impotriva unui adversar cum e imperialismul ger-
man. 0 atitudine u§uratica fata de acest razboi autentic,
invermnat, singeros ar insernna cea mai mare naivitate,
ba chiar o crima.

Razboml trebuie ori sa fie dus a§a cum se cuvine, ori
sa nu fie dus de loc. In aceast 5. chestiune cale de mijloc
nu poate exista. Din moment ce imperiali§tii germani ne
impun razboiul, avem datoria sfinta de a judeca cu luci-
ditate situatia noastra, de a ne evalua fortele, de a verifica
mecanismul economic. Toate acestea trebuie facute cu re-
peziciunea necesara n timp de razboi, deoarece n situatia
noastra actuala mice intirziere este intr-adevar echiva-
lenta cu moartea". Hannibal e la portile noastre, lucrul
acesta nu trebuie sa-1 uitam nici un moment.

Pentru a duce razboiul ala cum se cuvine, avem nevoie
de un spate al frontului puternic §i organizat. Cea mai
buna armata, oamenii cei mai devotati revolutiei vor fi
imediat exterminati de adversar daca nu vor fi indeajuns
de inarmati, de aprovizionati cu alimente §i de instruiti.
Lucrul acesta este atit de limpede inch nu e nevoie
fie explicat.

In ce situatie se afla spatele armatei noastre revolutio-
nare ? In situatia cea mai de plins, ca s nu spunem

s.
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mai mult. Transporturile noastre au fost cu desavir§ire
dezorganizate de razboiul precedent, schimbul de marfuri
dintre ora §i sat a fost perturbat, iar urmarea directa §i
imediata este foametea n oraFle maH.

Sub loviturile inamicului, armata noastra se reorgani-
zeaza in modul cel mai radical. Vechea armata, farniliari-
zata cu conditiile razboiului modern, nu mai exista. Com-
plet epuizata de razboiul precedent, obosita de moarte in
urma celor trei ani §i jumatate petrecuti n tramee, ea
este inexistenta din punctul de vedere al capacitacii de
lupta. Armata Ro§ie reprezinta indiscutabil un admirabil
material de lupta, insa un material brut, inca neprelucrat.
Ca sa nu facem din ea carne de tun pentru artileria
gerrnana, trebuie s-o instruim, s-o disciplinam.

Greutati uria§e ne stau in fata. Toate Sovietele locale
trebuie sa comunice imediat, dupa ce vpr fi trimis tele-
grama prin care i§i exprima hotarirea lor de a lupta irn-
potriva du§manului extern, cite vagoane de grine au fost
expediate la Petrograd, cite trupe sint in stare sa tri-
mita imediat pe front, chi osta§i ro§ii fac instructie mi-
litara. Trebuie sa se inregistreze toate armele §i muni-
tiile, trebuie reinceputa imediat productia de noi arme
§i munitii. Calle ferate trebuie sa fie curatate de desagari

de huligani. Pretutindeni trebuie sa fie restabilita cea
mai riguroasa disciplina revolutionara. Numai daca vor
fi respectate toate aceste conditii se va putea vorbi
sertos despre razboi. Altminteri, toate discutiile pe tema
razboiului cel mai revolutionar" nu vor fi decit vorbe
goale. Iar vorbele goale, care intotdeauna sint dauna-
toare, in acest moment critic pot avea un rol funest.

Sint profund incredintat cà revolutia noastra va face
fata greutatilor uria§e ale momentului de fail. Ea a qi
indeplinit o munca grandioasa, dar pentru a duce la bun
sfirpt opera noastra trebuie sa desialurm o energie
insutita.

Numai atunci vorn invinge.
Pravda nr. 38 din 1 martie Se tipareite 11801 textul

(16 februarie) 1918 aparut in ziar

29*
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PROIECT DE ORDIN
CATRE TOATE SOVIETELE DE DEPUTATI

Credem c miine, 3 martie, va fi semnata pacea, dar
rapoartele agentilor nostri, puse n legatura cu intreaga
situatie, ne fac sa ne asteptam ca n timpul cel mai scurt
la germani sa invinga partidul razboiului impotriva Rusiei.
De aceea dam urmatorul ordin categoric : sa fie inceti-
nita demobilizarea ostasilor rosii ; sa fie intensificate pre-
gatirile in vederea aruncarii n aer a cailor ferate, a podu-
rilor si a soselelor ; sa fie formate si inarrnate detasamente ;
evacuarea sa fie continuata in ritm accelerat ; armamentul
sa fie expediat n interiorul

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Scris la 2 martie 1918
Publicat pentru prima oars in 1929,
in Culegeri din Lenin`, vol. Xl

Se tipiirette (WS manuscris

Orli.
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INTERVENTII FACUTE
LA SEDINTA DIN 4 MARTIE 1918 A CONSILIULUI

COMISARILOR POPORULUI 157

1

M5. raliez intru totul spuselor tovarasului Trutovski,
in sensul c incercarile i tendintele care s-au facut auzite
aici se abat cu desavirsire de la sarcimle guvernultu mun-
citoresc i taranesc si nu au nimic comun cu socialismul 156.
Sarcina socialismului consta in trecerea tuturor mijloacelor
de productie in proprietatea intregului popor, si nu in-
searnna nicidecum trecerea vaselor in proprietatea muncito-
rilor care le deservesc, a bancilor in proprietatea func-
tionarilor bancari. Daca oamenii iau in serios asemenea
fleacuri, atunci trebuie s anularn nationalizarea 159, pentru

acest fel de a privi lucrurile este in general o absur:
ditate. Noi considerarn c sarcina, scopul socialismului
constau in transformarea pamintului, a intreprinderilor
in proprietatea Republicii sovietice. Taranul prirneste
mint cu condiTia lucreze bine. Lucratorii din transpor-
tul fluvial primesc vase cu conditia s aiba fay'l de ele
o atitudine gospodareasca : ei trebuie s. prezinte bugete
pentru a arata macar care sint veniturile i cheltuielile,
trebuie sa ingrijeasca bine vasele. Daca nu se vor pricepe,
ii vom inlatura. Iar daca ei de trei saptamini discuta in
contradictoriu, as propune sa-i inlaturam de la conducere,
intrucit asta vadeste o totala incapacitate de organizare,
o totala lipsa de intelegere a sarcinilor vitale ale Repu-
blicii sovietice. Asta inseamna haos, dezorganizare, mai
rau ceva foarte apropiat de sabotaj. Au pus la cale un

cI

pa-
sa-I
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fel de campanie organizata n Uniune i prezinta jalbe,
iar pe Volga vasele stau nereparate. Ce insearnna asta ? E
o casa de nebuni ? Sint perfect incredintat ca ei stiu ca,
dacà noi vorn trai .intr-un asemenea haos, asupra noastra
se vor abate calamrtati si mai man. 0 conditie esentiala
pentru noi este disciplina i trecerea organizata a intregii
proprietatr in mina poporulur, a tuturor surselor de avutri
in mina Republicii sovietice, precum i administrarea lor
riguroasà, disciplinata. Asa ca, daca ni se spune c lucra-
torii din transportul fluvial vor fi proprietarii privati ai
administratiei, este clar c. noi nu vom fi de acord cu
acest lucru. Conducatoare trebuie sa fie Puterea sovietica.
Iar voi organizati nu stiu ce discutii pe calea unirii tutu-
ror organizatiilor...* Daca Ant nemultumiti, ei ar putea
cere ca dispoziçiile sa fie anulate. Dar ei propun sa fie
reexaminata problema cui apartin vasele, pentru ca
muncitorii care le deservesc sà ceara un spor de 1400/0.

2

.Cu multe puncte sint perfect de acord, dar in ceea ce
pnveste componenta colegrulur, cred c propunerea to-
varasilor lucratori din transportul fluvial este absolut Mac-
ceptabila. In primul rind, noi nu analizam aceasta pro-
blema. Problema principala este ca oamenii nu primesc
bani. Aceasta este intr-adevar culmea infamiei. Pentru
ce alocam noi bani ? Ca sa ramina pe Mrtie ? Am auzit
mii de reclamatii ca, clack' nu se vor trimite bani, trans-
portul nostru se va duce de ripa. Daca la 21 februarie
au fost alocati banii, iar la 22 nu au ajuns la destinatie,
la 23 ei trebuiau sa reclame. La noi este foame de bani, nu
Ant bancnote n cantitate suficienta, nu putem tipari atit
cit este necesar. Daca noi alocam, iar voi reveniti asupra
acestor alocari, atunci intr-adevar nu se trimite nimic.
Trebuia sà veniti aici la 23 februarie, si nu la 3 martie.
Noi am cerut ca aceste zeci de milioane sa fie date. Nu
stiu pe cine s. nvinuiesc mai mult. Cred c pe reprezen-

* 0 parte din stenograna nu a putut fi descifratI. Nota red.
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tantii Consiliului economic superior. Pe toti nu-i putem
satisface. Hranim Petrogradul Moscova duce lipsa de
bancnote... * Daca nu s-a facut altceva decit sa se scrie
alocatii si nu s-a luat nici o masura, ei trebuiau sa vina
aici, sa ma cherne pe mine sau pe oricare altul la telefon
si sa ne anunte. Nu trace saptamina sl nu primesc o cerere
in care oamenii se pling ca nu li se dau barn, or de la
voi nu am primit nimic. Trebuie sa fie trap la raspundere
sau cel putin sa li se punal in vedere. Hotarirea din 21 fe-
bruarie obliga congresul lucratorilor din transportul fluvial
sa prezinte un buget. In ceea ce priveste componenta
colegiului, cred ea noi trebuie sa modificam decretul mai
curind in sensul propunerilor facute de tovarasul Sleap-
nikov. Paragraful trei prevede ca colegiul trebuie sa fie
format din $apte membri. E de neinteles de ce nu s-a
facut asa. Aici pot intra o serie de reprezentanti ai sindi-
catelor. Propun sa se ia masuri hotarite pentru expedierea
acestor bani cu trenuri marsrutizate. Apoi si se aduca
imediat la cunostinta, dupa normele obisnuite, ca banii
au fost expediati. In ceea ce priveste punctul 2, consider
ca singurul colegiu care poate exista in momentul de fata
si care este acceptabil pentru toti, si pentru Consiliul Co-
misarilor Poporului, este cel aprobat ieri de Consiliul
Comisarilor Poporului. Nu exista nici un temei pentru
schimbarea lui. Consider ca acest lucru trebuie dus la in-
deplinire. 5i daca intr-adevar este un fapt ca a fost accep-
tat ca atare salariul de 200 de ruble si s-a aratat ca numai
cu aceasta conditie se nationalizeaza transportul, daca asa
stau lucrurile, daca se ivesc cereri de egalizare cu alte
organizatii, in acest caz, eu personal propun sa se puna
problema de a se anula nationalizarea. Peste citva timp
se poate crea o asemenea situatie indt sa nu fie de loc
bani. Noi aveam o singura garantie pe baza careia voiam
sa nationalizam, iar aceasta garantie ni se ia. Daca asa
stau lucrurile, trebuie sa anulim aceasta masura. Daca nu
vom face aceasta, vom avea 'Inca o intreprindere cu
deficituri enorme.

* 0 pane din stenogrami nu a putut fi tlescifrati. Nola red.
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3

Gasesc ca din mai multe puncte de vedere numirea unui
comisar nu este indicata. Nu existä pentru aceasta functie
p candidatura care sa nu stirneasca discucii. Intrucit noi
nu putem satisface toate cererile, ambele parvi ramln ne-
mul%umite. Daca am Inlatura Uniunea prin numirea de
catre noi a unui comisar, ar fi o masura nedemocratica.
Noi, adoptam o hotarIre ca pina dimineava ei s prezinte
o propunere. ,Daca colegiul va fi prea numeros, el va
putea alege un comitet executiv. Noi putem face acest
ltcru In mod organizat mline sau pounline, pentru a fi
dus in mod organizat la indeplinire imediat, Intr-un
anumit termen. Atunci clnd va fi desemnat comitetul exe-
cutiv, vom putea numi uncle persoane In acest comitet.
Acest lucru ar fi just, intrucit nu i-am elimina pe lucra-
torii din transportul fluvial. Impotriva colaborarii cu sin-
dicatele, ei nu pot aduce obieccii. Daca nu se va putea,
vom ridica problema numirii unui comisar. Tovara§ii co-
misari ai poporului §tiu c problema unei candidaturi este,
fire§te, o problema grea, i a hotart acum numirea unui
comisar, aceasta Inseamna a nu hotari nimic, Intruch noi
am pierde o saptamina Intreaga din aceasta cauza. Mai
bine sa se recurga la aceasta modalitate. Rmine o singura
propunere sa se anuleze punctele 5, 6 §i 7. Se aproba.
Conform paragrafului trei, ase membri ai colegiului sã
fie Inlocuivi printr-o reprezenta4a vremelnica a sindi-
catelor.

Se tiparelte pentru prima oars.
dupd stenogramii
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0 LECTIE SERIOASA
SI 0 RASPUNDERE SERIOASA

Comunistii nostri pseudo de stinga", care au scos ierii
un ziar al lor, Kommunist" 160 (ar trebui adaugat : co-
munist al epoch.' premarxiste), cauta sa scape de lectia
si de invavamintele istoriei, sa scape de propria lor ras-
pundere.

Zadarnice incercari. Nu vor reusi sa scape.
Se dau peste cap, ingramadesc nenumarate coloane de

gazeta, trudesc in sudoarea fruntii, nu fac economie mci
macar" de cerneala de tipar pentru a prezenta teoria"
ragazului" drept o teorie" proasta si lipsita de ternei.

Dar, vai ! Eforturile lor sint neputincioase in fata fap-
telor, nu le pot dezminvi. Faptele sint indaratnice, spune
pe buna dreptate un proverb englez. Este un fapt ca de la
3 martie, cind, la ora 1 ziva, germanii au incetat opera-
clile militare, si pina la 5 martie, ora 7 seara, cind scriu
aceste rinduri, avem un ragaz si am li folosit aceste doua
zile pentru apararea practica (care se manifesta nu prin
vorbe, ci prin fapte) a patriei socialiste. Acesta este un
fapt care din zi in zi va deveni tot mai evident pentru
mase. Este un fapt ca intr-tm moment in care armata de
pe front, incapabila de lupta, o ia la fuga cuprinsa de
panica, parasind tunurile si neapucind sa arunce in aer
podurile, apararea patriei si sporirea capacitalii ei de apa-
rare constau nu in flecareala pe tema razboiului revolu-
kionar (flecareala. de-a dreptul rusinoasa in momentut
acesta, cind armata fuge cuprinsa de panica, iar partizanii
razboiului revolutionar n-au fost in stare sa opreasca nici
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.un singur detasament), ci intr-o retragere ordonata n ye-
.derea salvärii ramasivelor armatei i folosirea n acest scop
-a fiecarei zile de ragaz.

Faptele sint indaratnice.
Ocolind faptele, invätamintele lor, problema raspunderii,

romunistii nostri pseudo de stinga" cautà sä ascunda ci-
titorului trecutul apropiat, foarte proaspat, de importanta
istorica, si sa-1 escamoteze, referindu-se la lucruri de mult
trecute si lipsite de importanta. Un exemplu : K. Radek,
intr-un articol, aminteste cä tn decembrie (in decembrie !)
a scris ca armata trebuie ajutata sa reziste, c a scris
acest lucru intr-un memoriu adresat Consiliului Comisa-
rilor Poporului". N-am avut posibilitatea s. citesc acest
memoriu, i m ntreb : de ce nu-1 publica Karl Radek

intregime ? De ce nu explicä precis si raspicat ce anume
intelegea el atunci printr-o pace de compromis ?" De ce
nu-si aminteste el de un trecut mai apropiat, cind isi
exprima in Pravda" iluzia (cea mai rea dintre toate)
Ca ar fi posibila incheierea unei paci cu imperialistii ger-
mani cu conditia restituirii Poloniei ?

De ce ?
Pentru ca cei pseudo de stinga" sint nevoiti s. cocolo-

seasca faptele care vadesc ce raspundere poarti ei, cei de
stinga", pentru ca au semanat iluzii care in realitate i-au
ajutat pe imperialistii germani si au impiedicat cresterea
si dezvoltarea revoluviei in Germania.

N. Buharin incearcl acum sa nege chiar faptul ca el
st prietenii lui au afirmat cà germanul nu va putea trece
la ofensiva. Dar mulvi, foarte mulvi stiu c. acesta este
un fapt, ca Buharin i prietenii lui au afirmat acest lucru
si Ca, prin semanarea acestor iluzii, ei au ajutat imperia-
lismul german si au impiedwat cresterea revoluviei ger-
mane, slabita acum ca urmare a faptului ca Republica
sovietica velicorusa a pierdut, atunci cind armata Ora-
neasca a luat-o la fuga cuprinsa de panica, mu i mii de
tunuri, precum si bunuri in valoare de sute si sute de
milioane. Eu am prezis clar si precis acest lucru n tezele
din 7 ianuarie *. Daca N. Buharin este nevoit acum sa

* Vezi volumul de fatI, p. 253-262. Nota red.

in
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se dezica", cu atlt mai rau pentru el. Toti cei care-si
amintesc cuvintele lui Buharin si ale prietenilor lui cu
privire la faptul c germanii nu au posibilitatea de a trece
la ofensiva vor ridica din umeri vazind ca N. Buharin.
a fost nevoit sa se dezica" de propriile lui cuvinte.

Iar pentru cei care nu si le amintesc, pentru cei care
nu le-au auzit, ne vom referi la un document cc\ a mai
pretios, mai interesant si mai edificator in momentul de
fata decit cele scrise de K. Radek in decembrie. Documen-
tut acesta, pe care cei de stInga" 11 ascund, din pacate,
cititorilor lor, 11 constituie rezultatele (1) votarilor din
21 ianuarie 1918 la consfatuirea comuna a Comitetului
Central al partidului nostru cu actuala opozitie de
stinga", si (2) ale votarii din Cornitetul Central din
17 februarie 1918.

La 21 ianuarie 1918, in problema daca tratativele cu
germanii trebuie rupte imediat, Stukov a fost singurul
(dintre colaboratorii ziarului pseudo de stinga", Korn-
munist") care a votat pentru. Toti ceilalti au votat contra.

In problema daca este admisibil sa se accepte semnarea
unei paci anexioniste n cazul dud germanii ar rupe tra-
tativele sau ar da un ultimatum au votat contra numai
Obolenski (and vor fi oare publicate tezele lui" ? de ce
Kommunist" nu vorbeste despre ele Stukov. Toti
ceilalti au votat pentru.

La intrebarea 661 in acest caz trebuie semnata pacea
propusa au votat contra numai Obolenski i Stukov ;

comunisti de stInga" s-au abtinut I ! Este un fapt.
La 17 februarie 1918, la Intrebarea : cine este pentru

un razboi revolutionar, Buharin i Lomov refuza s ia
parte la vot daca problema este pusa astfel". Pentru nu
voteazH nimeni. Este un fapt !

La intrebarea daca. trebuie sa se astepte cu reluarea
tratativelor de pace pink' clnd ofensiva germana se va fi
manifestat Indeajuns (asa cum va spun !) i 'Ana chid se
va fi vadit influenta ei asupra miscarii muncitoresti ger-
mane", dintre actualii colaboratori ai ziarului de stinga."
voteaza pentru Buharin, Lomov i Uritki.

La intrebarea : incheiem ori nu pace In cazul chid
ofensiva german6 devine un fapt, iar in Germania si in

ceilalti

?) si
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Austria nu va surveni un avint revolutionar" ? Lomov,
Buharin i Uritki s-au abtinut.

Faptele sint indaratnice. Iar faptele arata ca Buharin
a negat posibilitatea unei ofensive germane, a semanat iluzii
prin care in fapt, in pofida dorintei sale, i-a ajutat pe

germani si a impiedicat cresterea revolutiei
:germane. Tocmai in aceasta consta esenta frazeologiei re-
volutionare : unde dai i unde crapa.

N. Buharin imireproseaza ca. nu analizez in mod con-
cret conditiile pacii actuale. Dar nu e greu de inteles
mei pentru argumentarea mea i nici pentru fondul
chestiurni nu era citusi de pupil nevoie de acest lucru. Era

.clestul s. demonstrez c ne aflam in fata unei singure
dileme reale, nu fanteziste : ori aceste conditii, care ne
dau un ragaz fie chiar de citeva zile, ori soarta Bel-
giei si a Serbiei. Si lucrul acesta Buharin nu 1-a contestat
nici macar in ceea ce priveste Petrogradul. Acest lucru
I-a recunoscut colegul lui, M. N. Pokrovski.

Iar daca noile conditii sint mai proaste, mai grele, mai
umilitoare decit conditiile proaste, grele i umilitoare de
la Brest-Litovsk, de acest lucru sint vinovali fata de marea
Republica sovietica rusa comunistii noitri pseudo de
stinga", Buharin, Lomov, Uritki & Co. Acesta este un
fapt istoric, dovedit de votarile mentionate mai sus. Acest
fapt nu poate fi cocolosit prin nici un fel de subterfugii.
Vi s-au oferit conditiile de la Brest-Litovsk, iar voi aci
raspuns prin fanfaronada i laudarosenie, ceea ce a dus
la conditii si mai rele. Este un fapt. $i de raspunderea pe
care o purtati pentru acest fapt nu va puteti scutura.

In tezele mele din 7 ianuarie 1918 am prezis cit se
poate de limpede ca, din cauza starii armatei noastre
(stare pe care frazeologia contra" maselor taranesti
obosite n-o putea schimba), Rusia va trebui s incheie o
pace separata mai rea daca nu va accepta pacea de la
Brest-Litovsk.

Cei de stinga" au cazut in cursa intinsa de burghezia
rue', care avea nevoie s ne impinga intr-un razboi cit
mai dezavantajos pentru noi.

Este un fapt c socialistii-revolutionari de stinga",
pronuntindu-se pentru un razboi in momentul de fata,

imperialistii

ci
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sint intr-un vadit dezacord cu taranimea. $i acest fapt
dovedeste ca politica socialistilor-revolutionari de stinga
este neserioasa, asa cum politica aparent revolutionara" a
tuturor socialistilor-revolutionari in vara anului 1907 a
fost neserioasa.

Faptul ca muncitorii cei mai constienti si mai inaintati
se smulg repede din betia frazeologiei revolutionare il do-
vedeste exemplul Petrogradului si al Moscovei. La Petro-
grad, cele mai bune raioane muncitoresti, Viborg si
Vasileostrovski, s-au si dezrneticit. Sovietul de deputatt ai
muncitorilor din Petrograd nu este pentru un razboi in
momentul de fagi, el a inteles ca razboiul trebuie pregatit
si il pregateste 161 La Moscova, la Conferinta oraseneasci
a bolsevicilor din 3 si 4 martie 1918, adversarii frazeolo-
giei revolutionare 162 au si biruit.

La ce monstruoasa autoamagire au ajuns cei de stinga"
se vede dintr-o fraza a articolului lui Pokrovski, 'in care
se spunea : Dac e sa luptam, apoi sa luptam acum"
(subliniat de Pokrovski), ...cind ascultati ! ascul-
tati ! cind armata rusa, inclusiv unitatile recent for-
mate, nu e Inca demobilizata".

Dar cine nu vrea sa ignoreze faptele stie ca in februa-
rie 1918 si in( Velicorusia, si in Ucraina, si in Finlanda
cea mai mare piedica in calea rezistentei impotriva ger-
manilor a fost armata noastra nedernobilizata. Este um
fapt. Caci ea nu putea sa n-o ia la fuga cuprinsa 4e.
panica, antrenind dupa sine si detasamentele de-
ostasi rosii.

Cine vrea sa invete din lectiile istoriei, si nu sa fuea
de raspunderea care ii revine pentru de, nu sa le ocoleasca,

va aminti fie si de razboaiele lui Napoleon I cu Ger-
mania.

In repetate rinduri Prusia si Germania au incheiat cu
cuceritorul tratate de pace de zece ori mai grele si rnai
umilitoare (decit al nostru), mergind ping. la a admite
politia straina, pina la obligatia de a ajuta cu trupele lor
campaniile de cucerire ale lui Napoleon I. Prin tratatele
sale cu Prusia, Napoleon I a oprimat si a farimitat Ger-
mania de zece ori mai rau decit ne-au strivit pe noi acurn
Hindenburg si Wilhelm. $i totusi in Prusia s-au gasit

isi
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oameni care nu faceau fanfaronada, ci semnau tratate de
pace arhi-rusinoase", le semnau pentru ca nu aveau
armata, semnau conditii de zece on mai asupritoare si mai
umilitoare si apoi totuFi porneau la insurectie si la
razboi. Asa s-a intimplat nu o data, ci de multe ori. Nu
un singur tgatat de pace si razboi de acest fel cunoaste
istoria. Nu un singur ragaz. Nu o singura noua declaratie
de razboi din partea cuceritorului. Nu un singur caz de
ahanta a natiunii asuprite cu o natiune asupritoare,
concurenta a natiunii cuceritoare si tot atit de cuceritoare
ca si aceasta (in atentia partizanilor unui razboi revolu-
cionar" fiird a se recurge la ajutorul imperialistilor !).

Acesta a fost mersul istoriei.
Asa a fost. Asa va fi. Am intrat in epoca unui iir de

razboaie. Mergern spre un nou razboi de aparare a patriei.
Mergem spre el in conditiile coacerii revolutiei socialiste.

i pe acest drum greu proletariatul rus si revolutia rusa
vor sti sa se vindece de fanfaronada, de frazeologia revo-
Iutionara, vor sti sa accepte si tratate de pace nemai-
pomenit de grele, vor sti sa se ridice din nou.

Am incheiat o pace in genul pa cii de la
T ilsi t. Vom ajunge si noi la victoria noastra, la elibe-
rarea noastra, tot asa cum dupa pacea de la Tilsit
din 1807 germanii au ajuns in 1813 si 1814 la eliberarea
tor de sub jugul lui Napoleon. Distanta dintre pacea
noastra de la Tilsit si eliberarea noastra va fi, probabil,
mai mica, caci istoria paseste mai repede.

Jos fanfaronada ! Pentru o munca serioasa, pentru
disciplina si organizare !

Scris la 5 martie 1918
Pub brat la 6 martie (21 februarie) 1918,

in ziarul Pravda nr. 42
Semnat : N. Lenin

Se tipireite cluisii manuscris
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PLANUL CUVINTARII IN PROBLEMA AGRARA,
ROSTITA LA CONGRESUL GENERAL

EXTRAORDINAR AL SOVIETELOR DE DEPUTATI
AI TARANILOR DIN RUSIA

14 (27) NOIEMBRIE 1917 *

intro-
ducere

30

Plan
(1)

(2)

Nu in numele guvernului, ci in numele
partidului si al fracviunii.
Pro domo sua **.

(3) Confiscarea eserii au tradat.
(4) Era nevoie de o a 2-a revoluvie, puterea

se afla in mina burgheziei" (a spus referen-
tul) si in mina conciliatorilor.

(5) 0 revolune muncitoreasca, socialista.
(6) CoaliAia" cu taranimea.
(7) Legea = cele 242 de mandate, piturile

de jos.
($) Paturile de jos si paturile de sus, masele

functionarii, oamenii muncii i cei obis-
nuiti 163.

(9) Socialismul in legea celor 242 de
mandate:
confiscarea...

10. Nu imparvire, ci o
inventarul... economie comuna.

11. Ruptura cu conciliatorismul...
12. alegerile penn-u Adunarea

constituanta. Listele.

Se tipirette pentru prima oarii,
dupl manuscris

* Vezi volumul tic fati, p. 98-100. Nota red.
** Textual : pentru casa sa" ; in apirarea cauzei sale. Nota trad.

§i

/b3ncile...
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TEZE CU PRIVIRE LA SARCINILE PARTIDULUI
MOMENTUL ACTUAL

(0c) Recunoasterea revolutiei din 25. X. ca revolucie so-

(p) Respingerea tuturor incercarilor de a limita aceasta.
teza in spiritul revenirii la revolucia burghezo-demo-
cratica (trecerea treptata ; stadiul" unui bloc cu
mica burghezie etc.).

(y) Dictatura proletariatului, particularitatile ei spre de-
osebire de dernocratismul (burghez) in general",
formal, tactica ei.

(a) Puterea sovietica i puterea bolsevicilor.
(E) Incelegerea cu mica burghezie nu in sensul unui bloc

in vederea unei revolutii burghezo-democratice, nu in
sensul limitarii sarcinilor revoluOei socialiste, ci nu-
mai in sensul formelor de trecere la socialism a diferi-
telor paturi ale micii burghezii.

(t) Libertacile burgheze versus reprirnarea exploatatorilor.
(z) Sabotorii i capitalitii ; capitalitii i opinia publica"

a burgheziei.
() Adunarea constituanta i subordonarea ei faca de

Puterea sovietica, interesele i conditiile razboiului civil.
(t)) Organizaciile superioare (Vikjelul, C.E.C. al tarani-

lor etc.) si lupta impotriva lor.
) Lupta impotriva ref ormismului in manifestarea lui

actuala :
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(1) legarea miinilor proletariatului de câtre tovarasii
de drum din rindurile micii burghezii

(2) limitarea arnploarei luptei revoluvionare a paturi-
lor de jos"

(3) renuntarea la teroare.

Scris in noiembrie 1917

Pub Heat pentru prima oarti in 1957, Se tipareste dupti manuscris
in revista

Voprosi lstorii KPSS" nr. 1

30*
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PLANUL TEZELOR
CU PRIVIRE LA ADUNAREA CONSTITUANTA *

Teze cu privire
la Adunarea constituantl :

1. Adunarea constituanta i revolucia de la 25.X. :
12/XI. poporul nu putea Inca

2. Adunarea constituanti i lupta pentru pace : la 12/XI.
poporul nu putea Inca sà-si spuna parerea despre
aceasta, nu putea nici macar s. tie.

3. Adunarea constituanta si apartenenca la un partid
(alegerile proportionale).

4. Scindarea congresului taranilor la 6.XII.
1917.

5. Scindarea partidului socialist-revolucionar
(sfirsitul lunii noiernbrie 1917).

6. Lupta din cadrul Vikjelului si de la con-
gresul feroviarilor (10 si 15. XII.).

7. Lupta din rindurile armatei (masele si co-
mitetele din armata)

(ad 4-7 **). Valul muncitoresc i sovietic (din preajrna
lui 25.X. 1917) : listele an fost gata numai
cu 18 zile inainte de 12.XI.
Armata este pen tru (congresele armatei
din XI.1917).
Taranimea este pentru (cel de-al II-lea Con-
gres general al taranilor din 7.XII. 1917).

8. Adunarea constituanta i Puterea sovietica. Avangarda
masei i intreaga masa.

* Veal -volurnul de fala, p. 170-175. Nota red.
** la punctelc 4-7. Nora trad.

sti.
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9. Adunarea constituanta si razboiul civil (rascoal a
armati cadeto-kaledinista).

10. ZE* = nu omul este facut pentru simbata.
11. Avintul (revolutiei) nu a coincis cu momentul alegeri-

lor In Adunarea constituanta.
12. Dreptul la noi alegeri.

Alegerile si democratismul. Dreptul de revocare.
13. Alegeri la intimplare : cind poporul nu cunoaftc

adevaratul mobil al luptei.
(ad 12)

14. Adunarea constituanta si programul partidului.
Programul versus X.XII.1917 :

Republica cu Adunare constituanta este superioara
republicii cu preparlament.

Republica sovietelor este superioara republicii cu
Adunare constituanta.

Republica socialismului deplin este superioara
republicii sovietelor.

Societatea comunista este superioara republicii
socialiste.

Scris la 11 sau 12 (24 sag 25)
rlecembrie 1917

Publicat pentrg prima oarii in 1957,
in revista

Voprosi 1storii ICPS.S"' nr. 3

Se tipare#e dupei manuscris

* Summa summarum Concluzia generall. Noira trad.
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PENTRU PROIECTUL DE DECRET CU PRIVIRE-
LA INFAPTUIREA NATIONALIZARII BANCILOR

$1 LA MASUR1LE NECESARE
IN LEGATURA CU ACEASTA *

1

SCHITA A PROIECTULUI DE DECRET**

5. Regulile arnanuntite cu privire la platile in bani
efectuate de catre banci §i la operatiile bancilor in con-
turile persoanelor particulare, la tranzactiile de credit etc.
vor fi publicate separat.

Plata pentru produse se incaseaza in proportie de 500/
din pretul obimuit, cu conditia ca ele sa fie vindute aso-
ciatiilor de consum, iar achitarea sa se Lea prin contul
curent la band ***.

7. Persoanele particulare trebuie s pastreze in cont
curent la Banca de Stat i la sucursalele ei toti banii de
care dispun cu exceptia a 100-200 de ruble pe saptamina
pentru consurnul personal. Tainuirea se pedepsgte cu
confiscarea.

8. Persoanele care fac parte din clasele avute sint obli-
gate sa alba carti de rnunca §i de consum (de buget) §i si
prezinte saptaminal la Banca de Stat extrase din acestea.

9. Din clasele avute fac parte persoanele care au bunuri
imobiliare in valoare de peste 25 000 de ruble sau un venit
de peste 500 de ruble lunar sau rezerve in bani de peste
1 000 de ruble.

10. Consiliul economic superior creeaza echipe volante
de controlori (revizori, calculatori, contabili etc. etc.), iar
aceste echipe, cu mandat din partea C.E.S., au dreptul

* Vezi volumul de fati, p. 183-186. Nora red.
** Prima pagini a manuscrisului nu s-a pistrat. Nota red.

*** in manuscris, acest alineat este sters. Numirul de ordine 6 este omis.
Nota red.

sa
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efectueze cel rnai riguros i cel mai amanunvit control in
oHce intreprindere si n orice gospodarie particulara.

11. Comertul exterior este declarat monopol de stat.

2

TEZELE PROIECTULUI DE DECRET

1. Toate intreprinderile pe actiuni sint de-
clarate proprietate a statului.

2. Membrii consiliilor de administratie, di-
rectorii i acvionarii care au o avere
totald de 5 000 de ruble raspund cu
averea i libertatea pentru buna con-
ducere a treburilor (dusmani ai po-
porului").

(8) 3. Populatia este obligata s faca parte din
asociatii de consum.

(9) 4. Sprijinul acordat saracimii (in special
taranilor) in aceasta privinva. Urmarirea
speculantilor si a celor care ocolesc
legea : dusmani ai poporului".

(7) 5. Pastrarea la banci a tuturor sumelor
care depasesc 500 de ruble, sub ame-
nintarea confiscarii i arestarii (apoi
starnpilarea, schimbarea pe alte semne
banesti i alte masuri). Norma de consum
sa nu depaseasca 125 de ruble pe sap-
tarnina.

trirniterea (3) 6. Obligativitatea generala a muncii : prima
pe front L masura carci de munca si de consum,
munci carnete de muaca 4i de buget pentru cei
fortate J avuti, controlarea lor. Datoria lor

rnunceasca in direcvia in care sint in-
dreptati, in caz contrar dusrnani ai
poporului".

Fonfiscare,1}(12) (10) 7. Sabotorii functionarii care fac greva
ktrestari dusmani ai poporului.

(4) 8. Pc caile ferate vor fi transportate de
urgença, peste rind, produsele alirnentare

si
JJ

)

I

s5
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incarcaturile necesare, dindu-se curs in
primul rind bonurilor emise de Consiliul
economic superior si de Sovietele de de-
putavi ai muncitorilor, soldatilor i Ora-
nilor. Lupta impotriva desagarilor", ur-
marirea pe toate caile a speculancilor.

(5) 9. Trecerea la productia de produse utile
inceperea schimbului sistematic de ce-

reale pe produse : munca de sus si de
jos, gasirea comenzilor, a materiilor
prime etc., la aceasta acciune sa se por-
neasci din toate directiile.

(6) 10. Imprumuturile de stat sint anulate.
Ocrotirea i respectarea intereselor mici-
lor depunatori.

(10) 11. Echipe volante de controlori (Consiliul
economic superior si Sovietele) cu parti-
ciparea unor persoane recomandate de
organizaviile de partid.

(11) 12. Tribunale din muncitori (si Oran° pen-
tru evidenta cantit4ii i calitçii muncii.

Scris iii deeembrie,
nu inainte de 14 (27), 1917

Publicat
: Deeretele

pentru prima oarli in 1957.
Puterii sovietke, vol. I

Se tipareltc dupe' manuscrit
In

si
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LISTA LUCRARILOR LUI V. I. LENIN
CARE N-AU FOST GASITE PINA

IN PREZENT
(25 octombrie (7 noiembrie) 1917-5 martie 1918)

1917

CUVINTARE CU PRIVIRE LA POLITICA AGRARA
A PUTERII SOVIETICE, ROSTITA LA SEDINTA
SOVIETULUI DE DEPUTAT1 AI MUNCITORILOR

$1 SOLDATILOR DIN PETROGRAD
30 octombrie (12 noiembrie) 1917

Despre aceasta' cuvintare a lui V. I. Lenin a scris John Reed in
cartea 10 zile care au zguduit lumea" (Bucuresti, Editura politica',
1962, p. 281-282).

PROIECTUL DE REZOLUTIE
AL C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA

CU PRIVIRE LA VIKJEL

Acest proiect de rezolutie a fost scris de V. I. Lenin in legItural
cu discutarea, la sedinta din 1 (14) noiembrie 1917 a C.C. al
P.M.S.D. (b) din Rusia, a participarii la tratativele din cadrul
Vikjelului cu privire la schimbarea componentei guvernului so-
vietic ; despre acest proiect de rezolutie se aminteste in procesul-
verbal al sedintei C.C. (vezi Procesele-verbale ale Comitetului
Central al P.M.S.D. (b) din Rusia. August 1917 februarie 1918".
Moscova, 1958, p. 129).

RASPUNS
LA INTREBARILE ASOCIATIEI INTERNATIONALE

PENTRU INFORMAREA PRESEI MUNCITORE$TI
DIN AMERICA, FRANTA $1 ANGLIA"

V. I. Lenin a scris reprezentantului din Petrograd al Asociatiei
internationale pentru informarea presei muncitoresti din America,
Franca si Anglia" ca este de acord sa raspuncla la intrebarile puse
in legatura cu politica externa si interna a guvernului sovietic nu-
mai in cazul cind : se vor da garantii ca raspunsul lui va fi adus
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la cunostinta intregii prese muncitoresti, inclusiv a celei interna-
vionaliste, i va fi publicat frä modificiri ; pe scrisoarea de raspuns
in care reprezentantul Asociaviei" declara ca accepta aceste con-
diva existä urmatoarea insemnare Pima de V. I. Lenin : S-a
raspuns la 10.XI.1917". (Pravda" nr. 27 din 27 ianuarie 1960 ;
Voprosi Istorii KPSS", 1960, nr. 3, p. 147)104.

SCRISOARE CATRE COMITETUL DIN MOSCOVA
AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA

Aceasta scrisoare a fost scrisa in prima jumatate a lunii noiem-
brie 1917. In ,Amintiri despre V. I. Lenin", D. P. Bogolepov
scria : Lucram la secOa financiara a Sovietului din Moscova, cind
la 12 noiembrie 1917 mi s-a aratat o scrisoare scrisa de mina lui

prin care eu i alti tovarasi eram chemavi la Petrograd"
(Despre Lenin", vol. IV, Moscova, 1925, p. 116-117).

SCHITA DE RASPUNS AL C.C. AL P.M.S.D.(b) DIN RUSIA
LA CEREREA LUI RIKOV, KAMENEV, MILIUTIN

$1 NOGHIN DE A FI REPRIMITI IN C.C. AL PARTIDULUI

Aceastä schi% a. a fost scrisa de V. I. Lenin ca raspuns la cererea
lui Rikov, Kamenev, Miliutin i Noghin de a fi reprimivi in C.C.
al P.M.S.D. (b) din Rusia, cerere care a fost discutata in sedinta
Comitetului Central din 29 noiembrie (12 decembrie) 1917 ; con-
Onutul acestei schite este redat in procesul-verbal al sedinvei : Tov.
Lenin di citire schi;ei sale de rispuns la acest apel, in care se
arata ca din cererea celor 4 rezulta totalul dezacord dintre acestia

noi, deoarece ei considera cii C.C. a pornit pe calea concesiilor.
In mod concret, el propune sa se ceara celor 4 o declaravie in
scris in care sa arate uncle vor sa transmita scrisoarea, adica daca
vor s-o dea publicitavii. Din proprie ini;iativa, noi nu o vom da,
ci le vom raspunde in scris cii nu-i reprimire (Procesele-verbale
ale Comitetului Central al P.M.S.D. (b) din Rusia. August 1917
februarie 1918". Moscova, 1958, p. 154-155).

INCEPUTUL SCHITEI
PROIECTULUI DE DECRET CU PRIVIRE

LA INFAPTUIREA NATIONALIZARII BANCILOR
$1 LA MASURILE NECESARE IN LEGATURA CU ACEASTA"

Schita a fost scrisa nu inainte de 14 (27) decembrie 1917. In
Arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism de pe
linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza manuscrisul unei parti a schivei,
incepind de la punctul cinci (vezi volumul de fail, p. 442-443).

§i
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INCEPUTUL PLANULUI
TEZELOR CU PRIVIRE LA INCHEIEREA IMEDIATA

A UNEI PACI SEPARATE SI ANEXIONISTE"

Planul tezelor a fost scris intre 5 si 7 (18 si 20) ianuarie 1918.
In Arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingi C.C. al P.C.U.S. se pastreaza manuscrisul unei pãri
a planului, incepind de la punctul noul (vezi Culegeri din Lenin",
vol. XI, p. 37-38).

BILET CATRE COMISARII POPORULUI

Acest bilet a fost scris la 15 februarie 1918. Despre el aminteste
L. A. Ghijitki, membru al Sovietului din Pudoj (gubernia Olonev),
in raportul cu privire la calatoria sa la Petrograd si la discutiile
purtate cu V. I. Lenin : Totodata, V. I. Lenin mi-a dat un bilet
special catre toti comisarii (pentru problemele respective), cerin-
du-le sa ma primeasca peste rind, intrucit aveam de discutat pro-
bleme importante i urgente" (Lupta pcntru instaurarea i conso-
lidarea Puterii sovietice in Karelia". Culegere de documente
materiale. Petrozavodsk, 1957, p. 185).

SFIRSITUL COMPLETARII LA DECRETUL
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

PATRIA SOCIALISTA ESTE IN PRIMEJDIE !"

Completarea la decretul Patria socialista este in primejdie !" a
fost scrisa la 21 sau 22 februarie 1918. In Arhiva centrala de
partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingi C.C. al
P.C.U.S. se pastreaza o parte din manuscrisul completarii (vezi
volumul de fata, p. 372-373).

SFIRSITUL ARTICOLULUI IN CE CONSTA GRESEALA ?"

Articolul In ce constä greseala ?" a fost scris la 23 sau 24 fe-
bruarie 1918. In Arhiva centrali de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza inceputul
manuscrisului acestui articol (vezi volumul de faca, p. 387-389).

PROIECTUL DE DECRET
CU PRIVIRE LA ACHIZITIONAREA DE CEREALE"

Proiectul de decret a fost scris nu inainte de 25 februarie 1918.
A. D. Tiurupa, care la 25 februarie 1918 a fost numit cornisar al
poporului pentru aprovizionare, a pomenit despre acest proiect in
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amintirile sale Vladimir Ilici politica aproviziona'rii cu ali-
mente" : La o §edintal a Comisiei extraordinare pentru aprovi-
zionarea cu alimente §i pentru transporturi mi s-a dat un proiect
de decret ocu privire la achizitionarea de cereale*, scris de Vla-
dimir Ilici. in acest proiect Vladimir Ilici se pronunta cu hofirire
pentru cel mai riguros monopol al cerealelor" (Amintiri despre
Vladimir Ilici Lenin", partea a 2-a, Bucure§ti, Editura politica,
1958, P. 132).

TELEGRAMA CATRE V. A. ANTONOV-OVSEENKO

Aceastal telegramI a fost scris 5. nu mai devreme de 28 februa-
Tie 1918. V. A. Antonov-Ovseenko scria in amintirile sale : ...Ime-
diat dupa.' ce am dat dispozitiile respective a sosit o telegrarra
cifrata' de la Lenin prin care imi ordona, amintind de originea
mea ucraineana', sal preiau comanda tuturor trupelor sovietice care
luptau impotriva invaziei austro-germane din Ucraina" (Insemnari
despre rkboiul civil", vol. I, Moscova, 1924, p. 298).

s.i
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LISTA DOCUMENTELOR
LA A CAROR REDACTARE A PARTICIPAT

V. I. LENIN

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA CONTROLUL MUNCITORESC

Date in legaturl cu participarea lui V. I. Lenin la elaborarea.
proiectului de Regulament cu privire la controlul muncitoresc",
care a fost confirmat de C.E.C. din Rusia la 14 (27) noiem-
brie 1917, g'isim in amintirile publicate de N. K. Krupskaia i de
G. V. Tiperovici (vezi N. K. Krupskaia. Amintiri despre Lenin",
Bucure§ti, Editura politica', 1960, P. 351 ; G. V. Tiperovici. Amin-
tiri despre Lenin". Krasnaia Letopis", 1927, nr. 2, p. 230-231).

COMUNICAT OFICIAL
CU PRIVIRE LA PRIMIREA DIPLOMATILOR ACREDITATI

LA PETROGRAD DE CATRE V. I. LENIN,
PRE$EDINTELE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

1 (14) IANUARIE 1918

In Arhiva centralI de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingä C.C. al P.C.U.S. se pastreazi proiectul de comunicat
corectat de V. I. Lenin. Comunicatul a fost publicat in editia de
scari a ziarului Pravda" nr. 1 din 15 (2) ianuarie 1918.

TELEGRAMA CATRE DIRECTIILE
$1 ORGANIZATIILE OB$TE$TI DE LA CAILE FERATE

CU PRIVIRE LA ANULAREA TELEGRAMEI
DIN 2 (15) IANUARIE 1918 A COMISARULUI POPORULUI.

PENTRU CAILE DE COMUNICATIE CU PRIVIRE
LA NORMELE DE RETRIBUIRE A FEROVIARILOR

7 (20) ianuarie 1918

In Arhiva centralI de partid a Institutului de mancism-leninism
de pe lingi C.C. al P.C.U.S. se pIstreazI originalul telegramei.
corectat de V. I. Lenin.
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LEGEA FUNDAMENTALA
CU PRIVIRE LA SOCIALIZAREA PAMINTULUI

27 ianuarie (9 februarie) 1918

Participarea lui V. I. Lenin la redactarea proiectului de Lege
fundamentall cu privire la socializarea pimintului" o atesa o
noel a sa Clue M. A. Spiridonova in care li scria ea e ocupat in
comisia (cu eserii) pentru redactarea legii agrare" (Culegeri din
Lenin", vol. XXI, p. 274) ; completarea la proiect, scrisi de el,
a fost inclusI in lege, devenind articolul 26 (vezi op. cit., p. 144),
precum si amintirile lui S. V. Ivanov, unul dintre membrii comisiei
celui de-al 1II-lea Congres general al Sovietelor de deputavi a4
muncitorilor, soldacilor si pranilor pentru redactarea proiectului
de lege (vezi Din februarie pini in octombrie". (Din chestionarele
completate de participantii la Marea Revolutie Socialisa din Oc-
tombrie)". Moscova, 1957, p. 165-166).

TRATATUL DINTRE REPUBLICA SOCIALISTA RUSA
$1 CEA FINLANDEZA

1 martie 1918

In Arhiva central a. de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe IMO C.C. al P.C.U.S. se pistreazi proiectele de hotleiri
ale Consiliului Comisarilor Poporului, scrise de V. I. Lenin in
legHturà cu discutarea proiectului de tratat in sedintele Consiliului
Comisarilor Poporului din 25 si 27 februarie 1918, precum si pro-
iectul de tratat cu indreparile lui V. I. Lenin (vezi Culegeri din
Lenin", vol. XXI, p. 241-243, 244-245 ; Decretele Puterii so-
vietice", vol. 1, Moscova, 1957, p. 503-510).

DECRETE, HOTARIRI,
PROIECTE DE DECRETE $1 DE HOTARIRI

ALE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

DECRET CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA MONOPOLULUI DE STAT
ASUPRA ANUNTURILOR. Nu mai tirziu de 7 (20) noiembrie 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA AGENTIA TELEGRAFICA DIN PETROGRAD.
18 noiembrie (1 decembrie) 1917.

PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA DESFIINTAREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA BUNURILOR IMOBILIARE DE LA ORA$E.
.23 noiembrie (6 decembrie) 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA INTERZ10EREA VINZARII, GAJARII SI INCHI-
RIERII VASELOR COMERCIALE RUSE CATRE PERSOANE SAU INSTITUTII
STRAINE. 24 noiembrie (8 decembrie) 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA ACORDAREA UNUI IMPRUMUT DE 20 000 000
DE RUBLE CONSILTULUI DUMELOR RAIONALE DIN ORA$UL MOSCOVA.
.2 4 noiembrie (7 decembrie) 1917.
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DECRET CU PRIVIRE LA DREPTUL EXCLUSIV AL STATULUI DE A
(SPUNE DE MA$INILE SI UNELTELE AGRICOLE. 2$ noiembrie (8 decem-
tie) 1917.

DECRET
A CELEI

CU PRIVIRE LA DESFIINTAREA BANCII AGRICOLE NOBILIARE
FUNCIARE TARANE$TI. 25 noiembrie (8 decembrie) 1917.

PROIECT DE HOTARIRE CU PRIVIRE LA RECHIZITIONAREA UNEL-
TELOR $1 MA$INILOR AGRICOLE. 4 (17) decembrie 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA CONFISCAREA AVERII SOCIETATII PE
ACTIUNI DIN DISTRICTUL MINIER BOGOSLOVSKI. 7 (20) decembrie 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA CONFISCAREA AVERII LUI PUTILOV, DE-
CLARAT DU$MAN AL POPORULUI. 13 (26) decembrie 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA INFIINTAREA COMISARIATULUI PENTRU
PROBLEMELE ADMINISTRATIEI LOCALE. 18 (31) decembrie 1917.

DECRET CU PRIVIRE LA ALOCAREA UNUI CREDIT DE 200 000 000 DE
RUBLE COMISIEI INTERDEPARTAMENTALE PENTRU ACORDAREA DE IM-
PRUMUTURI ORA$ELOR $1 ZEMSTVELOR. 18 (31) decembrie 1917.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA COMPETENTA COMISARIATULUI POPORULUI
PENTRU JUSTITIE SI LA COMISIILE CARE AU DREPTUL

1918).
DE A EMITE MAN-

DATE DE ARESTARE. 19 decembrie 1917 (1 sanuarie

HOTARIRE CU PRIVIRE LA RAPORTURILE
DE ANCHETA.

DINTRE COMISARIATUL
PENTRU JUSTITIE $1 COMISIILE 21 decembrie 1917 (3 Mnua-
cis 1918).

DECRET CU PRIVIRE LA FIXAREA OREI OFICIALE. 22 decembrie 1917
(4 ianuarie 1918).

DECRET CU PRIVIRE LA OBLIGATIVITATEA GENERALA DE A MUNCI
LA CURATIREA ZAPEZII IN PETROGRAD $1 LA NODUL DE CALE FERATA
DIN PETROGRAD. 22 decembrie 1917 (4 ianuarie 1918).

HOTARIRE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA TUTUROR DETINUTILOR
POLITICI DIN INCHISORI $1 LA ELIBERAREA IMEDIATA A ACELORA
IMPOTRIVA CARORA NU SE POATE ADUCE NICI 0 ACUZATIE REALA.
7 (20) ianuarie 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ARMATEI ROSH MUNCITO-
RESTI-TARANE$T1. 15 (28) ianuarie 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA ALOCAREA
ARMATEI

UNEI
RO$II

SUME DE 20 000 000 DE RU-
BLE PENTRU ORGANIZAREA MUNCITORE$TI-TARANESTI.
16 (29) ianuarie 1918.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA TRANSFERAREA UNOR FONDURI BANE$TI
CATRE COMITETUL DE INTREPRINDERE AL UZINEI DE AUTOMOBILE
DIN PETROGRAD A SOCIETATII PE ACTIUNI ,,RENAULT DIN RUSIA
PENTRU A ACHITA SALARIILE MUNCITORILOR $1 FUNCTIONARILOR
19 ianuarie (1 februarie) 1918.

CIRCULARA CU PRIVIRE LA RAPORTURILE DINTRE COMISARIATELE
POPORULUI $1 CONSILIUL ECONOMIC SUPERIOR. 19 ianuarie (1 februa-
rie) 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA
RELIGIOASE.

LIBERTATEA CONSTIINTEI,
februarie) 1918.

A ASOCIATIILOR
BISERICE$TI $1 20 iansutrie (2

PROIECT CU PRIVIRE LA IMPOZITUL EXCEPTIONAL PE AVERE. 20 ia-
nssarie (2 februarie) 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA LICHIDAREA INSTITUTIILOR GUVERNAMEN-
TALE DISTRICTUALE, GUBERNIALE SI JUDETENE EVACUATE. 23 ianuarie
(5 februarie) 1918.

31 - Lenin, Opere vol. 35
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DECRET
OCUPA

CU PRIVIRE LA TRECEREA TUTUROR ORGANIZATIILOR CE
SE CU PROBLEMA PRIZONIER1LOR DE RAZBO1 LA SECTIA PENTRU
DEMOBILIZAREA ARMATEL 29 ianuarie (II februarie) 1918.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA OBLIGATIVITATEA INDEPLIN1RII INSAR-
CINARILOR TRASATE DE SOV1ETE IN APLICAREA MASUR1LOR FISCALE.
29 ianuarie (11 februarie) 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA INFIINTAREA COMISIEI INTERDEPARTA-
MENTALE EXTRAORDINARE DIN RUSIA PENTRU PAZA DRUMURILOR.
30 ianuarie (12 februarie) 1918.

REGULAMENT CU PRIVIRE LA COM1TETUL PENTRU IMPRUMUT $1
SCONT CENTRAL. 30 ianuarie (12 februarie) 1918.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA DELIMITAREA CU PRECIZIE A FUNC
TIILOR
MARE,

ACTUALELOR 1NSTITUTII $1 ORGANE
(13

DE URMARIRE, REPRI-
ANCHETA $1. JUDECATA. 31 ianuarie februarie) 1918.

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA JUDECATOREASCA (DECRETUL NR. 2).
15 februarie 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA NATIONALIZAREA TUTUROR DEPOZITELOR
DE CEREALE. 15 jebruarie 1918.

DECRET CU
PERSONALULUI

PRIVIRE LA DESFIINTAREA CONSILIULUI CENTRAL AL
MEDICO-SANITAR. 16 februarie 1918.

DECRET CU PRIVIRE LA SOLDA SOLDATILOR DEMOBILIZATI CARE
RAMIN UN T1MP IN UNITATILE LOR. 18 februarie 1918.

HOTARME
VIZORIU AL

CU PRIVIRE LA FORMAREA COMITETULUI
POPORULUI.

EXECUTIV PRO-
1918CONSILIULUI COMISARILOR 20 februarie

HOTARIRE CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNUI COLEGIU SPECIAL
PENTRU EVACUAREA MONETARIEI STATULUL 27 februarie 1918.

In Arhiva central5. de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingE C.C. al P.C.U.S. se pastreazI proiectele i originalele
hot5ririlor $i decretelor enumerate mai sus ale Consiliului Comisa-
rilor Poporului cu Indreptarile lui V. I Lenin (vezi Culegeri din
Lenin", vol. XXI, p. 102-104, 112-113, 113-114, 116, 120-121,
143 ; Decretele Puterii sovietice", vol. 1, Moscova, 1957 p. 54-56,
109-110, 133-137, 140-141, 145-146, 148, 148-151, 186-188,
251-252, 256-257, 279-280, 281-282, 308, 352-357, 365-366,
371-374, 384-386, 399-401, 444-445, 447-448, 450-452,
453-454, 463-474, 475-476, 479-480, 556, 558-559, 561-562).
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ADNOTARI

1 Ciitre cetiitenii Rusiei lu apelul a fost scris de V. I. Lenin
in numele Comitetului militar-revolutionar de pe linga Sovietul
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd. La 25
octombrie (7 noiembrie) 1917 apelul a fost publicat in ziarul
Rabocii i Soldat", iar apoi in ziarele Derevenskaia Bednota",
Izvestiia C.E.C." g in alte ziare.

Rabocii i Soldat" cotidian de searg, organ al Sovietului
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd ; a aparut
de la 17 (30) octombrie 1917 pina in februarie 1918. I.

2 Comitetul militar-revolujionar de pe lingig Sovietul din Petrograd
a fost creat la 12 (25) octombrie 1917, la indicatia C.C. al' parti-
dului bolsevic. Din C.M.R. faceau parte reprezentanti ai Comite-
tului Central al partidului, ai Comitetului din Petersburg, ai
Sovietului din Petrograd, ai comitetelor de intreprindere, ai sin-
dicatelor si ai organizatillor din armata. Desfasurindu-si activita-
tea sub conducerea nemijlocita a Comitetului Central al parti-
dului it pastrind o legatura strinsa cu organizatia bolsevica
din armata, C.M.R. a condus actiunea de formare a detasamen-
telor Garzii rosii si de inarmare a muncitorilor. Sarcina prin-
cipall a C.M.R. era pregatirea insurectiei arrnate conform direc-
tivelor C.C. al partidului bolsevic. C.M.R. a desfasurat o acti-
vitate multilaterala in vederea organizarii fortelor de lupta
pentru victoria Revolutiei Socialiste din Octornbrie. Nucleul con-
ducgtor al C.M.R. 11 constituia Centrul militar-revolutionar, care
a fost creat la sedinta din 16 (29) octombrie 1917 a Comitetului
Central ; din el faceau parte : A. S. Bubnov, F. E. Dzerjinski,
I. V. Stalin, I. M. Svcrdlov si M. S. Uritki. Acest centru
desfIsura activitatea sub indrumarea permanenti a lui V. I. Le-
nin. Dupl victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie §i for-
marea guvernului sovietic, la al doilea Congres al Sovietelor,
sarcina centrali a Comitetului militar-revolutionar a devenit
lupta impotriva contrarevolutiei si pentru asigurarca ordinii re-
volutionare. Pe mäsurä cc se crea si se intgrea aparatul sovietic,

31*
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C.M.R. ii transmitea functiile comisariatelor poporului in
curs de organizare ; la 5 (18) decembrie 1917 C.M.R. a fost
desfiintat. I.

3 .Fedinta (extraordinarii) a Sovietului de deputati ai muncitorilor
solda;ilor din Petrograd s-a deschis la 25 octombrie (7 noiem-

brie), ora 2 §i 35 de minute dupà-amiaza. Sedinta a ascultat
comunicarea Comitetului militar-revolutionar cu privire la rastur-
narea guvernului provizoriu §i victoria revolt:06. Raportul cu
privire la sarcinile Puterii sovietice a fost prezentat de
V. I. Lenin. Cu o uriag majoritate de voturi a fost adoptata
rezolutia scrisa de Lenin (vezi volumul de fata, p. 4-5). 2.

4 Este vorba de documentele diplomatici secrete tratatele secrete
incheiate de guvernul ;aria, iar apoi §i de guvernul provizoriu
burghez al Rusiei, cu guvernele Angliei, Frantei, Germaniei,
Japoniei §i ale altor state imperialiste. Incepind de la 10 (23) no-
iembrie 1917, documentele diplomatiei secrete au fost publicate
in ziarele Pravda" ;i Izvestiia C.E.C.", apoi in decembrie ele
au inceput s aparl in edini separate sub titlul : Culegere de
documente secrete din arhiva fostului minister al afacerilor
externe". Din decembrie 1917 pita in februarie 1918 au aparut
apte culegeri. Publicarea tratatelor secrete a avut o uriag in-

semnatate revolutionar-propagandistica in lupta duel de guvernul
sovietic penn-u incheierea unei paci democratice generale lira
anexiuni i contributii, precum i in demascarea caracterului im-
perialist al primului razboi mondial. 2.

5 Al doilea Congres general al Sovietelor de deputag ai munci-
torilor soldaglor din Rusia a avut loc la Petrograd in zilele
de 25 §i 26 octombrie (7 §i 8 noiernbrie) 1917. La congres au
participat i delegati din partea unei serii de Soviete guber-
niale §i judetene de deputati ai taranilor. Potrivit datelor co-
misiei de verificare a mandatelor, in momentul deschiderii
congresului erau prezenti 649 de delegati, dintre care 390
bohevici, 160 socialigi-revolutionari, 72 men§evici
14 mewvici-internationaligi. Delegatii au continuat sa so-

seasc i dupa deschiderea congresului.
Congresul s-a deschis la 25 octombrie, ora 10 §i 40 de mi-

nute seara, la Smolnii. In acest timp, detwmentele Garzii ro;ii,
marinarii i partea revolutionara a garnizoanei din Petrograd
dezlantuiau asaltul impotriva Palatului de iarna, unde, sub paza
iuncherilor i a batalioanelor de qoc", se afla guvernul
provizoriu. Fiind ocupat cu conducerea insurectiei, V. I. Lenin
nu a luat parte la prima §edinta a congresului. In prezidiui
congresului au fost alei 14 bol§evici V. I. Lenin, V. A. An-
tonov-Ovseenko, N. V. Krilenko, A. V. Lunacearski
7 social4ti-revolutionari de stinga, printre care : B. D. Kam-
kov, V. A. Karelin, M. A. Spiridonova, §i 1 reprezentant al
Partidului socialist ucrainean. Memevicii §i sociali§tii-revolu-

i

i altii,

4i

si
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tionari de dreapta au refuzat sa faci parte din prezidiu.
Liderii aripii de dreapta a mensevicilor si a socialistilor-revo-
lutionari cereau sa se inceapa tratative cu guvernul provizoriu
in vederea form'arii unui guvern de coalitie, calificind revolutia
socialista in curs de desfasurare drept un complot. Convingin-
du-se ca majoritatea congresului ii sprijina pe bolsevici, men-
sevicii, socialistii-revolutionari si bundistii au parish congresul.
La 26 octombrie (8 noiembrie), ora 4 dimineata, congresul a
ascultat comunicarea cu privire la ocuparea Palatului de iarna
si la arestarea guvernului provizoriu si a adoptat apelul Clue
muncitori, soldati si farani !", scris de Lenin, in care se pro-
clama trecerea puterii in mina Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor, soldatilor si tiranilor. Sedinta s-a terminat la ora sase
dimineata.

$edinta a doua a congresului s-a deschis la 26 octombrie
(8 noiembrie), ora 9 seara. Lenin a prezentat rapoartele asupra
pacii si asupra pamintului. La congres au fost adoptate istori-
cele decrete asupra pacii si asupra pamintului, scrise de Lenin.
Congresul a format guvernul muncitoresciaranesc Consiliul
Comisarilor Poporului, in frunte cu V. I. Lenin. Socialistii-
revolutionari de stinga au refuzat sa faca parte din guvernul
sovietic, in care au intrat numai bolsevici. Din Comitetul
Executiv Central din Rusia ales de congres faceau parte 101 per-
soane, dintre care : 62 bolsevici, 29 socialisti-revolutionari de
stinga, 6 social-democrati internationalisti, 3 din partea
Partidului socialist ucrainean si 1 - din partea eserilor-maxi-
malisti. Congresul a hotarit de asemenea ca C.E.C. din Rusia
poate fi completat cu reprezentanti ai Sovietelor satesti si ai
organizatiilor din armata, precum si cu reprezentanti ai gru-
purilor care au parasit congresul. Congresul si-a incheiat lucra-
rile la ora 6 dimineata. 7.

6 Este vorba de Comitetul Executiy Central ales la primul Con-
gres general al Sovietelor din Rusia, care a avut loc la Petro-
grad intre 3 si 24 iunie (16 iunie si 7 iulie) 1917. /n Comitetul
Executiv Central al primei legislaturi, majoritatea o aveau so-
cialistii-revolutionari de dreapta si mensevicii, care se situau pe
pozitia sprijinirii guvernului provizoriu burghez. //.

7 Este vorba de tarile participante la razboiul imperialist mon-
dial (1914-1918) : pe de o parte, blocul tarilor Antantei
(Franta, Marea Britanie, Rusia, Italia si S.U.A., care li s-a all"-
turat), precurn si Belgia, Serbia, RomAnia, Japonia si China,
iar pe de alta parte asa-zisa Cvadrupla aliantä Germa-
nia, Austro-Ungaria, Turcia si Bulgaria. 13.

8 Miicarea cartista' din Anglia, cartism (de la cuvintul englez
charter calla) miscare revolutionara de masa a muncito-
rilor englezi din deceniile al 4-lea si al 5-lea ale secolului
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al XIX-lea. Centrul organizatoric al acestei miscari era Aso-
ciatia muncitorilor din Londra". In 1838, conducerea asociatiei
a intocmit o petitie (Carta a poporului) adresati parlamentu-
lui, care continea urmatoarele revendicari : vot universal pen-
tru barbatii care au implinit virsta de 21 de ani vot secret,
desfiirgarea censului de avere pentru cei ce candideaza la ale-
guile de deputati in parlament, noi alegeri anuale in parla-
ment etc. In 1840 a luat fiima Asociatia nationala cartistä",
primul partid muncitoresc de masa din istoria miscarii munci-
toresti. La 2 mai 1842 a fost depusa in parlament o a doua
petitie a cartistilor, prin care se revendica reducerea zilei de
munca, marirea salariilor etc. Petitia a fost respinsä de parla-
ment. Drept raspuns, cartistii au organizat o greva generall.
In 1848, cartistii se pregateau sa organizeze un cortegiu de
masa spre parlament pentru a prezenta o a treia petitie, dar
guvernul a concentrat trupe si a impiedicat formarea corte-
giului. Citeva luni mai tirziu, petitia a fost examinati si res-
pinsa. Dupa 1848, miscarea cannel a inceput sa decada. Prin-
cipala cauza a insucceselor miscarii cartiste a fost lipsa unui
program si a unei tactici precise, precum g lipsa unei conduceri
proletare consecvent revolmionare. Totusi, cartistii au exercitat
o mare influenta atit asupra istoriei politice a Angliei, cit ,si
asupra evolutiei miscarii muncitoresti internmionale. V. I. Lenin
a caracterizat cartismul ca fiind cea dintii miscare revolutio-
nara proletara, miscare larga. cu adevarat de masa, inchegata
din punct de vedere politic" (Opere, vol. 29, Bucuresti, Editura
politica, 1959, p. 293). 16.

9 Legea exceptionala- impotriva socialiftilor a fost introdusi in
Germania in 1878 de guvernul Bismarck, in vederea luptei
impotriva muncitorilor si a miscarii socialiste. Prin aceasta lege
erau interzise toate organizatiile partidului social-democrat,
organizatiile muncitoresti de masa, presa muncitoreasca si erau
confiscate publicatiile socialiste ; social-democratii erau prigoniti,
expulzati. Dar represiunile nu au reusit si zdrobeasca partidul
social-democrat, a carui activitate a fost reorganizata si adaptata
la conditiile ilegalitatii : a fost organizata aparitia in stradni-
tate a ziarului Der Sozial-Demokrat", organul central al parti-
dului ; tot acolo s-au Omit regulat congresele partidului
(in 1880, 1883 si 1887) ; in Germania au fost repede refacute,
in conditiile ilegalitatii, organizmiile si grupurile social-demo-
crate, in fruntea carora se afla Comitetul Central ilegal.
Totodata, partidul a folosit pe scari larga posibilitatile legale
pentru a-si intari legaturile cu masele, iar influenta lui a crescut
neincetat : numarul voturilor intrunite de social-democrmi in
alegerile pentru Reichstag a crescut, din 1878 pini in 1890, de
peste trei ori. Un mare ajutor au primit social-democratii ger-
mani din partea lui K. Marx si F. Engels. In 1890, sub pre-
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siunea miscarii muncitoresti de masa, care devenea din ce in ce
mai puternica, legca exceptionala impotriva socialistilor a fost
abrogata. 16.

10 Lenin se refera la apelul Sovietului de deputati ai muncitorilor
si soldatilor din Petrograd Catre popoarele din lumea in-
treaga", publicat in nr. 15 al ziarului Izvestiia Sovietului de
deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd" din 15 mar-
tie 1917. 17.

11 Lenin se refera la actiunile revolutionare ale marinarilor din
flota germani care au avut loc in august 1917. Actiunile au fost
conduse de organizatia revolutionara a marinarilor, care la
sfirsitul lunii iulie numara 4 000 de membri. In fruntea organi-
zatiei se aflau marinarii Max Reichpitsch si Albin Kebis de pe
nava Friedrich cel Mare". Organizatia a hotarit sa lupte pen-
tru o pace democratica si sa pregateasca insurectia. La inceputul
lunii august, in flota au inceput actiuni fatise. Marinarii de pe
vasul de linie Printul-regent Luitpold", care se afla la
Wilhelmshafen, au debarcat cu de la sine putere ca sa lupte
pentru eliberarea tovarlsilor lor arestati anterior pentru el au
participat la o greva ; la 16 august fochistii de pe vasul
Westfalia" au refuzat sa iasa la lucru. In acelasi timp s-a
fisculat echipajul de pe crucisatorul Nurnberg", care se afla in
larg. Miscarea din rindurile marinarilor s-a extins asupra nave-
lor din citeva escadre din Wilhelmshafen. Actiunile revolutionare
din flota germana au fost inabusite cu cruzime. Conducatorii
miscarii, Reichpitsch si Kebis, au fost impuscati, iar ceilalti
marinari care au participat activ la miscare au fost condamnati
la ani grei de munca silnica. 18.

12 ,Sociali,stii-revolutionari (eserii) partid mic-burghez din Rusia ;
a luat fiinta pe la sfirsitul anului 1901 inceputul anului 1902,
prin contopirea diferitelor cercuri si grupuri narodnice (Uniunea
socialistilor-revolutionari", Partidul socialistilor-revolutionari etc.).
Conceptiile lor reprezentau un amestec eclectic de idei narodni-
ciste si revizioniste. Eserii, dupa cum spunea Lenin, incercau sa
cirpeasca gaurile narodnicismului" cu peticele 4criticii, opor-
tuniste astazi la moda a marxismului" (Opere complete,
vol. 11, Bucuresti, Editura politica, 1962, ed. a doua, p. 283).
In anii primului razboi mondial, majoritatea eserilor s-au situat
pe pozitiile sociallovinismului.

Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917, eserii
impreuna cu mensevicii au constituit principalul sprijin al gu-
vernului provizoriu burghezo-mosieresc contrarevolutionar, iar
liderii partidului lor (Avksentiev, Kerenski, Cernov) au facut
parte din acest guvern. Partidul eserilor a refuzat sa sprijine
revendicarea taranimii de a se trece la lichidarea proprietatii
funciare mosieresti si s-a pronuntat pentru mentinerea proprietatii
inosieresti asupra pamintului ; ministrii eseri din guvernul pro-
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vizoriu trimiteau detasamente de represiune impotriva ;Iranilor
care ocupau piminturile mosieresti.

La sfirsitul lunii noiembrie 1917, aripa stinga a eserilor a
format partidul de sine stkator al eserilor de stinga.

In anii interventiei militare stdine §i. ai dzboiului civil, eserii
au deslisurat o activitate subversivä contrarevolutionad, au
dat un sprijin activ interventionistilor qi albgardistilor, au
participat la comploturi contrarevolutionare si au pus la cale
acte teroriste impotriva activistilor Statului sovietic g ai parti-
dului comunist. Dupä terminarea dzboiului civil, eserii si-au
continuat activitatea kr dusmanoasa atit in interiorul ça"rii, cit
si in tabara emigrantilor albgardisti. 23.

13 hvestiia Sovietului de deputati ai Pranilor din Rusia" coti-
dian, organ oficial al Sovietului de deputati ai taranilor din
Rusia. A aparut la Petrograd de la 9 (22) mai pinä in decem-
brie 1917 ; ziarul exprima punctul de vedere al aripii de
dreapta a partidului socialistilor-revolutionari. Fatl de Revolutia
Socialistà din Octombrie a avut o atitudine ()sulk' ; a fost inter-
zis din pricina orienfirii lui contrarevoligionare. 24.

14 Legea cu privire la controlul muncitoresc asupra producçiei a
inceput s'a fie elaboratà imediat dupg. victoria Revolutiei So-
cialiste din Octombrie. Proiectul de lege cu privire la controlul
muncitoresc", scris de V. I. Lenin la 26 sau 27 octornbrie
(8 sau 9 noiembrie) 1917, a fost discutat in cadrul unei
consfItuiri a Consiliului central al comitetelor de intreprindere
din Petrograd, la care a participat si V. I. Lenin si, in linii ge-
nerale, a fost adoptat de consfituire. Apoi, la 27 octornbrie
proiectul a fost inaintat spre examinare Consiliului Comisarilor
Poporului, care i-a ins'arcinat pe V. P. Miliutin g pe I. Larin
si intocmeascl in decurs de doul zile un proiect amlnuntit de
lege cu privire la controlul muncitoresc. Dar proiectul elaborat
de ei era in contradictie cu sarcinile controlulur muncitoresc re-
volutionar formulate de Lenin. Din el lipsea, de pildi, un
punct de mare importanta, si anume specificarea a hotaririle
adoptate de organele controlului muncitoresc sint obligatorii
pentru proprietarii de intreprinderi. La baza elabodrii mai
departe a proiectului de lege cu privire la controlul muncitoresc
a stat prorectul lui Lenin, care la 1 (14) noiembrie a fost
publicat cu unele completiri in Gazeta Vremennogo Rabocego
i Krestianskogo Pravitelstva" nr. 3 sub titlul : Proiect de lege
cu privire la controlul muncitoresc (inaintat spre examinare co-
misiei pentru problemele muncii)". Cu prilejul discuarii in
continuare a proiectului s-a propus ca organele locale ale con-
trolului muncitoresc sI fie inlocuite cu organe de stat si con-
trolul muncitoresc sit nu fie introdus in toate intreprinderile, ci
numai in fabricile si uzinele mari, la dile ferate etc. Lenin a
insistat asupra necesitatii de a se stimula iniviativa muncitorilor
in introducerea controlului muncitoresc pretutindeni. Elaborarea
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definitiva a proiectului a fost incredintata unei comisii create
la sedinta din 8 (21) noiembrie a C.E.C. din Rusia. La
14 (27) noiembrie C.E.C. din Rusia a examinat proiectul pre-
zentat de comisie si a adoptat decretul intitulat Legea Cu
privire la controlul muncitoresc". In decret si-au glut reflectarea
principalele teze din proiectul lui Lenin. Decretul a fost publicat
la 16 (29) noiembrie in Izvestiia C.E.C." nr. 227.

Adoptarea Legii cu privire la controlul muncitorese a
contribuit la dezvoltarea pe scara larga a initiativei muncitorilor
in introducerea controlului asupra productiei i repartitiei pro-
duselor. Pe baza Legii cu privire la controlul muncitorese, o
serie de Soviete locale, birouri i conferinte ale comitetelor de-
intreprindere au elaborat instructiuni concrete in legatura ca
aplicarea controlului muncitoresc. 0 foarte mare insemnatate
pentru realizarea practica a controlului muncitoresc au avut-o
instructiunile elaborate de Consiliul comitetelor de intreprindere
din Petrograd. Secretariatul C.C. al partidului a considerat cl
aceste instructiuni trebuie trimise muncitorilor din intreprinderi
atunci cind cer lamuriri in legatura cu aplicarea controlului
muncitoresc. Introducerea controlului muncitoresc asupra pro-
ductiei a avut un rol important in pregatirea nationalizirii
industriei. Facind bilantul primului an de constructie socialista,.
in cuvintarea rostita la 6 noiembrie 1918 la cel de-al VI-lea Con-
gres extraordinar al Sovietelor din Rusia, V. I. Lenin a spus
Noi n-am decretat dintr-o data socialismul in intreaga noastral
industrie, pentru cä socialismul poate sa se organizeze i sa se
consolideze numai atunci cind clasa muncitoare a invatat st
conduca, cind autoritatea maselor muncitoare s-a consolidat.
Fara aceasta socialismul ramine un simplu deziderat. De aceea
am introdus controlul muncitoresc, stiind ca aceasta era o
masura contradictorie, o masura incompleta, dar ca era necesar
ca muncitorii sa paseasca ei insisi la realizarea maretei opere a
construirii industriei unei imense flea exploatatori ,. impo-
triva exploatatorilor..." (Opere, vol. 28, Bucuresti, Editura poli-
tica, 1959, p. 127). 31.

15 Consfatuirea reprezentantilor regimentelor din garnizoana Petro-
grad din 29 octombrie (11 noiembrie) 1917, convocata de Co-
mitetul militar-revolutionar, a fost consacrata problemei apararii
Petrogradului impotriva fortelor contrarevolutiei. La consfituire
au participat 40 de reprezentanti ai unitatilor militare. Pe
ordinea de zi erau urmatoarele probleme : 1. Informiri. 2. For-
marea statului-major. 3. Inarmarea unitatilor. 4. Instaurarea.
ordinii in oral. Dupa raportul special asupra situatiei de pe-
front, consfatuirea a ascultat raportul lui V. I. Lenin, pre-
sedintele Consiliului Comisarilor Poporului, cu privire la mo-
mentul actual. Lenin a luat cuvintul si in legatura cu celelalte
probleme de pe ordinea de zi. 0 serie de participanti la consfi-
tuire au prezentat informari asupra situatiei din diferite unitati.

e
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Consfatuirea a adoptat in unanimitate un apel catre soldatii din
Petrograd, chemindu-i la lupta. pentru cucerirea revolutici. 37.

16 Socialiftii-revolationati de stinga partidul socialistilor-revo-
lutionari (internationalisti) de stinga ; s-a constituit din punct
de vedere organizatoric la primul sau congres general care a
avut loc intre 19 si 28 noiernbrie (2 si 11 decembrie) 1917.
Pink' la acest congres, socialistii-revolutionari de stinga reprezen-
aau aripa de stinga a partidului socialistilor-revolutionari, aripa
care a inceput sä se formeze in anii razboiului imperialist mon-
dial. In fruntea socialistilor-revolutionari de stinga se aflau
M. A. Spiridonova, B. D. Kamkov si M. A. Natanson (Bobrov).
atindurile socialistilor-revolutionari de stinga au inceput sa
creasca rapid dupa evenimentele din iulie 1917. Acest proces
reflecta cresterea unei stari de spirit radicale in rindurile Ora-

In august, in mina socialistilor-revolutionari de stinga se
.afla Comitetul din Petersburg al partidului.socialistilor-revolutio-
nari cu ziarul Znamea Truda", care ulterior a devenit organul
central al partidului socialistilor-revolutionari de stinga.

La cel de-al doilea Congres general al Sovietelor din Rusia,
locialistii-revolutionari de stinga reprezentau majoritatea in
dractiunea socialistilor-revolutionari, care s-a scindat in problema
participarii la congres ; socialistii-revolutionari de dreapta,
supunindu-se directivei date de C.C. al partidului socialistilor-
revolulionari, au parisit congresul ; socialistii-revolutionari de
stinga au ramas insi la congres si in principalele problemc ale
ordinii de zi au votat alaturi de bolsevici. Considerind di este
necesar sa incheie un bloc cu partidul socialistilor-revolutionari
de stinga, care in acea perioada avea un numar considerabil de
.adepti in rindurile taranimii, bolsevicii au propus socialistilor-
revoluionari de stinga sa intre in guvernul sovietic. Socialistii-
revolutionari de stinga insa au refuzat. Ei cereau sib se creeze
un asa-zis guvern socialist omogen" la care s5. participe mense-
-vicii, socialistii-revolutionari de dreapta i alte particle si grupari.
Dupa multe ovãieli, ca'utind sa-si mentina influenta in rindurile
varanimii, socialistii-revolutionari de stinga au acceptat sã
tolaboreze cu bolsevicii. In urma tratativelor care au avut loc
in noiembrie fi la inceputul lunii decembrie 1917, bolsevicii si
socialistii-revolutionari de stinga au ajuns la un acord cu privire
la participarea acestora din urma la guvern. Socialistii-revolu-
çionari de stinga s-au angajat ca in activitatea lor sa urmeze
politica generala a Consiliului Comisarilor Poporului si au intrat
mtr-o serie de colegii ale comisariatelor poporului.

Desi au acceptat s colaboreze cu bolsevicii, socialistii-revo-
litionari de stinga erau in divergenta cu ei in problemele
fundamentale ale constructiei socialiste, se pronuntau impotriva

.dictaturii proletariatului. In ianuarie-februarie 1918, C.C.
al partidului socialistilor-revolutionari de stinga a inceput lupta
impotriva incheierii tratatului de pace de la Brest-Litovsk, sar
clupa semnarea i ratificarea lui la cel de-al IV-lea Congres

stimii.
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al Sovietelor, in martie, socialistii-revolutionari de stinga aus
iesit din Consiliul Comisarilor Poporului, continuind frisk Os
rarnink in colegiile comisariatelor poporului si in organele locale
ale puterii. Socialistii-revolutionari de stinga se pronuntau im-
potriva mIsurilor luate de Puterea sovietick pentru introducerea
principiului conducerii unice in intreprinderi si la calk ferate
si pentru intkrirea disciplinei in munck. In vara anului 1918
cind la sate se desfasura revolutia socialisti si se organizau co-
mitetele skrkcimii, a inceput si se accentueze in rindurile soda-
li stilor-revolutionari nde stinga starea de spirit Is
iulie, la Moscova, C.C. al socialistilor-revolutionari de stinga
pus la cale asasinarea ambasadorului german Mirbach
rebeliune armatk impotriva Puterii sovietice, socotind cl in feluk
acesta va zkddrnici pacea de la Brest-Litovsk si va provoca
un razboi intre Rusia Sovietick si Germania. Ca urmare, dupi
inkbusirea rebeliunii din iulie, cel de-al V-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia a hotarit sk excludi din Soviete pe
socialistii-revolutionari de stinga care impartIseau conceptiile
virfurilor lor conducktoare. Pierzindu-si orke sprijin in mase
partidul socialistilor-revolutionari de stinga a pornit pe calea.
luptei armate impotriva Puterii sovietice. 0 parte dirnre socia-
listii-revolutionari de stinga cei care se situau pe poeitia
colaborrii cu bolsevicii, au creat partidul comunistilor-narod-
nici" i partidul comunistilor revolutionari". Un numkr impor-
tant de membri ai acestor partide au fost primiti ulterior un
rindurile partidului cornunist.

V. I. Lenin i-a caracterizat pe socialistii-revolutionavi Jr
stinga ca revolutionari mic-burghezi, care sovkie la fiecare
coriturk a evenimentelor, si a al-kat el acest partid este 4 in
rindurile un balon de skpun, la fel cum s-a dovedit
a fi i in rindurile clasei muncitoare" (Opere, vol. 27, Bucuresti.
Editura politick, 1959, p. 176). 37.

17 Delo Narode cotidian, organ de presk al partidutur socia-
listilor-revolutionari ; a apkrut la Petrograd din martie 1917
pink' in iulie 1918, schimbindu-si in repetate rinduri denurnirea...
S-a situat pe pozitiile defensismului i conciliatorismului si a
sprijinit guvernul provizoriu burghez. A apirut din nou in
octombrie 1918 la Samara (in total patru numere) i in mar-
tie 1919 la Moscova (zece numere). Din pricina activitätii sale.
contrarevolutionare, a fost interzis. 38.

18 In jurnalele radiotelegrafice ale statiilor de radio de pe vasur
de linie Respublika" 6 de pe crucisitorul Admiral Makarov"
care au receptionat radiograma, aceasti frail a fost consemnata
astfel : Credincioasi cauzei revolutiei, flota din Marea Bahia.
a venit in sprijinul poporului rksculat". Rectificarea din textul,
radiogramei a fost determinatk de faptul el, in locul vasului de
lime Respublika°, la Petrograd au sosit crucisitorul Oleg" 0.."
contratorpilorul Pobeditel". 42.
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19 Procesele-verbale ale pdintelor C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia
s-au pästrat in Arhiva centrala de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S. sub forma de
note luate de secretari pe foi separate in perioada 10 (23) oc-
tombrie 1917 24 februarie 1918 i sub forma de caiet al
Secretariatului C.C. care contine procese-verbale ale ;edintelor
C.C. din perioada 4 (17) august 1917 24 februarie 1918.

In volumul de fata, cuvintarile lui V. I. Lenin la ;edintele
C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia se tiparesc dupa textul notelor
luate de secretari, care au fost confruntate cu textul proceselor-
verbale din caietul Secretariatului C.C., in afara de cuvintarile
rostite la 29 noiembrie (12 decembrie) §l 11 (24) decembrie 1917,
.care se tiparesc dupa textul proceselor-verbale din caietul
Secretariatului C.C. 45.

20 Este vorba despre participarea bo4evicilor la consfatuirea con-
vocatà in cadrul Vikjelului (Comitetului executiv al sindicatului
feroviarilor din Rusia) pentru a se duce tratative in legatura cu
componenta guvernului.

Vikjelul, in care rolul conducator il aveau men§evicii
sociaWii-revolutionari, dupa victoria insurectiei armate din Oc-
tombrie la Petrograd a devenit unul dintre bastioanele contra-
revolutiei. Camuflindu-se in dosul unor declaratii de neutrali-
tate §i al unor indemnuri la incetarea razboiului civil, Vikjelul
impiedica trimiterea unor detaamente revolutionare din Petro-
grad la Moscova, unde continua lupta armata pentru instaurarea
Puterii sovietice, i ameninta cu intreruperea transportului pe
.calea ferata. La 29 octombrie (11 noiembrie) 1917, Vikjelul a
adoptat o rezoluvie in care cerea sa. se creeze un nou guvern, un

guvern socialist omogen", din care sl faca parte re-
prezentanti ai tuturor partidelor de la bolievici pink' la
sociali§tii-populi§ti". In aceea§i zi s-a deschis consfatuirea con-
vocati in cadrul Vikjelului la care urma sa se discute problema
componentei guvernului. La consfatuire au participat reprezen-
tanti ai men§evicilor-defensigi, ai menpvicilor-international4ti,
ai sociali§tilor-revolutionari de dreapta, ai sociali§tilor-revoluvio-
nari de stinga, ai sindicatului functionarilor de la po§ta qi tele-
graf, ai Dumei din Petrograd, ai Comitetului executiv al Sovie-
tului de deputati ai taranilor i alçii. C.C. al partidului bo4evic
a socotit ca poate sa participe la tratative, considerind c mice
fel de tratative cu privire la largirea componenvei guvernului
a Comitetului Executiv Central din Rusia sint posibile numai
pe baza recunowerii programului de activitate al Puterii so-
vietice adoptat la cel de-al doilea Congres al Sovietelor. Din
insarcinarea C.C. al partidului, la consfatuire au participat
L. B. Kamenev i G. I. Sokolnikov. C.E.C. din Rusia a trimis
4i el reprezentanti la consfatuire pe D. B. Reazanov i alvii.

Menwvicii i socialiqtii-revolutionari sperau s deçinà rolul
conducator In guvernul de coalitie i s foloseasca acest guvern
in lupta impotriva dictaturii proletariatului. La consfatuire,
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precum si in cadrul sedintelor comisiei de coordonare desemnate
de consfatuire, ei cereau &I se puna cal:at rezistentei impotriva
trupelor lui Kerenski, insistau ca in locul C.E.C. din Rusia sa
se creeze un Soviet al poporului" in care sa precumpaneasca
reprezentantii Comitetului executiv al Sovietului de deputatt ai
taranilor din Rusia, reprezentantii dumelor orlsenesti i ai altor
organizatii conduse de conciliatori, propuneau sa se creeze un
nou guvern in frunte cu Cernov sau Avksentiev. Reprezentantit
bollevicilor care au participat la consfltuire s-au situat pe o
pozitie conciliatoare, nu au obiectat impotriva chscutarn pro-
punerilor prezentate de mensevici si de socialistii-revolutsonart:

Problema tratativelor cu Vikjelul i problema comportarit
delegatiei bolsevicilor au fost discutate in sedinta C.C. al parti-
dului din 1 (14) noiembrie. Majoritatea participantilor Ia sedinta
a condamnat politica conciliatoare si a propus ca tratativele sl
fie intrerupte sau sä li se dea un caracter de ultimatum. Ka-
menev, Miliutin, Rikov i Reazanov au insistat ca tratativele
fie continuate. In rezolutia adoptata la sedinta C.C. se arata
ca partidele conciliatoare duc tratative in scopul subminarii
Puterii sovietice i ca de aceea C.C. permite reprezentantilor
bolsevicilor s participe la viitoarea sedintã in legatura cu pro-
blema puterii cu un singur scop : s demaste inconsistenta
incercarii de a crea un guvern de coalitie i sa curme definitiv
tratativele. In seara zilei de 1 (14) noiembrie problema desfasu-
rarii tratativelor a fost examinata intr-o sedinta a C.E.C. din
Rusia, in cadrul careia s-a adoptat rezolutia propusa de frac-
tiunea bolsevica ; rezolutia fusese intocmita in spiritul hotaririi
C.C. din 1 (14) noiembrie. Totusi, grupul opozitionist Kamenev,
Zinoviev, Rikov, Miliutin, Larin, Reazanov i altii, care s-a
situat pe pozitii oportuniste de dreapta, a opus liniei C.C.
al partidului linia sa proprie, zadarnicind hotarirea C.C. La
2 (15) noiembrie, C.C. a adoptat o rezolutie in problema opo-
zitiei din cadrul C.C. (vezi volumul de fata, p. 50-52). La
sedinta C.E.C. din Rusia, care a avut loc in noaptea de
2 (15) spre 3 (16) noiembrie, dupa ce au luat cuvintul so-
cialistii-revolutionari de stinga si au cerut sa fie revizuita
hotarirea C.E.C. din Rusia cu privire la conditiile
Kamenev i Zinoviev au facut sa fie adoptata o rezolutie care
era in contradictie cu rezolutia C.C. din 2 (15) noiembrie 5i
care prevedea schimbarea componentei guvernului, admitind ca
bolsevicii sa nu ocupe decit jumatate din locuri. Opozitio-
nistii au votat in C.E.C. din Rusia pentru aceasta rezolutie.
Dupa ultimatumul adresat la 3 (16) noiembrie de majoritatca
C.C. minoritatii opozitioniste (vezi volumul de fati, p. 50-52),
Kamenev, Zinoviev, Rikov, Miliutin i Noghin au iesit din
C.C., iar ultimii trei, precum i Teodorovici au demisionat din
functia de comisari ai poporului. La declaratia lor s-au alaturat
Reazanov, Larin i alti citiva activisti din aparatul de stat.
La 5 sau 6 (18 sau 19) noiembrie, C.C. al partidului a adresat
din nou un ultimatum lui Kamenev, Zinoviev, Reazanov si
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Larin, care se pronuntau in organizatiile partid impotriva
hotaririlor C.C., cerindu-le sa inceteze activitatea lor dezor-
ganizatoare (vezi volumul de fatä, p. 73-74). La 7 (20) no-
iembrie, C.C. al partidului a publicat in Pravda" un apel
citre toti membrii de partid i catre toate clasele de oameni
ai muncii din Rusia, in care opozitionistii au fost caracterizati
ca dezertori ai revolutiei, care au renuntat la principiile bolse-
vismului (vezi volumul de fata, p. 75-80). 45.

21 In manuscris, primele trei puncte ale rezolutiei sint sterse.
Intrucit pe marginea manuscrisului exista insemnari facute de
Lenin in legatura cu rezultatele votarii, probabil ca la inceput
rezolutia a fost votati pe puncte. Pe verso ultimei foi exista
urmatoarea insemnare a lui Lenin : Total

-I- 10
5
0". 47.

22 Ultimatumul dat minoritatii membrilor C.C., care insista asupra
impartirii puterii cu partidele mic-burgheze conciliatoare, a fost
semnat, in afara de V. I. Lenin, de A. S. Bubnov, F. E. Dzer-
jinski, A. A. Ioffe, M. K. Muranov, G. I. Sokolnikov,
I. V. Stalin, I. M. Sverdlov, L. D. Trotki si M. S. Uritki.

50.

23 Grupul de la Novaia Jize mensevicii-internationalisti care
s-au grupat in jurul ziarului Novaia Jizn".

Novaia Jizn" cotidian ; a aparut la Petrograd de la
18 aprilie (1 rnai) 1917 pin a. in iulie 1918. Initiatorii infiinçrii
.acestui ziar au fost mensevicii-internationalisti si publicitit
grupati in jurul revistei Letopis". Caracterizindu-i pe cei de
la Novaia Jizn", Lenin releva c starea lor de spirit predomi-
nanta. este scepticismul intelectualist, care ascunde i exprima
lipsa de principialitate" (Opere complete, vol. 34, Bucuresti,
Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 112) ; el i-a uumit in
snod ironic pretinsi internationalisti" si, vezi doamne, marxisti.
Ziarul a intimpinat cu ostilitate Revolutia Socialista din Oc-
tombrie i instaurarea Puterii sovietice. Incepind de la 1 iu-
nie 1918, el a aparut in dotia editii : una la Petrograd g alta
la Moscova. Ambele editii au fost interzise in iulie 1918. 52.

24 Proiectul de rezolutie cu privire la libertatea preset a fost scris
de V. I. Lenin in legatura cu examinarea acestei probleme in
sedinta C.E.C. din Rusia din 4 (17) noiembrie 1917.

Printr-o hotarire a Comitetului militar-revolutionar, la 26 oc-
-tombrie (8 noiembrie) 1917 o serie de ziarc burgheze, Reci",
,,Den i altele, au fost interzise din pricina agitatiei lor contra-
-revolutionare, iar a doua zi Consiliul Comisarilor Poporului a
adoptat decretul cu privire la presa. Cind s-a discutat problerna
presei in sedinta din 4 (17) noiembrie a C.E.C. din Rusia,
impotriva decretului s-au pronuntat Larin i socialistii-revolu-
stionari de stinga Kolegaev, Karelin, Prosian i altii.

fare
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Lenin a rostit o cuvintare in care a aratat de ce au fost
necesare masarile luate de Comitetul militar-revolutionar si de
Consiliul Comisarilor Poporului (vezi volumul de fati,
p. 56-58). Cu o majoritate de 34 de voturi contra 24 si o
abtinere, C E.C. din Rusia a adoptat rezolutia fractiunii
bolsevice cu privire la sprijinirea neconditionatal a politicii
Consiliului Comisarilor Poporului in domeniul presei. Protectul
de rezolutie scris de Lenin nu a fost supus discutiei in cadrul
C.E.C. din Rusia. 54.

25 Red" cotidian, organul central al partidului cadet ; a
aparut la Petersburg de la 23 februarie (8 manic) 1906. Dupg
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a sprijinit
mod activ politica internà i externi a guvernului provizoriu,.
a dus o campanie pogromista de calomnii impotriva liii Lenin
si a partidului bolsevic. A fost interzis de Comitetul militar-re-
volutionar dc pe lingà Sovietul din Petrograd la 26 octombrie
(8 noiembrie) 1917. Dupa aceea a aparut (ping in august 1918)
sub diferite denurniri : Nap. Reci", Svobodnaia Reci", Vek",.
Novaia Reci", Nas Vek". 57.

26 Russkoe Slovo" cotidian ; a aparut la Moscova incepinci
din 1895 (primul numar, de proba, a aparut in 1894) ; editorut
ziarului era I. D. Shin. Fiind formal un ziar flea partid, e?
apara interesele burgheziei ruse de pe pozitii liberate moderate.
In 1917 ziarul a sprijinit intru totul guvernul provizoriu bur-
ghez si a dus o campanie dc calomnii impotriva lui Lenin si a
partidului bolsevic.

In noiembrie 1917, pentru publicarea unor stiri antisovietice
calomnioase, ziarul a fost interzis. Incepind din ianuarie 1918,
el a aparut citva timp sub denumirile de Novoe Slovo"
Nase Slovo" ; in iulie 1913 a fost interzis definitiv. 58..

27 Interpelarea fractiunii socialistitor-revolutionari d.e stinga i-a.
fost adresata lui V. I. Lenin, presedintele Consiliuiui Comisarilor
Poporului, in sedinta C.E.C. din Rusia din 4 (17) noiem-
brie 1917, in legatura cu erniterea de catre Consiliul Comisarilor
Poporului a unei serii de decrete care nu fusesera sanctionate de
C.E.C. din Rusia. Ascultind explicatiile date de Lenin, fractiunea
socialistilor-revolutionari de stinga le-a considerat ca nesatisfica.--
ware. In numele fractiunii bolsevice, M. S. Uritki a prezentat o.
rezolutie prin care se exprima increderea depling in Consilid
Comisarilor Poporului. lnainte de a se pune la vot aceasta
rezolutie, socialistii-revolutionari de stinga au declarat ca co-
misarii poporului, ca persoane interesate, nu trcbuie s participe
la vot. C.E.C. din Rusia a adoptat cu majoritate de voturi o
rezolutie prin care se aproba activitatea Consiliului Comisarilor
Poporului. 59.

28 Este vorba despre ordinul nr. 1 din 1 (14) noiembrie 1917 al
apararealui Muraviev, comandantul suprem al trupclor pentru
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Petrogradului, prin care soldatii, marinarii si ostasii din Garda
rope erau chemati sa reprime imediat si fail crutare elementele
criminate. Intrucit forma in care era redactat textul ordinului
putea avea consecinte neplicute, in sedinta din 2 (15) noiembrie,
C.E.C. din Rusia a propus Comisariatului poporului pentru
afacerile interne sa anuleze acest ordin. 61.

29 V. I. Lenin se refera la cuvintarea socialistului-revolutionar de
stinga G. D. Zaks in care acesta sustinea pozitia oportunista de
dreapta a lui V. P. Noghin, A. I. Rikov, V. P. Miliutin s.a.,
pronuntindu-se pentru crearea unui asa-zis guvern socialist
omogen". In cuvintarea sa, Zaks si-a exprimat temerea ca revo-
lutia socialistä din Rusia ar putea sa ramina izolata, intrucit
Europa occidentala tace in mod rusinos". 63.

30 Grupul Spartacus" organizatie revolutionara a social-demo-
cratilor de stinga germani ; a fost format la inceputul razboiu-
lui mondial imperialist de catre K. Liebknecht, R. Luxemburg,
F. Mehring, C. Zetkin, J. Marhlewski, L. Joghihes (Tyszka),
W. Pieck. In aprilie 1915, R. Luxemburg si F. Mehring au
fondat revista Die Internationale", in jurul careia s-a inchegat
grupul principal al social-democratilor de stinga din Germania.
In afara de manifestele politice care au fost scoase in 1915, in
1916 grupul Die Internationale" a trecut la editarea si difuzarea
ilegala a Scrisorilor politice" sub semnatura Spartacus" (au
aplrut regulat pina in octombrie 1918) ; de atunci grupul Die
Internationale' a inceput sa se numeasca si grupul Spartacus".
Spartachistii au desfasurat o propaganda revolutionara in mase,
au organizat mari actiuni impotriva rizboiului, au condus o
serie de greve, au demascat caracterul imperialist al rizboiului
mondial si tradarea comisa de liderii oportunisti ai social-demo-
cratiei. Spartachistii au facut insi greseli serioase intr-o serie de
probleme teoretice si politice importante : ei contestau posibili-
tatea razboaielor de eliberare nationala in epoca imperialismului,
dideau dovada de inconsecventa in ceea ce priveste lozinca
transformarii razboiului imperialist in rlzboi civil, subapreciau
rolul partidului proletar ca avangarda a clasei muncitoare, se
temeau de o ruptura definitiva cu oportunistii. Lenin a criticat
iin repetate rind uri greselile social-democratilor de stinga din
'Germania, ajutindu-i sa se situeze pe o pozitie justa (vezi lucra-
rile Brosura lui Junius", Programul militar al revolutiei pro-
letare" s.a. Opere complete, vol. 30, Bucuresti, Editura politica,
1964, ed. a doua, p. 1-16, 133-145).

In aprilie 1917, spartachistii au intrat in Partidul social-de-
mocrat independent din Germania, partid centrist, pastrindu-si
In cadrul lui independenta organizatorica. In noiembrie 1918,
in timpul revolutiei din Germania, spartachistii au constituit
Uniunea Spartacus" si, dupi ce si-au publicat la 14 decem-
brie 1918 programul, au rupt-o cu independentii". La Congresul
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de constituire (30 decembrie 1918 1 ianuarie 1919), spar-
tachistii au creat Partidul Comunist din Germania. 63.

31 Lenin se refera la Proiectul de lege cu privire la controlul
rnuncitoresc (inaintat spre examinare comisiei pentru problemele
muncii)", adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului i publicat
la 1 (14) noiembrie 1917 in Gazeta Vremennogo Rabocego i
Krestianskogo Pravitelstva" nr. 3. 66.

32 Comitetul salvarii, Comitetul securitatii publice a fost creat
la 25 octombrie (7 noiembrie) 1917 pe ling Duma oraseneasca.
din Moscova in scopul luptei armate impotriva Sovietelor din
Moscova ; el a condus rascoala contrarevolutionara pornita de
iuncheri la 28 octombrie (10 noiembrie). La 2 (15) noiembrie
riscoala iuncherilor a fost inabusita, iar Comitetul securitatii
publice a capitulat in fata Comitetului militar-revolutionar din
Moscova. 68.

33 Raspunsul la intrebarile taranilor" a fost scris de V. I. Lenin
in legitura cu numeroasele intrebari trimise de delegatii tarani-
lor la Consiliul Comisarilor Poporului. Multiplicat la masina
de scris, Raspunsul" era adresat guberniei de unde veneau
taranii i inminat delegatilor sub semnatura personala a lui
Lenin. In Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe lingi C.C. al P.C.U.S. se pastreaza originalul

isRaspunsului" destinat t'aranilor din judetul Rejita din
garnizoana orasului Rejita, gubernia Vitebsk. Rispunsul" a fost
publicat in ziarele Derevenskaia Bednota", Izvestiia C.E.C."
s.a. si a fost editat ca foaie volanta sub titlul Instructiuni pen-
tru ta.rani". La 4 (17) decembrie 1917 raspunsul a fost publicat
in Colectia de hotariri i dispozitii ale guvernului muncitoresc

taränesc" sub titlul : Cu privire la trecerea pamintului la
dispozitia comitetelor agrare". Document de o mare importanta,
Raspunsul la intrebarile taranilor" a contribuit la reglemen-
tarea desfiintarii pe cale revolutionara a proprietatii funciare
mosieresti. 71.

34 Hotarirea C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia amintita de Lenin nu
a fost gasita. 77.

35 Este vorba de consfatuirea din cadrul Vikjelului in care s-au
dus tratative in legatura cu crearea unui asa-zis guvern socia-
list omogen". 79.

36 Imprejurarile in care a avut loc convorbirea intre guvernul so-
vietic i marele cartier general care se afla la Moghilev au fost
expuse de Lenin in radiograma-apel din 9 (22) noiembrie 1917
catre toate comitetele de regiment, divizie, corp, armata si
alte comitete, catre soldati i rnarinari, precum si in raportul
cu privire la tratativele cu Duhonin, prezentat in sedinta din

32
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10 (23) noiembrie a C.E.C. din Rusia (vezi volumul de fata,
p. 85-86, 89-90).

La 20 noiembrie (3 decembrie), cartierul general, care li
acele zile era unul din centrele unde se elaborau planuri contra-
revolutionare de sugrumare a Puterii sovictice, a fost ocupat
de trupele revolutionare. 81.

37 Convorbirea era purtatà in numele lui N. V. Krilenko, comisar
al poporului pentru problemele militare. 82.

38 Apelul guvernului sovietic clue soldati, prin care acestia erau
inclemnati sä iamitiattva in problema tratativelor cu privire la
armistitiu, a gasit un larg asunet in armati. In diferite sectoare
ale frontului, uncle divizii, corpuri, armate i chiar fronturi
intregi (de pilda Frontul de vest) trimiteau parlamentari in uni-
f atile inamicului care .se aflau in fata lor incheiau armistitiu.
Condisiile armistitiulut prevedeau s'a se inceteze operatiile mili-
tare, si nu se aduci noi trupe, sa nu se construiasca noi fortifi-
catii etc. Aceste acorduri, asa-zise paci ale soldatilor", au fost
in vigoare pina la incheierea armistitiului general. 85.

39 Rabocii Puti" cotidian, Organul Central al partidului bol-
sevic ; a aparut de la 3 (16) septembrie pina la 26 octombrie
(8 noiernbrie) 1917, in locul ziarului Pravda", care fusese inter-
zis de guvernul provizoriu. De la 27 octombrie (9 noiembrie),
ziarul Pravda" a inceput sà apara sub denumirea sa. 88.

40 L. B. Kamenev a propus crearea unei comisii pentru a elabora
un apel in numele C.E.C. din Rusia in care si se explice apelul
Consiliului Comisarilor Poporului cItre soldati transmis la radio
la 9 (22) noiembrie 1917 (vezi volumul de fatal, p. 85-86).
Dupà cuvintul de incheiere rostit de V. I. Lenin, Kamenev a
declarat ca e de acord ca functiile comisiei s. nu fie stabilite
dinainte. 92.

41 Congresul general extraordinar al Sovietelor de deputati ai r:i-
ranilor din Rusia a fost convocat conform hotlririi C.E.C. din
Rusia si a avut loc la Petrograd intre 11 si 23 noiembrie (24 no-
iembrie si 8 decembrie) 1917. Comitetul Executiv eserist de
dreapta al Sovietelor de deputati ai taranilor, ales la primul
Congres general al deputatilor taranilor din Rusia, in luna.
mai 1917, a incercat sa impiedice convocarea congresului, sperind
ca in felul acesta ii va izola pe deputatii taranilor de bolsevici.
Prin actiunile lor energice, bolsevicii, sprijiniti de delegatii So-
vietelor locale ale taranilor si de minoritatea socialistilor-revolu-
tionari de stinga din Comitetul executiv al taranilor, au zadar-
nicit aceste incercari.

La congres au participat delegati din partea Sovietelor
guberniale, judetene, cie front, de armatl, de corp si de divizie
ale Oranilor. La prima sedin% a. a congresului au participat
circa 260 de delegati, iar la 18 noiembrie (1 decembrie) 330 de
delegati cu vot deliberativ, printre care 195 de socialistt-revolu-
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tionari de stinga, 37 de bolsevici, 65 de socialisti-revolu-
tionari de dreapta si de centru. Ulterior, numkrul delegatilor a
continuat s creasci.

La congres s-a dus o luptk aprigi intre aripa de dreapta
aripa de stinga, in urma cIreia socialistii-revolutionari de dreapta
au pärksit congresul. Lupta dusk de bolsevici impotriva socia-
listilor-revolutionari de dreapta a intimpinat dificultkii din cauzl

socialistii-revolutionari de stinga s-au situat pe o pozitie
sovklielnick. Rezolutia congresului Cu privire la putere", pre-
zentatä de socialistii-revolutionari de stinga, continea revendicarea
csero-mensevick de creare a unui guvern la care sk participe
toate partidele socialiste de la socialisti-populisti pink' la
bolsevici inclusiv". Totusi, in aceastk rezolutie congresul a de-
clarat cã guvernul este creat in vederea mnfptuirii programului
celui de-al doilea Congres al Sovietelor". In rezolutie se pre-
vedea, de asemenea, fuzionarea Comitetului executiv al Soviete-
lor de deputati ai täranilor cu C.E.C. din Rusia.

IncercArile socialistilor-revolutionari de dreapta de a scinda
congresul au esuat. In sedinta din 15 (28) noiembrie a fost
discutat si aprobat raportul prezidiului congresului cu privire
la conditiile unifickrii C.E.C. din Rusia cu Comitetul executiv
al firanilor, conditii elaborate de prezidiul congresului i prezi-
diul C.E.C. din Rusia. Cu acest prilej, I. M. Sverdlov a salutat
congresul in numele C.E.C. din Rusia. Apoi toti participantii la
congres au plecat la Smolnii, unde, la ora 6 seara, intr-un cadru
solemn, a avut loc sedinta comung a C.E.C. din Rusia, a dele-
gatilor la Congresul extraordinar al Sovietelor de deputati ai
tIranilor si a Sovietului din Petrograd. La sedintk s-a dat citire
si a fost discutat raportul cu privire la fuzionarea C.E.C. din
Rusia cu Comitetul executiv ales la Congresul cxtraordinar al
tkranilor si a fost adoptati o rezolutie care confirma decretele
celui de-al doilea Congres al Sovietelor asupra pcii i asupra
pkmintului i decretul C.E.C. din Rusia cu privire la controlul
muncitoresc.

In problema agrark, congresul a adoptat rezolutia propusi
de .socialistii-revolutionari de stinga, la baza cArcia se afla prin-
cipiul egalitare a pamintului.

Congresul a insärcinat prezidiul s deschidk la 26 noiembrie
(9 decembrie) cel de-al doilea Congres general al Sovietelor de
deputati ai tkranilor din Rusia. Delegatii la congresul extra-
ordinar au rämas cu totii la cel de-al cloaca Congres general.

La congres, V. I. Lenin a luat de trei ori cuvintul si a expli-
cat punctul de vedere al bolsevicilor in problema agrark si con-
ditiile unci tntelegeri cu socialistii-revolutionari de stinga.
Cuvintgrile sale au avut o mare important:1 pentru orientarea
lucarilor congresului i inchegarea aripii lui de stinga. 95.

42 Declaratia adresatii fractiunii bolsevice din Congresul general
extraordinar al Sovietelor de depute:0 ai ;äranilor din Rusia a
fost scrisk in legatura cu faptul ci socialistii-revolutionari de
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stinga obiectau impotriva cererii fractiunii bolsevice de a i se
da lui V. I. Lenin cuvintul la congres in calitate de presedinte
al Consiliului Comisarilor Poporului, considerind a aceasta ar
putea si hotarasci problema puterii. La propunerea socialistilor-
revolu;ionari de stinga, congresul a respins cu majoritate de
voturi cererea bolsevicilor, si Lenin a luat cuvintul la congres
nu in calitate de presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului,
ci ca rnembru al fracciunii bolsevice. 97.

43 Este vorba de instructiunile cu privire la activitatea comitetelor
agrare de plasà, instructiuni confirmate de primul Congres gene-
ral al Sovietelor de deputati ai muncitorilor si soldatilor din
Rusia la 23 iunie (6 iulie) 1917 si publicate ca lege in nr. 4 al
publicatiei Gazeta Vremennogo Rabocego i Krestianskogo Pra-
vitelstve din 3 (16) noiembrie 1917 sub titlul Cu privire la
comitetele de plasi". 99.

44 Este vorba de inceperea tratativelor de pace cu Germania.
Dupa publicarea Decretului asupra pacii, adoptat la cel

de-al doilea Congres general al Sovietelor din Rusia, guvernul
sovietic a intreprins o serie de actiuni concrete menite sa duci
la incheierea unei pad democratice generale intre ;Arlie belige-
rante. La 7 (20) noiembrie 1917, Consiliul Comisarilor Poporului
a dat dispozitie generalului Duhonin, comandantul suprem al
armatei, s5. propuna comandarnentului trupelor inamicului incetarea
operatillor militare si inceperea tratativelor de pace. In dispozi-
vie se arata ca: Consiliul Comisarilor Poporului considerl necesar
sa facà neintirziat tuturor tarilor beligerante, atit celor aliate,
cit si celor care se af151 in stare de razboi cu noi, o propunere
oficiall de arrnistkiu" (Izvestiia C.E.C". nr. 221 din 10 no-
iembrie 1917). Dar generalii contrarevoluvionari, care erau in
legatura cu misiunile militare ale tarilor Antantei, puneau tot
felul de piedici in calea incheierii armistkiului. La 8 (21) noiem-
brie, Comisariatul poporului pentru afacerile externe a adresat
o nota ambasadorilor puterilor aliate in care propunea sa se
incheie imediat armistkiu pe toate fronturile si sa se inceapi
tratative de pace. La 9 (22) noiembrie, ambasadorii din tarile
Antantei, intrunindu-se la Ambasada S.U.A. din Petrograd, au
horarit sa nu vina seama de nota guvernului sovietic.

Refuzul imperialistilor din tarile Antantei de a sprijini inicia-
tiva de pace a guvernului sovietic, faptul a ei se opuneau
categoric incheierii pacii au silk Consiliul Comisarilor Poporului
si adopte calea unor tratative separate de pace cu Germania.
La 14 (27) noiembrie s-a primit stirea ca comandamentul suprem
german accepta sa inceapa tratative in vederea incheierii unui
armistkiu. La propunerea guvernului sovretic, inceperea trata-
tivelor a fost aminata cu 5 zile pentru a se mai face o data
guvernelor puterilor aliate propunerea de a-si preciza atitudinea
in problema pacii. La 15 (28) noiembrie, guvernul sovietic a
adresat guvernelor si popoarelor tuturor tarilor beligerante pro-
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punerea de a se ralia la tratativele de pace. Puterile aliate nu
au raspuns la acest apel.

La 19 noiembrie (2 decembrie), delegatia guvernului sovietic
pentru tratative de pace, in frunte cu A. A. Joffe, a sosit in zona
neutra si a plecat la Brest-Litovsk, unde s-a intilnit cu delegatia
blocului austro-german, din care ficeau parte si reprezentanti
ai Bulgariei si Turciei. In urma tratativelor care au avut loc
intre 20 si 22 noiembrie (3 si 5 decembrie), s-a ajuns la un
acord in privinta unui armistitiu provizoriu pe o durata. de
10 zile. Guvernul sovietic s-a folosit de arrnistitiu pentru a in-
cerca din nou s transforme tratativele separate cu Germania
in tratative pentru o pace generall i democratica. La 24 noiem-
brie (7 decembrie) s-a trimis din nou o noti ambasadorilor din
tarile aliate, propunindu-li-se s participe la tratative. Aceasta
notà a ramas frä ra'spuns. La 2 (15) decembrie tratativele au
fost reluate i chiar in aceeasi zi s-a incheiat un armistitiu pe
termen de 28 de zile. Acordul cu privire la armistitiu prevedea
convocarea unei conferinte de pace, care s-a deschis la 9 (22) de-
ccmbrie la Brest-Litovsk. 100.

4 Proiectul de fata a fost scris in sedinta Consiliului Cornisarilor
Poporului din 18 noiembrie (1 decembrie) 1917, cu prilejul dis-
Lutarii problemei salariilor comisarilor poporului, i adoptat cu
unele mici modificari ; el a fost publicat ca hotarire a Consiliu-
lui Comisarilor Poporului Cu privire la cuantumul remunerarii
comisarilor poporului si a functionarilor superiori" in Gazeta
Vremennogo Rabocego i Krestianskogo Pravitelstva" nr. 16 din
23 noiembrie (6 decembrie) 1917.

Problema retribuirii specialistilor a fost ulterior reexarninata
de partid si de guvernul sovietic. Hotarirea Consiliului Comi-
sarilor Poporului din 2 (15) ianuarie 1918 Cu privire la nor-
mele de retribuire a persoanelor cu functii de raspundere" (vezi
volumul de fata, p. 228) contine indicatia c limitarea salariilor
comisarilor poporului nu exclude plata unor salarii mirite pen-
tru specialisti. Lenin a subliniat mai tirziu : ...In manic si in
aprilie 1918 s-a pus problerna retribuirii specialistilor pe baza
unor tarife de salarizare care nu corespundeau relatiilor socia-
liste, ci celor burgheze, adica pe baza unor tarife de salarizare
care nu erau in raport cu greutatea muncii sau cu conditiile de
munca deosebit de grele, ci in raport cu deprinderile burgheze

cu conditiile societatii burgheze. 0 asemenea retribuire a spe-
cialistilor, extrem de ridicata ridicat a. in acceptiunea bur-
ghela a cuvintului , nu intra initial In planul Puterii sovietice
si era chiar in contradictie cu o serie Intreaga de decrete emise
la sfirsitul anului 1917. Dar la inceputul anului 1918 au existat
directive precise ale partidului nostru, in sensul a in aceasta
privinta trebuie sa facem un pas inapoi i sa acceptam un anu-
mit Iccompromis*... Printr-o hotarire a C.E.C. din Rusia, data
la 29 aprilie 1918, a fost recunoscuti necesitatea de a introduce
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aceasta schimbare in sistemul general de salarizare" (Opere,
vol. 33, Bucure§ti, E.S.P.L.P. 1957, p. 70). 110.

46 Proiectul de decret cu privire la dreptul de revocare" a fost
prezentat de fractiunea bol1evica in §edinta C.E.C. din Rusia.
din 21 noiembrie (4 decembrie) 1917. Necesitatea acestui decret
a fost motivata de V. I. Lenin in cuvintarea rostita de el in e-
dinta C.E.C. din Rusia (vezi volumul de fatal, p. 114-116).
La discutarea proiectului, pentru dreptul de revocare s-a pro-
nuntat in principiu majoritatea membrilor C.E.C. din Rusia cu
doul voturi contra §i o abtinere. Apoi proiectul a fost transmis
pentru a i se da forma definitiva comisiei de coordonare, la
lucrarile careia au participat §i sociali§tii-revolutionari de stinga.
In proiectul lui Lenin au fost introduse punctele potrivit
carora dreptul de a fixa noi alegeri se acorda nu Sovietelor,
ci congresclor Sovietelor de deputati ai muncitorilor, soldatilor
§i taranilor, Sovietele avind dreptul sä fixeze noi alegeri la
cererea unui numar de peste jumatate din alegatorii circumscrip-
tiei electorale respective. Proiectul de decret propus de comisia
de coordonare a fost adoptat in unanimitate de C.E.C. din
Rusia §i publicat la 23 noiembrie (6 decembrie) in Izvestiia
C.E.C." nr. 233.

Conform decretului cu privire la dreptul de revocare, o serie
de congrese ale taranilor §i soldatilor au hotarit sa fie rechemati
din Adunarea constituanta deputatii cadeti, sociali§tii-revolutio-
nari de dreapta i mewvicii, intre care Avksentiev, Got, Mi-
liukov ;.a. 111.

47 Tezele au fost scrise de V. I. Lenin in legatura cu elaborarea
de catre Consiliul Comisarilor Poporului a proiectului de decret
cu privire la nationalizarea bunurilor imobile de la orw. Pro-
iectul a fost confirmat in §edinta Consiliului Comisarilor Po-
porului din 23 noiembrie (6 decembrie) 1917 i publicat la
25 noiembrie (8 decembrie) in Gazeta Vremennogo Rabocego
i Krestianskogo Pravitelstva" nr. 18, sub titlul Proiect de decret
cu privire la desfiintarea dreptului de proprietate privata asupra
bunurilor imobile de la orw (adoptat de Consiliul Comisarilor
Poporului)". La 20 august 1918 decretul a fost confirmat in
sedinta C.E.C. din Rusia, iar la 24 august el a fost publicat in
Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 182. 113.

48 Lenin se refera. la Congresul general extraordinar al Sovietelor
de deputati ai ta.ranilor din Rusia, care a avut loc intre 11 i
25 noiembrie (24 noiembrie §i 8 decembrie) 1917. 116.

49 Primul Congres general al flotei militare din Rusia a avut loc
la Petrograd intre 18 §i 25 noiembrie (1 4i 8 decembrie) 1917.
Pe ordinea de zi a congresului au figurat urmatoarele probleme :
momentul actual i problema puterii ; activitatea Comitetulu:
executiv central al flotei militare ; reformele in departamentul
maritim i altele. V. I. Lenin a rostit la congres o cuvintare-
cu privire la momentul actual. Congresul a condamnat activi-
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tatea Comitetului executiv central al flotei militare, care si-a
tradat alegatorii, ;i a salutat aciitmile Comitetului militar-re-
volutionar al flotei maritime, care a dizolvat Comitetul executiv
central al flotei militare ; a aprobat schema de organizare a
conducerii departamentului maritim ; a ales 20 de persoane in
Comitetul Executiv Central al Sovietului de deputati ai munci-
torilor, soldatilor si taranilor din Rusia. Congresul a adresat
un salut Consiliului Comisarilor Poporului si un apel catre
intreaga Rusie. 117.

50 Conspectul de program al tratativelor de pace" a fost scris,
probabil, in legatura cu discutarea la 27 noiembrie (10 de-
cembrie) 1917, in sedinta Consiliului Comisarilor Poporului,
a problemei instructiunilor pentru delegatia sovietica imputerni-
cita sal duca tratative cu privire la incheierea pacii cu Germa-
nia la Conferinta de pace de la Brest-Litovsk. In hotarirea
Consiliului Comisarilor Poporului adoptata in aceasti problema
s-a scris : Instructiuni cu privire la tratative pe baza
«llecretului asupra pacii*".

Conferinta de pace de la Brest-Litovsk s-a deschis la 9 (22) de-
cembrie 1917. La ea au participat delegatii din partea Rusiei
Sovietice ;i din partea tarilor Cvadruplei aliante (Germania,
Austro-Ungaria, Bulgaria ;i Turcia). Chiar la prima sedinta a
conferintei, delegatia sovietick a dat citire unei declaratii cu
privire la conditiile de pace. Formal, reprezentantii Cvadruplei
aliante au acceptat sa duel tratative pe baza acestor conditii,
dar in fapt, chiar in aceasta etapa preliminara a tratativelor, au
iesit la iveala intentiile anexioniste ale Germaniei. La 5 (18) ia-
nuarie 1918, reprezentantii Cvadruplei aliante au prezentat de-
legatiei sovietice pretentiile teritoriale ale guvernelor lor. Potrivit
planului lor, Rusia trebuia sa cedeze Germaniei si Austro-Ungariei
un teritoriu de peste 150 000 km2 : Polonia, Lituania, o parte din
Estonia si Letonia, precum ;i marl intinderi locuite de ucraineni
si bielorusi.

De;i conditiile prezentate de imperialistii germani aveau un
caracter de jaf vadit, Lenin a insistat sa se incheie pacea, de-
oarece considera ca pentru intarirea Puterii sovietice este nevoie
de un ragaz, ca, intrucit populatia este extenuata de pe urma
razbolului, tam se afla intr-o stare de ruina si armata nu este
capabila sa lupte, continuarea razboiului ar duce in mod inevi-
tabil la pieirea Puterii sovietice. Pozitia lui Lenin si a adeptilor
lui a intimpinat rezistenci din partea lui Trotki si a grupului
comunistilor de stinga" N. I. Buharin, A. Lomov (G. I. Op-
pokov), A. A. Ioffe, G. L. Peatakov, N. Osinski (V. V. Obo-
lenski) si altii. Comunigii de stinga" au cerut sa se intrerupi
tratativele, au lansat lozinca aventurista a razboiului revolu-
ponar" g au pornit o lupta inversunati impotriva lui Lenin
li a adeptilor lui. Conceptiile comunistilor de stinga" au gisit
tin anumit sprijin intr-o serie de organizatii de partid din
Moscova, Petrograd, Ural ;i altele. Biroul regional din Moscova
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al P.M.S.D.(b) din Rusia, unde comuni;tii de stinga" au de-
tinut un timp majoritatea, a adoptat la 28 decembrie 1917
(10 ianuarie 1918) o rezolutie in care se cerea intreruperea
tratativelor cu Germania. Trotki, care in cea de-a doua etapi
a tratativelor de pace se afla in fruntea delegatiei sovietice, s-a
situat pe o pozitie capitularda, insistind ca la Brest-Litovsk si
se declare : nu semam pacea, nu continuam razboiul, demo-
bilizam armata". Trotki i comuni;tii de stinga" clutau sa
impuna partidului o politica care ar fi dus la pieirea Statului
sovietic.

La 8 (21) ianuarie 1918, Lenin a fundamentat in mod ama-
nuntit necesitatea semnarii pacii i, la consfatuirea membrilor
C.C. cu unii activisti de partid, a dat citire Tezelor cu privire
la incheierea imediata a unei paci separate ;i anexioniste", elabo-
rate de el (vezi volumul de fata, p. 253-262). Dar in rin-
durile membrilor C.C. nu exista unanimitate in problema pacii.
Lenin a reu;it sa obtini doar adoptarea unei hotariri in sensul
ca tratativele sa fie tergiversate prin toate mijloacele. Inainte
de plecarea delegatiei sovietice la Brest-Litovsk in vederea
continuarii tratativelor, Lenin i-a dat lui Trotki indicatii sa
tergiverseze prin toate mijloacele tratativele, iar clack germanii
vor prezenta un ultimatum, sa semneze pacea.

Tratativele de pace au fost reluate la 17 (30) ianuarie. La
27 ianuarie (9 februarie), delegatia blocului austro-german a 'In-
cheiat un tratat secret cu reprezentantii Radei centrale ucrainene
burghezo-nationaliste, potrivit caruia Germaniei i se &idea de
fapt mini libera sa jefuiasca Ucraina. Consolidinduli pozitiile,
delegatia germana a cerut in sedintele din 27 ;i 28 ianuarie
(9 si 10 februarie) si nu se mai tergiverseze tratativele. La 28 ia-
nuarie (10 februarie), fiind intrebat de delegatia sovietica cum tre-
buie sa se procedeze, Lenin a confirmat indicatiile sale anterioare
(vezi volumul de fata, p. 344). Totusi, incalcind in mod tra-
dator aceste indicatii, Trotki a declarat la Brest-Litovsk ca
Rusia Sovietica nu semneazi pacea, dar inceteaza razboiul ;i
demobilizeaza armata. Aceasta declaratie a dus la intreruperea
tratativelor. La 18 februarie, germanii au pornit ofensiva pe
tot frontul.

In sedintele C.C. din 17 ;i 18 februarie (dimineata), propu-
nerea lui Lenin de a se incepe imediat tratative cu Germania
nu a intrunit majoritatea de voturi. In ;edinta C.C. convocati
urgent in seara zilei de 18 februarie, cind ofensiva germani
devenise un fapt implinit, Lenin, dupa o lupta indelungata
indirjita dusä impotriva lui Trotki ;i a comuni;tilor de stinga",
a reu;it, pentru prima oara, sa obtini majoritatea voturilor in
favoarea semnarii pacii.

In dimineata zilei de 19 februarie s-a trimis o radiograma gu-
vernului german in care se arata ca guvernul sovietic accepta sâ
semneze pacea pe baza conditiilor prezentate de germani la
Brest-Litovsk (vezi volumul de fata, p. 351). Comandamentul
german intirzia cu raspunsul, iar intre timp trupele germane

§i
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continuau ofensiva pe tot frontul. In decurs de o saptamina, ele
au ocupat o serie de orase §i amenintau Petrogradul.

In dimineata zilei de 23 februarie s-a primit un rispuns din
partea comandamentului german care continea conditii si mai
grele de pace. La discutarea noului ultimatum german in C.C.
al partidului la 23 februarie, lupta incordata a continuat, si re-
zultatul a fost a propunerea lui V. I. Lenin de a se incheia
imediat pacea in conditiile prezentate de Germania a intrunit
majoritatea de voturi in C.C. In noaptea de 24 februarie, C.E.C.
din Rusia, iar apoi §i. Consiliul Comisarilor Poporului au hoti-
fit sa accepte conditiile de pace puse de Germania, lucru care
s-a comunicat imediat guvernului german.

Comunistii de stinga" nu incetau lupta impotriva semnarii
pacii, dar pozitia lui Lenin si a adeptilor lui se bucura de un
sprijin tot mai larg in masa membrilor de partid. Majoritatea
organizatiilor sovietice locale care au fost consultate de Consi-
liul Comisarilor Poporului 5i de C.E.C. din Rusia s-au pronuntat
si ele pentru semnarea pacii. La 3 martie pacea a fost semnati.
Convocat de urgenti, Congresul al VII-lea al partidului a con-
firmat cu majoritate de voturi justetea liniei leniniste in pro-
blema pacii. Cel de-al IV-lea Congres extraordinar al Sovietelor
care a avut loc intre 14 si 16 martie a ratificat tratatul de
la Brest.

Revolutia din noiembrie din Germania (1918) a doborit pu-
terea kaiserului Wilhelm al II-lea, si guvernul sovietic a capatat
posibilitatea de a anula tratatul de la Brest. 126.

51 Textul documentului este scris in continuare de I. V. Stalin.
126.

52 Pe cit se pare, documentul de fata a fost scris de V. I. Lenin
in legatura cu discutarea in sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului din 27 noiembrie (10 decembrie) a propunerii lui Le-
nin cu privire la organizarea unei comisii speciale pentru apli-
carea politicii socialiste in domeniul economic. In unul din
punctele hotaririi adoptate in aceasta problema, hotarire al
carui proiect fusese scris de Lenin, se spunea : Si se formeze
o comisie din 3-5 membri (si nemembri) ai Consiliului Comisa-
rilor Poporului care sä examineze principalele probleme ale
politicii economice promovate de guvern" (Culegeri din Lenin",
vol. XXI, p. 107). In document erau enumerate problemele poli-
ticii economice pentru care urma sa se intocmeasca instructiuni
in vederea traducerii lor in viata. 128.

53 Problema demobilizarii industriei, adica problema trecetii uzi-
nelor care lucrau pentru nevoile razboiului la productia obiec-
telor de consum, a avut o uriasa importanta pentru lichidarea
ruinei postbelice si imbunatatirea situatiei economice a populatiei.
In sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din 27 noiembrie
(10 decembrie) 1917, la unul din punctele proiectului de hota-
fire prezentat de Lenin cu privire la organizarea unei comisii
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speciale pentru aplicarea politicii socialiste in domeniul economic
s-a trecut : SI se trimita 2-3 ingineri in comisia speciall
pentru problemele apargrii ca ea. efectueze controlul si sa intoc-
measci un plan general de demobilizare a industriei" (Culegeri
din Lenin", vol. XXI, p. 107).

Dezvoltarea in continuare a acestei probleme de catre Lenin
si-a gasic oglindirea in Proiectul de decret cu privire la in-
taptuirea nationalizarii bIncilor si la masurile necesare in lega-
tura cu aceasta" si in proiectul de hotgrire al Consiliului Comi-
sarilor Poporului Cu privire la organizarea unei comisii de
practicieni" (vezi volumul de fata, p. 183-186, 187). La
9 (22) decembrie, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
apelul Clue toti tovarasii muncitori din Rusia", in care erau
trasate mksurile pentru trecerea industriei la productie de
pace. 128.

54 Insemnarile lui V. I. Lenin Cu privire la lozincile demonstra-
tiei" sint o completare la apelul Sovietului din Petrograd Cgtre
muncitorii si soldatii din Petrograd", care a aparut in ziarele
Pravda" si Izvestiia C.E.C." din 28 noiembrie (11 decembrie)
1917. Pentru aceasta zi, cadetii au fixat o demonstratie, inten-
tionind sa deschicla cu de la sine putere sedinta Adunarii con-
stituante si sa dea o lovitura de stat contrarevolutionara.

Apelul a fost adoptat la sedinta Sovietului din Petrograd
.din 27 noiembrie (10 decembrie), dupa comunicarea lui V. Vo-
lodarski cu privire la actiunea contrarevolutionarl in curs de
pregatire. Sovietul din Petrograd i-a indemnat pe muncitori si
soldati sa nu participe la demonstratie.

Incercarea burgheziei contrarevolutionare, sub conducerea Ca-
detilor, de a pune mina pe putere a fost zadarnicita datorita
masurilor adoptate de Consiliul Comisarilor Poporului si de So-
vietul din Petrograd. 130.

55 Decretul cu privire /a arestarea conducatorilor razboiului civil
impotriva revolufiei" a fost adoptat in sedinta Consiliului Co-
misarilor Poporului din 28 noiembrie (11 decembrie) 1917. Mo-
tivul adoptarii acestui decret I-a constituit demonstratia contra-
revolutionara organizata in ziva aceea de cadeti. Cadetii
intentionau sà dea o lovitura de stat contrarevolutionara deschi-
zind cu de la sine putere sedinta Adunarii constituante, in
pofida decretului Consiliului Comisarilor Poporului din 26 no-
iembrie (9 decembrie) 1917, care prevedea ca sedinta acesteia
poate fi deschisa numai de catre o persoana desemnata in mod
special de Consiliul Comisarilor Poporului si cu conditia sa
fie prezenti cel putin jumatate din numgrul membrilor Adunarn
constituante. 131.

.66 Proiectul de hotarire al C.C. al partidului cu privire la raspun-
derea pentru formularea unor acuzatii neintemeiate a fost scris
de V. I. Lenin in legatura cu acuzatia anonima adusa lui
I. S. Ganetki ca s-ar afla in serviciul unci firme germane de
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comert. Vezi in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI, p. 18-20,
scrisoarea lui Lenin clue C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia in le-
gatura cu aceasta problerna. 132.

57 Aici si mai departe, la publicarea interventiilor lui V. I. Lenin
in sedintele C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia textul intocmit de
redactie este tipärit cu petite. 133.

58 Este vorba de crearea unui organ economic superior al Statului
sovietic ; initial se proiectase sã poarte denumirea de Conferinta
economica superioar5.. 133.

59 Cererea lui A. I. Rikov, L. B. Kamenev, V. P. Miliutin si
V. P. Noghin de a fi reprimiti in C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia,
precum i proiectul de rezolutie al lui V. I. Lenin nu s-au pas,
trat in procesele-verbale ale C.C. Comitetul Central a luat
ca bazà proiectul lui Lenin, a hotärit sa fie dat spre redactare
unei comisii formate din trei membri ai C.C. si publicat in
cazul cind Kamenev i altii vor cere ca scrisoarea lor sa fie
publicati. Nici unul dintre aceste documente nu a fost publicat.

133.

60 Problerna crearii C.E.S. (Consiliului economic superior) a fost.
pusà imediat dupa victoria Revolutiei din Octombrie. La 26 sau
27 octombrie (8 sau 9 noiembrie) 1917 s-a discutat in sedinta
Consiliului Central al comitetelor de intreprindere din Petro-
grad, consfatuire la care a participat si V. I. Lenin, proiectul
crearii unui organ economic conducator. Luind cuvintul la
9 (22) noiembrie la sedinta largita a Consiliului sindicatelor din
Petrograd, Lenin a atras atentia asupra necesitatii de a se crea
un aparat care sä conduca economia Tarn sovietice si a aratat
cà au si inceput pregatirile in vederea crearii unor astfel de
organizatii. Proiectul de organizare a unui organ economic su-
perior a fost elaborat de o comisie speciala creati de Consiliul
Comisarilor Poporului.

Examinind problema crearii C.E.S., fractiunea bolsevica din
C.E.C. din Rusia a subliniat necesitatea de a transforma C.E.S.
intr-un organ de lupta al dictaturii muncitorilor si de a i se da .

puteri legislative. La 1 (14) decembrie problema crearii C.E.S.
a fost examinata in sedinta C.E.C. din Rusia. Socialistii-revo-
lutionari de stinga au cerut sa. se majoreze numarul de membri
ai sectiei firanesti din C.E.S., iar acesta sa fie organizat nu pe
lingà Consiliul Comisarilor Poporului, cum se prevedea in pro-
iectul prezentat, ci pe linga C.E.C. din Rusia. Lenin s-a pro-
nuntat impotriva acestor amendamente. Amendamentele
tilor-revolutionari de stinga au fost respinse cu majoritate de
voturi. Decretul cu privire la crearea Consiliului economic
superior" a fost adoptat i publicat la 5 (18) decembrie in
Gazeta Vremennogo Rabocego i Krestianskogo Pravitelstve
nr. 25.

sociali5-
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Lenin a acordat o mare atentie organizkii muncii C.E.S., a
indrumat munca acestuia 6 a luat cuvintul la congresele consi-
liilor economice. Problema organizarii activitkii C.E.S. a fost
examinat 5. in repetate rinduri in sedintele Consiliului Comisari-
lor Poporului. Astfel, in hotkirea Consiliului Comisarilor Po-
porului din 23 decembrie 1917 (5 ianuarie 1918) se arata ca
Consiliul economic trebuie sa se transforme, dintr-un organ de
discutii, intr-un organ care sa conduca in mod practic industria.
Examinind problema activitkii C.E.S. si a necesitkii de a se
inlatura paralelismul dintre munca acestuia si munca comisaria-
telor si departamentelor economice, la 19 ianuarie (1 februarie)
Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat o circulara prin care
obligl C.E.S. si toate comisariatele sa lucreze in strinsa cola-
borare. Proiectul circularei a fost completat si redactat de
Lenin (vezi Culegeri din Lenin", vol. XXI, p. 122-123).

0 data cu desavirsirea nationalizarii marii industrii, C.E.S.
s-a transformat intr-un organ de conducere a industriei de stat
din Tara sovietica. 139.

61 Cuvintarea a fost rostita cu prilejul discutiilor la interpelarea
cu privire la arestarea membrilor cadeti ai Comisiei generale
pentru alegerile in Adunarea constituanta, interpelare prezentata
de fractiunea socialistilor-revolutionari de stinga in sedinta C.E.C.
din Rusia din 25 noiembrie (8 decembrie). In interpelarea lor,
socialistii-revolutionari de stinga cereau sa se explice pe ce temei
a fost incalcata inviolabilitatea persoanei membrilor Adunkii
constituante in calitatea lor de membri ai organului suprem al
puterii. Dupa cuvintarea lui Lenin §i dupa discutiile care au
avut loc a fost adoptata cu o majoritate de 150 de voturi,
contra 98 si 3 abtineri rezolutia scrisa de Lenin prin care se
aproba decretul Consiliului Comisarilor Poporului cu privire la
arestarea conducatorilor rizboiului civil impotriva revolutiei (vezi
volumul de fafa, P. 131). 140.

62 Lenin se refera la decretul Cu privire la deschiderea Adunkii
constituante", adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului la
26 noiembrie (9 decembrie) 1917 si publicat la 27 noiembrie in
Izvestiia C.E.C." nr. 237. Emiterea acestui decret a fost de-
terminatä de faptul ci la 17 (30) noiembrie intr-o serie de ziare
de dreapta fusese publicata hotkirea unui grup de fosti ministri
in guvernul provizoriu, care continuau sa se intituleze guvern
provizoriu", cu privire la deschiderea Adunarii constituante la
28 noiembrie (11 decembrie), ora 2 dupa-amiaza, in palatul
Tavriceski. 141.

63 Al doilea Congres general al Sovietelor de deputag ai tciranilor
din Rusia a avut loc la Petrograd intre 26 noiembrie si 10 de-
cembrie (19 si 23 decembrie) 1917. In afara de delegatii veniti
din provincie la invitatia Comitetului executiv eserist de dreapta
al Sovietelor de deputati ai taranilor, la congres au participat



ADNOTARI 481

toti delegatii de la Congresul extraordinar al taranilor. Au parti-
cipat 790 de delegati cu vot deliberativ, dintre care : 305 so-
cialisti-revolutionari de centru si de dreapta, 350 de socialisti-
revolutionari de stinga, 91 de bolsevici. Congresul s-a desfasurat
intr-o atmosfera extrem de incordati. Socialistii-revolutionari de
dreapta au incercat s domine congresul, sa-i indeparteze de
bolsevici pe socialistii-revolutionari de stinga, care se situau pe
o pozitie echivoca, conciliatoare. 0 lupta deosebit de aprigi s-a
incins la congres in legaturà cu problema atitudinii fati de
Adunarea constituanta si in legatura cu decretul Consiliulu
Comisarilor Poporului prin care cadetii au fost declarati dusmani
ai poporului.

La 2 (15) decembrie, V. I. Lenin a luat cuvintul in aceste
probleme. Initial, congresul adoptase, cu o majoritate neinsemnata
de voturi, o rezolutie a socialistilor-revolutionari de dreapta prin
care se cerea trecerea puterii in mina Adunarii constituante
erau condamnate actiunile Consiliului Comisarilor Poporului, din
dispozitia caruia fusesera arestati mai multi cadeti. Fractiunea
bolsevica a insistat ca rezolutia si fie pusa Inca o data la vot,
si la a doua votare congresul a adoptat rezolutia
revolutionari de stinga. Divergentele in aceasti problema au dus.
la scindarea congresului, i socialistii-revolutionari de dreapta au
parasit congresul. Partea de stinga care a ramas constituia ma-
joritatea la congres si a continuat lucrarile. Congresul a confirmat
hotaririle Congresului general extraordinar al taranilor din Rusia
si s-a raliat la hotaririle celui de-al doilea Congres general al
Sovietelor din Rusia. Congresul a ales un nou Comitet executiv
al Sovietelor de deputati ai taranilor, pe care 1-a insarcinat
traduca in viata, impreuna cu C.E.C. din Rusia, principalele re-
vendicari ale taranilor cu privire la parnint si pace.

In aceastä perioadi apare Apelul socialistilor români clue
revolutia rusa", datat 4 decembrie 1917, in care se face un
succint tablou al dezvoltarii miscarii socialiste din Rom'ania.
Prin lupta noastra se spune in apel clasa muncitoare
a devenit un factor important al vietii noastre politice si
sociale". 145.

64 Rada centrala ucraineana organizatie burghezo-nationalista.
contrarevolutionara, infiintata in aprilie 1917 de blocul parti-
delor si grupurilor nationaliste burgheze i mic-burgheze ucrai-
nene la Congresul national ucrainean care a avut loc la Kiev.
Presedintele Radei a fost M. S. Grusevski, ideologul burgheziei
ucrainene, iar loctiitorul sau V. K. Vinnicenko. Din Rada au
facut parte Petliura, Efremov, Antonovici i alti nationalisti.
Baza ei socialà o constituiau burghezia de la orase qi de la sate,
intelectualitatea nationalista mic-burgheza. Rada centrali a in-
cercat sa consolideze puterea burgheziei si a mosierimii ucrainene,
sä creeze un stat burghez ucrainean, folosind in acest scop mis-
carea de eliberare nationall din Ucraina. Camuflindu-se sub,
steagul luptei pentru independenta nationala, ea s-a straduit sa.

socialitilor-
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traga dupa sine masele populare ucrainene, s le rupa de mis-
carea revolutionara generala din Rusia, si le subordoneze bur-
gheziei ucramene i sa impiedice victoria revolutiei socialiste in
Ucraina. Rada a sprijinit guvernul provizoriu, desi intre ele au
existat divergence in problema acordärii autonomiei Ucrainei.

Dupa. victoria Marii Revolucii Socialiste din Octombrie, Rada
sra declarat organul suprem al Republicii populare ucrainene"
si a pornit pe calea luptei fçie impotriva Puterii sovietice, fiind
unul dintre principalele centre ale contrarevoluciei din Rusia.

In decembrie 1917, la primul Congres general al Sovietelor din
Ucraina, care a avut loc la Harkov, Ucraina a fost proclamata
Republica sovietica. Congresul a declarat rasturnati Rada cen-
traIL Comisarilor Poporului al R.S.F.S.R. a recunoscut
guvernul sovietic ucrainean ca singurul guvern legal al Ucrainei
si a hotarit acorde imediat ajutor in lupta impotriva Radei
contrarevolutionare. In decembrie 1917 si ianuarie 1918 au avut
loc in intreaga Ucraina rascoale armate impotriva Radei cen-
trale, pentru restaurarea Puteru sovietice. In ianuarie 1918,
trupele sovietice din Ucraina au trecut la ofensivi si la 26 ianua-
rie (8 februarie) au ocupat Kievul, doborind dominacia Radei
burgheze.

infrinti si alungata de pe teritoriul Ucrainei Sovietice si
lipsita de orice sprijin in rindurile maselor muncitoare, Rada
centrala s-a aliat cu imperia1itii germani in scopul de a rasturna
Puterea sovietica si de a restaura orinduirea burgheza in Ucraina.
In timpul tratativelor de pace dintre Republica sovietici si Ger-
mania, Rada a trimis la Brest-Litovsk o delegacie proprie i, fära
stirea delegatiei sovietice, a incheiat cu Germania un tratat de
pace separati, prin care, in schimbul ajutorului militar impotriva
Puterii sovietice, ceda Germaniei grinele, carbunele si materiile
prime ucrainene. In martie 1918, Rada s-a inapoiat la Kiev, im-
preuni cu ocupancii austro-germani, devenind o jalnica marioneta
in mina acestora. Convingindu-se de incapacitatea totala a Radei
de a inabusi miscarea revolutionarä din Ucraina si de a asigura
livrarea cantitacilor de produse alimentare cerute de ei, la sfir-
situl lunii aprilic germanii au dizolvat-o. 149.

65 in continuare, textul a fost scris de L. D. Trocki i indreptat
ulterior de V. I. Lenin si I. V. Stalin. 151.

456 Proiectul de apel al celui de-al doilea Congres general al
Sovietelor de deputafi ai Oranilor din Rusia nitre 07.i-it:erne"
a fost scris de Lenin la 6-7 (19-20) decembrie 1917. Dupa
ce membrii prezidiului congresului au luat cunostinca. de textul
proiectului, el a fost citit in numele prezidiului, la seduica con-
gresului in seara zilei de 8(21) decembrie. La insistenca soma:
Iistilor-revolutionari de stinga, o serie de formulari ale apelului
au fost considerabil atenuate. In aceasta forma, apelul a fost
adoptat de congres i publicat, in numele Comitetului executor al
Sovietelor de deputaci ai caranilor din Rusia, in nr. 22 al zia-
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rului Go los Trudovogo Krestianstva" din 15 (28) decembrie sub
titlul Citre taranimea muncitoare". 136.

67 Problema luptei impotriva contrarevolutiei interne si a sabota-
jului a fost pug de V. I. Lenin in sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului din 6 (19) decembrie 1917 in legaturä cu impotrivirea
inversunata a f unctionarilor superiori din institutiile guvernamen-
tale fati de masurile adoptate de Puterea sovietica si cu even-
tualitatea unei grcve a acestora. F. E. Dzerjinski a fost insarcinat
sa creeze o comisie care si stabileasca metodele de lupta impo-
triva sabotajului. Raportul lui Dzerjinski a fost ascultat irs
sedinta Consiliului Cornisarilor Poporului din 7 (20) decembrie.
Pe cit se pare, proiectul de decret a fost scris de Lenin in
legatura cu acest raport. Tot in aceasta sedinta a fost formata
Comisia extraordinara din Rusia (Ceka) pentru lupta impotriva
contrarevolutiei si a sabotajului, al carei presedinte a lost numit
F. E. Dzerjinski. 163.

68 Problema raionului minier Aleksandrov-Grusevsk a fost exami-
nati in sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din 9 (22)
decembrie 1917. 166.

69 Monotop Consiliul pentru problemele monopolului comertului
cu combustibilul din Donet a fost creat de guvernul provizoriu in
1917. Dupa Revolutia Socialistä din Octombrie, Ivlonotopul a
dus o politica de sabotare a aprovizionarii cu cornbustibil a
transporturilor si a intreprinderilor industriale din centrul Rusiei
Sovictice. 166.

70 In sedinta C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia din 11 (24) decembric
1917 a fost pusi si discutata o singura problemä pozitia
fracpunii bolsevice din Adunarea constituanta, intrucit in frac-
Pune s-a statornicit starca de spirit a aripii de dreapta
divergentele dintre ea si C.C." (Procesele-verbale ale Comite-
tului Central al P.M.S.D. (b) din Rusia. August 1917 februarie
1918", Moscova, 1958, P. 160).

Biroul provizoriu al fractiunii se pronunta impotriva liniei
trasate de C.C. in problema Adunarii constituante. Apreciind
rolul Adunarii constituante de pe pozitii burghezo-democratice,
biroul considera convocarea acesteia drept ultima etapa a revo-
lutiei si propunea si se renunte la controlul asupra convocarii
ei. Cornitetul Central al partidului a hotirit sa se elaboreze
tezele cu privire la Adunarea constituanta si a stabilit ca in
ziva de 12 (25) decembrie, ora 4 dupal-amiaza, a se Pita la
Smolnii o sedinta a fractiunii la care sa se discute raportul C.C.,
precum si tezele, si sa se aleag a. un nou birou al fractiunii. La
aceasta sedinta, V. I. Lcnin a dat citire Tezelor cu privire la
Adunarea constituanta", scrise de el din insarcinarea C.C. (yen
volumul dc fata, p. 170-175). Dupi dezbateri indelungatc,
tezele au fost adoptate in unanimitate de fractiune. La.
13 (26) decembrie de au fost publicate in Pravda". 168-

si
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71 Congresul general extraordinar al muncitorilor ii mailtrilor fero-
viari a avut loc intre 12 (25) decembrie si 30 decembrie 1917
(12 lanuarie 1918), la Petrograd. Congresul a fost convocat din
mitiativa sindicatelor feroviarilor din Moscova si Petrograd. La
congres au participat circa 300 de delegati, dintre care peste
jumitate erau bolsevici. V. I. Lenin a rostit in a doua zi a
lucrarilor congresului un cuvint de salut si a fost ales presedinte
de onoare al congresului. Congresul a ascultat rapoartele cu
privire la momentul actual, cuvintarea reprezentantului Vikjelului,
rapoartele cu privire la situatia aprovizionarii, la constructia
sindicala, la organizarea retelei de Soviete locale de deputati ai
mulacitorilor de la caile ferate. Majoritatea zdrobitoare a con-
gresului s-a situat pe pozitia celui de-al doilea Congres general al
Sovietelor din Rusia. Congresul a adoptat o rezolutie prin care
se recunostea ca politica Vikjelului a constituit un sprijin pentru
burghezia contrarevolutionara si si-a exprimat neincrederea in el.
Congresul a desemnat 78 de reprezentanti pentru congresul gene-
ral al feroviarilor, a carui convocare fusese stabilità de Vikjel
peatru 19 decembrie 1917 (1 ianuarie 1918). 176.

72 Este vorba despre cuvintarile conducatorilor partidului socialisti-
lor-revolutionari principalii organizatori ai primului Congres
general al deputafilor taranilor din Rusia, care a avut loc intre
4 si 28 mai (17 mai si 10 iunie) 1917 la Petrograd.

La lucrärile congresului au participat 1 115 delegati din partea
congreselor varanesti guberniale si a organizaviilor de tirani din
armata. Majoritatea covirsitoare la acest congres au avut-o so-
cialistii-revolutionari, care au exercitat o mare influenta asupra
alegerilor de delegati din diferite localitati. Prin provenienta lor
sociala, majoritatea delegatilor la congres faceau parte din tara-
nimea instarita, iar saracimea satelor era reprezentata prin
delegatii din armata.

Pe ordinea de zi au figurat : problema guvernului provizoriu
de coalitie, problema aprovizionarii, problema razboiului si a
pacii, problema agrari si altele. Congresul a devenit o arena de
lupta a bolsevicilor impotriva socialistilor-revolutionari, pentru
atragerea maselor taranesti. Lucrarile fractiunii bolsevice s-au
desfasurat sub conducerea directa a lui V. I. Lenin, care a
acordat o mare atentie congresului varanilor. Bolsevicii au fost
sustinuti de asa-zisul grup al celor 14 lira partid", organizat
de M. V. Frunze (Mihailov).

La 7 (20) mai, V. I. Lenin a adresat o scrisoare deschisa
delegatiilor la congres ; la 22 mai (4 iunie), el a rostit o cuvin-
tare cu privire la problema agrara si a prezentat in numele
fragiunii bolsevice un proiect de rezolutie scris de el. In scrisoarea
calm delegatii la congres, in cuvintarea sa st in protectul de
rezolutie, V. I. Lenin a propus ca pamintul sa fie declarat pro-
prietate a intregului popor si sa se treaca imediat la transmi...-
terea Fara plata a paminturilor mosieresti in mina farandor, fara
a mai astepta convocarea Adunarii constituante. Cuvintarea lut
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V. I. Lenin a produs o puternick impresie asupra delegmilor
tarani la congres.

Dar liderii socialistilor-revolutionari au reusit totusi s impuni
congresului rezolutiile lor. Congresul a aprobat politica guver-
nului provizoriu burghez 5i intrarea socialistilor" in acest guvern,
s-a pronuntat pentru continuarea razboiului pina la victoria
finale i pentru ofensiva pe front. Rezolvarea problemei agrare
congresul a aminat-o pinal la convocarea Adunarii constituante.
La congres a fost ales un Comitet executiv al Sovietelor de
deputati ai taranilor, format din socialisti-revolutionari, care a
dus o politica conciliatoare. Hotaririle adoptate de congres ex-
primau interesele burgheziei satesti, ale chiaburilor. 176.

73 Articolul Pentra piine fi pace" a fost scris de V. I. Lenin in
ziva de 14 (27) decembrie 1917, la rugamintea lui Hoglund,
social-democrat de stinga suedez, care venise in acea vreme la
Petrograd din insarcinarea Partidului social-democrat de stinga
din Suedia. Articolul a fost publicat pentru prima oara in limba
germana, in mai 1918, in ziarul Jugend-Internationale", organ
al Uniunii internationale a organizatiilor socialiste de tineret, care
a aderat la stinga zimmerwaldiana (a aparut la Zurich din
septembrie 1915 pina in mai 1918).

In noiembrie 1919, inceputul articolului a fost reprodus in
facsimil intr-o publicatie speciala Det röda Ryssland. 1917 7/11
1919" (Revolutia rusà. 1917 7/11 1919"), publicatie scoasi de
editura socialista de stinga Fram" din Stockholm cu prilejul
celei de-a doua aniversari a Revolutiei Socialiste din Octornbrie
din Rusia.

In arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe linga C.C. al P.C.U.S. nu exista manuscrisul articolului.

178.

74 Cuvintarea a fost rostita de V. I. Lenin in legatura cu discutarea
in sedinta C.E.C. din Rusia din 14 (27) decembrie 1917 a de-
cretului cu privire la nationalizarea bancilor.

Masud le practice in vederea nationalizarii bancilor au inceput
sa fie pregatite imediat dupi victoria revolutici socialiste. La
25 octombrie (7 noiembrie) 1917 a fost ocupata Banca de Stat.
Infringind sabotajul functionarilor burghezi, Puterea sovietica a
pus curind dupa accea in mod practic stapinire pe Banca de Stat
si a stabilit un control asupra bancilor particulare, aceasta fiind
o masura tranzitorie in vederea nationalizarii lor. Sabotajul ban-
cherilor a silk insa guvernul sovietic s accelereze nationalizarea
bancilor particulare. Din ordinul guvernului, in dimineata zilei
de 14 (27) decembrie toate bancile i institutiile de credit din
Petrograd au fost ocupate de detasamente de muncitori si de
ostasi ai Garzii rosii. In aceeasi zi au fost adoptate in sedinta
C.E.C. din Rusia decretele Cu privire la nationalizarea bancilor"
si Cu privire Ia controlul seifurilor din band".

Ambele decrete au fost publicate la 15 (28) decembrie in
Izvestiia C.E.C." nr. 252. 180.

33 Lenin, Opera vol. 35
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75 Proiectul de decret cu privire la infriptuirea nationaliarii bin-
ctlor # la masurile necesare fn legatura cu aceasta" a fost pre-.
zentat de V. I. Lenin spre examinare biroului Consiliului economic
superior in jurul datei de 14 (27) decembrie 1917. Procesul-verbal
al sedintei in care s-a discutat accst proiect nu s-a pastrat.

Proiectul de decret a fost publicat in noiembrie 1918, in
organul C.E.S. revista Narodnoe Hozeaistvo" nr. 11. Ultimul
alineat al proiectului de decret a fost publicat pentru prima
oara in 1949, in ed. a 4-a a Operelor lui V. I. Lenin. 183.

76 Proiectul de fata a fost prezentat de V. I. Lenin 6 adoptat in
sedinta Consilmlui Comisarilor Poporului din 15 (28) decembrie
1917, cu ocazia discutarii problemei incetarii lucrului la Uzinele
Putilov" ; el a fost publicat ca o hotarire a Consiliului Comi-
sarilor Poporului Cu privire la organizarea unei comisii de
practicieni" la 17 (30) decembrie 1917, in Gazeta Vremennogo
Rabocego i Krestianskogo Pravitelstva" nr. 35. 187.

77 Intrebarile de fata au fost puse de Lenin la 17 (30) decembrie
1917, in cadrul unei consfatuiri a delegatilor pe care Congresul
general al reprezentantilor armatei in legatura cu demobilizarea
armatei i-a desemnat pentru a participa la lucrarile comisiei pen-
tru demobilizarea armatei de pe link' Comisariatul poporului
pentru problemele militare. In arhive nu s-au gash nici raspun-
surile la intrebari, nici materiale care sa contin a. un rezumat
al acestor raspunsuri. Pe cit se pare, aceste raspunsuri 1-au ajutat
pe Lenin sa ajunga la ferma convingcre a razboiul cu germanii
nu poate fi continuat si s-a tinut seama de de la stabilirea tac-
ticii partidului in problema tratativelor de pace cu Germania.
Rezultatele sondajului au fost discutate la 18 (31) decembrie in
sedinta Consiliului Comisarilor Poporului pe baza raportului lui
N. V. Krilenko cu privire la situatia de pe front si la starea
armatei. Consiliul Comisarilor Poporului a hotarit sa. se considere
concludcnte rezultatcle sondajului si a adoptat proiectul de
rezolutic propus de Lcnin (ve7i volumul de fata, p. 190).

Manuscrisul chestionarului lui Lenin nu s-a pastrat ; textul
dupa care se tipareste documentul este reprodus intr-o scrisoare
adresata in 1924 Institutului V. I. Lenin' de catre D. S. Vi-
tebski, participant la consfatuire.

Congresul general al reprezentanglor armatei 'in legaturZi cu
demobilizarea armatei a avut loc la Petrograd intre 15 (28) de-
cembrie 1917 si 3 (16) ianuarie 1918. La congres au fost .trimisi
delegati din partea Sovietelor de deputati ai muncitorilor si
soldatilor, din partea comitctelor de front si de corpuri de
armata, a unitatilor de geniu, a divizioanelor si brigazilor de
artilerie, a statelor-majore etc. La deschiderea congresului au fost
prezenti 234 de delegati, dintre care 119 bolsevici si 45
socialisti-revolutionari de stinga. In jurul grupului de delegati
asa-zis din afara fractiunilor" s-au unit, pe cit se vede, men-
scvicii 6 socialistii-revolutionari de dreapta. Ulterior, numarul
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delegatilor a sporit la 272. Sarcina congresului era de a lua
masuri pentru ca demobilizarea armatei, care incepuse in mod stihinic,
sa se desfasoare in mod organizat si de a examina problema
crearii unei armate noi armata statului socialist. Congresul
a fost in fond organul provizoriu pentru conducerca actiunii
de demobilizare a armatei si a desfasurat o importanta activi-
tate in aceastä directie.

Cind, la 28 decembrie 1917 (10 ianuarie 1918), s-a discutat
problerna organizarii unei armate socialiste, fractiunea bolszvica
a prezentat un proiect cu privire la crearea unei armate mun-
citoresti-taranesti. Impotriva proiectului propus de bolsevici s-au
pronuntat mensevicii i socialistii-revolutionari de dreapta. Dupa
o oarecare ezitare, socialistii-revolutionari de stinga i-au sprijinit
pe bolsevici. Proiectul prezentat de bolsevici a fost adoptat cu
153 de voturi pentru, 40 contra si 13 abtineri.

Initial se proiectase ca Lenin sa çin o cuvintare la congres,
dar, fiind ocupat, nu a mai luat cuvintul. La 3 (16) ianuarie, in
ziva incheierii lucrarilor congresului, Lenin a trimis un saint
delegatilor la congres (vezi volumul de fall, p. 234). 188.

78 Proiectul de rezolutie a fost adoptat de Consiliul Comisarilor
Poporului la 18 (31) decernbrie 1917. 190.

79 In continuare, pita la cuvintul hotaraste :", textul este scris
de L. D. Trotki. 191.

80 Insemnarile Din jurnalul unui publicist (Teme de prelucrat)"
au fost scrise de V. I. Lenin in timpul unui concediu de 4 zile
petrecut intre 24 si 27 decembrie 1917 (6 si 9 ianuarie 1918)
in Finlanda. Prima terna de prelucrat Acum nu mai trebuie
sa-ti fie teama de omul cu arma." a fost prilejuita de o
conversatie pe care Lenin a auzit-o intr-un vagon de cale
ferata din Finlanda. Despre aceasta, Lenin a povestit ulterior
in raportul prezentat la cel de-al treilca Congres general al
Sovietelor din Rusia in ziva de 11 (24) ianuaric 1918 (vezi
volumul de fata, p. 279). In timpul concediului, Lenin a scris

articolele Cei speriati de prabusirea vcchiului i cei care
luptl pentru nou", Cum trebuie organizata' intrecerea ?"
Proiect de decret cu privire la cornunele de consum" (vezi
volumul de fatal, p. 200-204, 205-215, 216-220), in care au
fost analizate o mare parte din temele mentionate in In-
semnarile unui publicist". Aceste articole nu au fost editate in
timpul vietii lui Lenin, dcoarece, dupa cum afirma
N. K. Krupskaia, Lenin, considerind c. articolele scrise in
cele patru zile de odihna nu sint bine puse la punct, nu le-a
publicat atunci" (N. K. Krupskaia. Amintiri despre Lenin",
Bucuresti, Editura politica, 1960, P. 356).

Temele cu privire la constructia economica mentionate in
Insemnarile unui publicist" au fost analizate de Lenin cit
se poate de complet in martie-aprilie 1918, in lucrarea Sarcinile

33*
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imediate ale Puterii sovietice" (vezi Opere, vol. 27, Bucuresti,
Editura politica., 1959, P. 219-260). 196.

81 Lenin se refera la fraza : Impotrivirea capitalistilor a fost, pe
cit se pare, zdrobtta." din cuvintarea rostita de A. V. Pesehonov

ila 5 (18) unie 1917, la primul Congres general al Sovietelor
de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Rusia. Despre
aceasta cuvintare, Lenin aminteste in articolul Cei speriati de
prabusirea vechiului i cei care lupta pentru nou" (vezi volumul
de lack', p. 202). 196.

82 Este vorba de cuvintarea rostita de G. V. Plehanov in sedinta
din 30 iulie (12 august) 1903 a Congresului al II-lea al
P.M.S.D.R. In cuvintarea sa, Plehanov declarase ca toate prin-
cipiile democratice trebuie sa fie subordonate exclusiv cauzei
revolutiei, cauzei clasei muncitoare, ca, pentru asigurarea succe-
sului in revolutie, social-democratia poate s admita restringerea
temporara a actiunii unui principiu democratic sau altul, si ca,
in interesul revolutiei, social-democratii pot sa se pronunte chiar

impotriva dreptului de vot universal (vezi Congresul al
doilea al P.M.S.D.R. Procese-verbale". Moscova, 1959, p. 181-182).

Lenin a analizat problema atitudinii partidului revolutionar
fata de teroare in articolul Plehanov despre teroare" (vezi
volumul de fata, p. 193-195). 197.

83 In Tezele cu privirc la incheierea imediata a unei paci se-
parate si anexioniste" (vezi volumul de fatal, p. 253-262),
Lenin a elaborat temele 20 si 20 bis ; fraza Die Deutschen
brauchen eine Niederlage" (Germanii au nevoie de o in-
fringere") este analizata amanuntit in teza 11. 197.

84 In articolul Planul lor", aparut la 24 decembrie 1917 (6 ia-
nuarie 1918), in ziarul Pravda" nr. 223, se anunta : Lloyd
George s-a pronuntat in sensul ca mai intii Rusia trebuie sa-si
stabileasca viitoarele granite cu Germania si Austro-Ungaria
abia dupa aceea se va pune problema tratativelor cu privire la
pacea generala". Mai departe, in articol se spunea c publicistii
oficiali din tarile Antantei se pronunç i ei in sensul c ar fi
mai avantajos ca aliatii sa duel tratative de pace flea Rusia.
Autorul ajunge la concluzia cä aliatii tatoneaza terenul pentru
tratative de pace cu Germania, dar considera cà este mai
avantajos ca Germania sa fie lasata." sa-si incheie mai intii
socotelile cu Rusia. Germania trebuie.... sa se despagubeasca pe
socoteala Rusiei". 198.

85 V. I. Lenin citeaza lucrarea lui K. Marx si F. Engels Sfinta
familie sau critica criticii critice. Impotriva lui Bruno Bauer
& Co." (vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 2, Bucure§ti,
Editura politica, 1962, ed. a II-a, p. 91). 198.

;i
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86 Lenin se refera la articolul lui P. Kievski (I. Peatakov) Pro-
letariatul aplrut la 5 (18) decembric 1917 in ziarul
Pravda" nr. 206. 199.

87 Vezi scrisorile lui K. Marx citre W. Liebknecht din 6 aprilie
1871 si catre L. Kugelmann din 12 aprilie 1871 (K. Marx
F. Engels. Ausgewählte Briefe, Dietz Verlag, Berlin, 1953,
p. 306-308). (Vezi si K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin. Dcspre
internationalisrnul proletar, Bucuresti, Editura politick 1959,
p. 118-119). 202.

88 K. Marx. Scrisoarea catre W. Bracke din 5 mai 1875 (vezi
K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 19, Bucuresti, Editura politick
1964, p. 13). 212.

89 V. I. Lenin citcaza aici cuvintele lui Mefistofel din tragedia
Faust" de J. W. Goethe (vezi J. W. Goethe. Faust". Parte.... I.
Odaia de studiu", Bucuresti, E.S.P.L.A. 1955, P. 109). 213.

90 Proiectul de &wet cu privire la comunele de consum", scris
de V. I. Lenin, a fost detaliat de Comisariatul poporului pentru
aprovizionare si publicat la 19 ianuarie (1 februarie) 1918, in
Izvestiia C.E.C.". Proiectul a provocat o impotrivire inversunatä
din partea cooperatorilor burghezi care se pronuntau pentru in-
dependenta cooperatiei fata de organele Puterii sovietice. Con-
siderind el este necesar ca aparatul cooperatist s. fie folosit in
scopul organiz'arii cornertului si al repartizarii produselor alirnen-
tare pcntru populatie, Consiliul Comisarilor Poporului a fost
nevoit sL fac . unele concesii cooperatorilor. In urma tratati-
velor care au avut loc in martie i la inceputul lunii aprilie
1918 intre reprezentantii C.E.S., ai cooperatiei i ai organizatiilor
de aprovizionare, s-a elaborat un proiect de dccret care a fost
discutat in sedintele Consiliului Cornisarilor Poporului din 9 si
10 aprilie. Proicctul a fost adoptat de Consiliul Comisarilor Po-
porului cu uncle compleea'ri si indrepari ficute de Lenin.
Punctele 11, 12 5i 13 din decret au fost scrise in intrcgime
de Lenin (vezi Decretele Puterii sovietice", vol. 2, 1959,
p. 86-91). Decrctul a fost confirmat in sedinta C.E.C. din Rusia
din 11 aprilie. Totodati a fost adoptatI o rezolutie propusI de
fractiunca bolsevic . in care se sublinia c51 decrctul cu privire
la cooperatia de consum constituic o hotIrire de cornprornis,
care prezintI lipsuri esentiale", si c.1 C.E.C. din Rusia adopti
decretul cu privire la cooperativele de consum ca o misurg.
tranzitorie" (Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 72 din 12 aprilie
1918). Decretul a fost publicat la 13 aprilie in ziarul Pravda"
nr. 71.

81 b6noiIn,
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In lucrarea sa Sarcinile imediate ale Puterii sovietice" (vezi
Opere, vol. 27, Bucuresti, Editura politica, 1959, P. 219-260),
Lenin face o apreciere asupra decretului. 216.

91 V. I. Lenin are in vedere directiva data .de Comisariatul po-
porului pentru aprovizionare Sovietelor locale in legatura cu
organizarea aparatului de aprovizionare, proiectul Comisaria-
tului poporului pentru aprovizionare cu privire la Comisariatul
aprovizionarii si hotarirea Consiliului economic superior cu
privire la consiliile economice raionale.

Intrucit vechile organe de aprovizionarc sabotau decretele
Puterii sovietice, la 22 decembrie 1917 (4 ianuarie 1918) Co-
misariatul poporului pentru aprovizionare a dat Sovictelor
locale directiva de a lua in propriilc lor mlini problema apro-
vizionirii si de a organiza un aparat propriu de aprovizionare,
sprijinindu-se in aceasta actiune pe organizatiile de delegati
din partea guberniilor consumatoare si a armatei (comitetele
de delegati"), create pe linga organele de aprovizionare. In
acelasi timp, in cadrul Comisariatului poporului pentru apro-
vizionare se elabora proiectul de reorganizare a acestuia in
comisariat al aprovizionarii", in atributiile caruia trebuia sä
treaca aprovizionarea populatiei nu numai cu produse alimen-
tare, ci si cu tot felul de marfuri, comertul particular urmind
a se reduce in mod simtitor. Potrivit acestui proiect, organele
locale ale comisariatului aprovizionarii urmau sa se transforme
in sectii de aprovizionare pe linga Soviete.

In scopul organizarii si reglementarii vigil economice a
fiecirui raion industrial, C.E.S., in sedinta din 23 decem-
brie 1917 (5 ianuarie 1918), a adoptat Hotarirca cu privire la
consiliile economice raionale (regionale) si locale", care, sub
conducerea C.E.S., urmau sa organizeze si sa reglementeze
productia din intreprinderi. 216.

92 Este vorba de declaratia pe care S. A. Lozovski, pe atunci
secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din Rusia, a
facut-o in cadrul fractiunii bolsevice a C.E.C. Declaratia a fost
publicata la 4 (17) noiembrie 1917 in nr. 172 al ziarului
Novaia Jizn". In decembrie 1917, S. A. Lozovski a fost exclus
din rindurile partidului bolsevic. In decembrie 1919 a fost
reprimit in rindurile P.C. (b) din Rusia. 223.

93 Lenin se refera la articolele lui S. A. Lozovski Catre congresul
general al sindicatelor din Rusia" si Sindicatele si Puterea so-
vietica", publicate in nr. 7 g 8 ale revistei Professionalnii
Vestnik" pe 1917.

Professionalnii Vestnile" revista, organ al Consiliului
Central al Sindicatelor din Rusia ; a aparut la Petrograd din
septembrie 1917 pina in martie 1919. 224.
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94 Festivitatea organizatk cu prilejul plecHrii primelor esaloane ale
arnlatei socialiste din Petrograd pe front a avut loc la 1 (14) ia-
nuarte 1918 la manejul Mihailovski. Pe cind se intorcea de la
manej la Smolnii, V. I. Lenin a fost victima unui atentat.
Glontul a pktruns prin geamul masinii si a trecut pe deasupra
capului lui Lenin. Comunistul elvetian Fritz Platten, care il
insotea, a fost usor rknit. 226.

95 Proiectul de fata a fost prezentat de V. I. Lenin si adoptat in
sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din 2 (15) ianua-
rie 1918, cu ocazia discutiilor in jurul interpelkrii lui A. G. $leap-
nikov cu privire la normele de retribuire a functionarilor su-
periori din conducerea intreprinderilor. 228.

96 Lenin se referä la hotkrirea Consiliului Comisarilor Poporului din
18 noiembtie (1 decembrie) 1917 Cu privire la cuantumul re-
munerärii comisarilor poporului si a functionarilor superiori"
(vezi volumul de fatk, p. 110). 228.

97 Proiectul Declaratiei drepturilor poporului muncitor ii exploa-
tat" a fost prezentat in sedinta din 3 (16) ianuarie 1918
a C.E.C. din Rusia. Proiectul a fost adoptat ca bazi cu ma-
joritate de voturi contra doul si o abtinere si transmis spre
definitivare comisiei de coordonare. Declaratia" adoptaa de
C.E.C. din Rusia a fost publicatk la 4 (17) ianuarie in Iz-
vestiia C.E.C." La 5 (18) ianuarie, I. M. Sverdlov, in numele
C.E.C. din Rusia, a dat citire Declaratiei" la prima sedinfa,
a Adunkrii constituante si a propus ca ea sk fie con firmata.
Propunerea de a se discuta Declaratia" a fost respinsk cu
majoritate de voturi de cItre partea contrarevolutionarà a
Adunirii constituante. La 12 (25) ianuarie, Declaratia" a fost
confirmatk de cel de-al treilca Congres general al Sovietelor
din Rusia si ulterior a stat la baza Constitutiei sovietice.

La punctul 2 al manuscrisului Declaratiei" lui Lenin existk
indreptäri facute de I. V. Stalin ; alineatul care incepe cu cu-
vintele : Iar din punct de vedere at fondului Adunarca
constituantä considerr este scris de N. I. Buharin si redactat
de V. I. Lenin. 231.

98 La 6 (19) decembrie 1917, Seimul finlandcz a adoptat o decla-
ratie cu privire la proclamarea Finlandei ca stat independent.
In conformitate cu politica nationalk a Statului sovietic, la
18 (31) decembrie 1917 Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
decretul cu privire la independenta de stat a Finlandei. In
timpul unei sedinte a Consiliului Comisarilor Poporului,
V. I. Lenin a inminat personal premierului Finlandei P. E. Svin-
hufvud, conducktorul delegatiei guvernamentale finlandeze, textul
decretului. La 22 decembrie 1917 (4 ianuarie 1918), decretul cu
privire la independenta Finlandei a fost confirmat de C.E.C.
din Rusia.
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Conform tratatului incheiat de Rusia cu Germania, Austro-
Ungaria, Turcia i Bulgaria la 2 (15) decembrie la Brest, gu-
vernul sovietic a propus la 19 decembrie 1917 (1 ianuarie 1918),
guvernului persan sa se elaboreze un plan comun de retragere
a trupelor rusegi din Persia.

La 29 decembrie 1917 (11 ianuarie 1918), Consiliul Comi-
sarilor Poporului a adoptat Decretul cu privire la «Armenia
Turceasca*". Decretul a fost publicat la 31 decembrie 1917
(13 ianuarie 1918) in ziarul Pravda" nr. 227. 232.

99 Dupa ce majoritatea contrarevolutionara din Adunarea consti-
tuanta a refuzat s ia in discutie Declaratia drepturilor po-
porului muncitor i exploatat", fractiunea bol;evicilor i cea a
sociali;tilor-revolutionart de stinga au cerut S. se intrerupi
Fdinta pentru a se tine consfatuiri pe fractiuni. In ;edinta
fractiunii bol;evice, V. I. Lenin a rostit o scurta cuvintare (nici
procesul-verbal al secretarilor, nici stenograma acestei cuvintari
nu s-a pastrat). Lenin a propus ca in ;edinta Adunarii consti-
tuante sa dea citire declaratiei fractiunii bol;evice scrise de el

apoi fractiunea s p'ar5seascl Adunarea constituanta. Frac-
tiunea a acceptat aceasta. propunere.

Socialiitii-revolutionari de stinga, care ;ovaiau in problema
atitudinii fata de Adunarea constituanta, dupa plecarea bol;e-
vicilor au propus sa se punI imediat la vot problema atitudinii
fati de politica de pace promovati de Puterea sovietica. Cind
deputatii de dreapta din Adunarea constituanta au respins
aceasta propunere, socialigii-revolutionari de stinga au parasit
;i ei sala de ;edinte.

Curind dupa plecarea bohevicilor si a sociali;tilor-revolutio-
nari de stinga, comisarul poporului pentru problemele maritime
P. E. Dibenko, care era insarcinat cu paza palatului Tavriceski,
a dat ordin garzii sa inchicla ;edinta Adunarii constituante.
Aflind despre aceasta, Lenin a dat urmatoarea dispozitie : Se
ordona tovara;ilor soldati i marinari care fac de garda in
incinta palatului Tavriceski sa' nu comita nici un act dc violenta
fati de partea contrarevolutionara a Adunarii constituante, sa-i
lase pe toti s ias5.' din palatul Tavriceski ;i fara dispozitii
speciale sa nu permità nimanui s intre in palat. Pre;edintele
Consiliului Comisarilor Poporului V. Ulianov (Lenin)" (Cu-
legeri din Lenin", vol. XVIII, p. 46).

Adunarea constituanta ;i-a sistat lucrarile la ora 4 fri 40 de
minute in noaptea de 5 spre 6 (18 spre 19) ianuarie 1918.

237.

100 Problema dizolvarii Adunarii constituante a fost examinata in
sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din 6 (19) ianua-
rie 1918. Continutul principal al decretului cu privire la
dizolvarea Adunärii constituante a fost expus de V. I. Lenin in
schita initialä a tezelor decretului (vezi Culegeri din Lenin",
vol. XVIII, p. 48). Pentru ;edinta Consiliului Comisarilor
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Poporului, Lenin a dezvoltat aceasta schita in tezele decretului
(vezi volumul de fata, p. 242-245), carora ii s-a dat citire si
au fost adoptate pe puncte. La punctul 2, care in procesul-
verbal al Consiliului Comisarilor Poporului figureaza astfel :
Parasirea Adunarii constituante de catre fractiunea bolievicilor

cea a socialistilor-revolutionari de stinga", s-a adoptat hots-
Area : se adopta, mentionindu-se cä i o parte a fractiunii
musulmane a plecat" ; la celelalte puncte : se adopta" (Cu-
legeri din Lenin", vol. XVIII, p. 50).

In noaptea de 6 spre 7 (19 spre 20) ianuarie a avut loc o
sedinta a C.E.C. din Rusia, la care a fost adoptat cu majori-
tate de voturi, 2 voturi contra si 5 abtineri decretul cu privire
la dizolvarea Adunarii constituante. Lenin a rostit o cuvintare
cu privire la dizolvarea Adunarii constituante (vezi volumul de
fata, p. 248-252). La baza decretului adoptat de C.E.C. d;n
Rusia a stat proiectul lui Lenin.

La 7 (20) ianuarie 1918, decretul cu privire la dizolvarea
Adunarii constituante a fost publicat in ziarcle Pravda" si
Izvestiia C.E.C." 242.

101 Tezele cu privire la incheierea imediata a unei paci separate
anexioniste au fost citite de V. I. Lenin in ziva de

8 (21) ianuarie 1918, la consfatuirea membrilor C.C. cu unii
activisti de partid. La consfatuire au participat 63 de persoane.
Procesul-verbal al consfatuirii nu s-a pastrat. S-au pastrat numai
niste scurte insemnari facute de Lenin cu privire la cuvintarile
lui Osinski (Obolcnski), Trotki, Lomov (Oppokov), Kamenev
si altii.

La consf5.tuire sfirsitul tezei 21 (de la cuvintele Dar nici
un marxist") a fost expus de Lenin oral. In manuscrisul tezelor,
Lenin a marcat acest loc cu trci linii verticale si a scris pe
margine : Dactilografie : rog ca si la transcriere si se punk
aceste trei linii verticale".

Din cuvintarea rostita de Lenin la sedinta C.C. din 11 (24) ia-
nuarie se stie ca 15 participanti la consfatuire au votat pentru
tezele lui Lenin, 32 au sprijinit pozitia comunistilor de stinga"
si 16 pozitia lui Trotki.

Tezele au fost publicate abia la 24 februarie, chid in pro:
blema semnarii pacii majoritatea C.C. s-a situat pe pozitia ltn
Lenin. 253.

102 In sedinta C.C. din 11 (24) ianuarie 1918, dupa cuvintarea lui
Lenin, s-a discutat problema razboiului si a pacii. Impotriva
lui Lenin s-au ridicat comunistii de stinga" si Trotki. 0 parte
dintre comunistii de stinga" Buharin, Uritki, Lomov (Oppo:
kov) au sprijinit propunerea lui Trotki nici pace, ma
razboi". Pentru senmarea pacii s-au pronuntat Stalin, Sergheev
(Artem), Sokolnikov. FiMd convinsi c lozinca razboiului revo-
lutionar imediat nu va avea succes (pentru ea au votat numai
doua persoane), comunistii de stinga" au facut s precumpa-

ei

Ii
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neascl propuncrea lui Trotki, care a obtinut 9 voturi contra 7.
Sperind s biruie impotrivirea fatá de incheierea p5cii din cadrul
C.C. si s5 determine o cotiturä in starea de spirit a acelei pirti
din masele care ii urma pe adeptii r5zboiului revolutionar, Lenin
a propus sa se tergiverseze prin toate mijloacele tratativele,
propuncre care a fost adoptata cu 12 voturi contra 1. 265.

103 V. I. Lenin se refera, probabil, la un articol apirut ail sem-
ratur 5. in nr. 7 al ziarului Novaia jizn" din 11 (24) ianua-
rie 1918, sub titlul Bolsevicii i social-democratia german5". In
ziar se aratä ca acest articol apartine unui reprezentant de
seamai al Partidului social-democrat independent din Germania.

266.

104 V. I. Lenin se refer5 la urmatoarele cuvinte din procesul-verbal
al cuvintlrii lui I. V. Stalin : Tov. Stalin consider 5. adop-
tind lozinca ra'zboiului revolutionar, facem jocul imperialismu-
lui. Pozitia tov. Trotki nu este o pozitie. in Occident nu existl
o miscare revoltnionarii, nu existl fapte care si confirme acest
lucru, exist5 numai o potenta, iar pe o potenta nu ne putem
bizui. Daci germanii vor incepe ofCnsiva, aceasta va duce la
intarirea contrarevolutiei de la noi.

Din cuvintarea lui G. E. Zinoviev, Lenin se refela la urml-
toarele cuvinte : ...Desigur, ne aflarn in fata unei grele ope-
ratii chirurgicale, deoarece, incheind pacea, noi facem ca sow-
nismul din Germania sa se tntreasc i, pentru un timp, sl
s1abeasc5. pretutindeni miscarea in Occident. Dar se deschide
o alti perspectivi pieirea republicii socialiste" (Procesele-
verbale ale Comitetului Central al P.M.S.D. (b) din Rusia.
August 1917 februarie 1918", Moscova, 1958, p. 171-172).

267.

105 Al treilea Congres general al Sovietelor de deputag ai muncito-
rilor, soldatilor taranilor din Rusia a avut loc intre 10 si 18
(23 si 31) ianuarie 1918, la Petrograd.

La congres au fost reprezentate 317 Soviete de deputati ai
muncitorilor, soldatilor 6 taranilor si 110 comitete de armatl,
de corpuri de armati si de divizii. La inceputul lucrarilor con-
gresului au fost prezenti 707 delegati, dintre care 441 bolsevici.
La 13 (26) ianuarie s-au allturat congresului participantii la
cel de-al III-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai
taranilor din Rusia. /n afara.' de aceasta, num5ruI delegatilor
crestea neincetat, pe masurl ce soseau delegatii care au intirziat
la deschiderea congresului. La sedinta de incheiere a luctirilor
congresului au participat 1 587 de delegati.

In prezidiul congresului au fost alesi 10 bolsevici, 3 socialisti-
revolutionari de stinga si 1 reprezentant al altor fractiuni
(socialisti-revolutionari de dreapta, mensevici etc.).

Congresul a fost salutat de reprezentanti ai social-democratiei
elvetienc, romane, suedeze si norvegiene, ai Partidului socialist
britanic, ai muncitorilor socialisti din America. Au mai rostit

fi

cI,

si

--.
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cuvintari de salut si scriitorul socialist american John Reed,
marinarul Anatoli Jelezneakov (din partea detasamentelor revo-
lutionare din Petrograd) si altii.

Congresul a discutat raportul de activitate al C.E.C. din
Rusia, prezentat de I. M. Sverdlov. V. I. Lenin a prezentat la
congres raportul de activitate al Consiliului Comisarilor Poporu-
lui. La discutarea rapoartelor C.E.C. din Rusia si Consiliului
Comisarilor Poporului, mensevicii, sociali§tii-revolutionari de
dreapta si mensevicii-internationalisti s-au pronuntat impotriva
politicii interne §i externe duse de Puterea sovietica. Lenin a
criticat pozitia acestora in cuvintul de incheiere la raportul de
activitate al Consiliului Comisarilor Poporului. Congresul a con-
firmat Declaratia drepturilor poporului muncitor si exploatat",
care a fost scrisa de Lenin §i care ulterior a stat la baza
Constitutiei Statului sovietic. In rezolutia adoptata de congres
se aproba intru totul politica promovata de C.E.C. din Rusia
§i de Consiliul Comisarilor Poporului §i se exprima deplina
incredere In aceste organe ale puterii.

Congresul a aprobat de asemenea politica Consiliului Comi-
sarilor Poporului in problema pacii si i-a acordat cele mai largi
imputerniciri in aceasta problema.

Congresul a ascultat raportul lui I. V. Stalin, comisar al
poporului pentru problemele nationalitatilor, cu privire la bazele
organizarii federative a republicilor sovietice si cu privire la
politica nationall a Puterii sovietice i a hotarit ca Republica
socialista rush' sa se intemeieze pe baza unirii libere a popoarelor
din Rusia ca federatie a republicilor sovietice. Congresul a
aprobat politica Puterii sovietice in problema nationall.

Un eveniment remarcabil In lucrarile congresului 1-a constituit
sosirea delegatilor la cel de-al III-lea Congres general al tarani-
lor din Rusia, dupa care congresul si-a continuat lucrarile ca un
congres unificat al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, sol-
datilor si taranilor.

Congresul a confirmat principiile fundamentale ale Legii cu
privire la socializarea pamintului, elaborata pe baza Decrctului
asupra parnintului.

Din C.E.C. din Rusia ales la congres faceau parte 160 de bol-
sevici, 125 de socialisti-revolutionari de stinga, 2 social-demo-
crati internationalisti, 3 comunisti-anarhisti, 7 socialisti-re-
volutionari-maximahlti, 7 socialisti-revolutionari de dreapta si
2 mensevici.

La Inchiderea congresului, V. I. Lenin a rostit cuvintul de
incheiere. El a aratat cl congresul a deschis o noua epoci in
istoria lumii" si, consfintind organizarea unei noi puteri de stat,
create de Revolutia din Octombrie, a fixat jaloanele viitoarei
constructii socialiste pentru intreaga lume, pentru oamenii muncii
din toate Wile" (vezi volumul de fail, p. 296). 269.

106 V. I. Lenin se refera la tratativele dintre sindicatul muncitorilor
din industria pielariei din Rusia si patroni. Sindicatul munci-
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torilor din industria pielariei a cerut largirea reprezentantei
muncitoresti in Comitetul general pentru industria
reorganizarea acestuia pe baze democratice. In urma acestor
tratative, la inceputul anului 1918 Comitetul general si comitetele
regionale pentru industria pielariei au fost reorganizate, i munci-
torii au obtinut aici doul treimi din numarul voturilor. La
6 aprilie 1918 s-a trimis o telegrama catre toate Sovietele,
semnata de V. I. Lenin, cu privire la necesitatea democratizarii
organelor locale ale Comitetului general pentru industria pielariei
si la aplicarea cu strictete a dispozitiei Comitetului general si a
comitetelor regionale pentru industria pie1riei (vezi Culegeri
din Lenin", vol. XXI, p. 125-126 . 286.

107 K. Marx. Scrisoarea clue F. Engels din 12 februarie 1870 (vczi
K. Marx F. Engels. Briefwechsel, IV. Band, Dietz Verlag,
Berlin, 1950, P. 334). 288.

108 Lenin se refera la actiunile impotriva razboiului ale muncitori-
lor italieni din Torino din august 1917, care au declarat greva
Fenerala, si la grevele muncitorilor austrieci din ianuarie 1918
in legaturl cu tratativele de pace de la Brest-Litovsk. Grevele
din Austria s-au desfasurat sub lozinca incheierii unei pàci
generale si a imbunitatirii aprovizionarii cu alimente a mun-
citorilor. 289.

109 Problema inlaturarii din legislatia sovietica a referirilor la
Adunarea constituanta a fost prezentata spre confirmare celui
de-al III-lea Congres al Sovietelor, la care a si fost adoptata
hotarirea formulata de V. I. Lenin in ultimul alineat al
proiectului.

Prirnele dotia alineate i inceputul celui de-al treilea au Lost
sterse in rnanuscris. 295.

110 Este vorba de Apelul guvernului revolutionar din Finlanda
catre Consiliul Comisarilor Poporului din Republica Rusa",
publicat la 17 (30) ianuarie 1918 in ziarul Pravda" nr. 13
(editia de seara).

Revolutia din Finlanda a inceput la mijlocul lunii ianua-
rie 1918 in regiunile industriale din sud. La 15 (28) ianuarie,
Garda rosie finlandeza a ocupat capitala Finlandei Helsing-
fors ; guvernul burghez reactionar al lui Svinhufvud a fost
rasturnat. La 16 (29) ianuarie a fost creat guvernul revolutionar
al Finlandei Consiliul imputernicitilor poporului. In orasele

satcle din sudul Finlandei, puterea a trecut in mina muncito-
rilor. Intarindu-se in nordul çrii, guvernul Svinhufvud a cerut
ajutor guvernului german al kaiserului. In urma interventiei
fortelor armate germane, dupa un razboi civil inversunat, in
mai 1918, revolutia din Finlanda a fost inabusiti. 298.

I I I Lenin se refera la Legea fundamentall cu privire la sociali-
zarea pamintului", prezentata spre confirmare celui de-al III-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia. Proiectul de lege a fost

;i
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redactat de o comisie a celui de-al III-lea Congres al Sovietelor
cu participarea lui Lenin. La 18 (31) ianuarie 1918, Legea
fundamentala cu privire la socializarea pamintului" (partea

Principii generale") a fost confirmata de cel de-al III-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia. Ea a fost apoi el -tbo-
rata amanuntit in sedinvele comune ale congresului comitetelor
agrare i sectiei Omni din cadrul celui de-al III-lea Congres
al Sovietelor. Textul definitiv al legii a fost confirmat in
sedinta din 27 ianuarie (9 februarie) a C.E.C. din Rusia si
publicat la 15 si 16 februarie in ziarul Soldatskaia Pravda"
nr. 25 si 26. 298.

112 Congresul general extraordinar al feroviarilor din Rusia a avut
loc intre 5 si 30 ianuarie (18 ianuarie si 12 februarie) 1918,
la Petrograd. La congres au participat reprezentantii partii de
stinga a celui de-al II-Ica Congres extraordinar al feroviarilor

convocat de Vikjel la 19 decembrie 1917 (1 ianua-
rie 1918) , pe care 1-au parasit dupa ce partea de drcapta
(socialistii-revolutionari de dreapta, mensevicii ctc.), cu o ma-
joritate de 12 voturi, a adoptat o rczolutie in care se spunea
ca toata puterea in tara trcbuie sa apartina Adunarii constituante.

In rezolutia sa, Congresul general extraordinar al feroviarilor
din Rusia declara ca se situeaza intru totul de partea Puterii
sovietice. Congresul a elaborat un nou tarif de salarizare a mun-
citorilor i functionarilor de la caile fcratc, a adoptat un
regulament cu privire la administrarca tailor ferate, cu privire
la militia populara a cailor ferate si a ascultat un raport cu
privire la nationalizarea ciiilor feratc particulare etc. Congresul
a ales un nou Comitet exccutiv al feroviarilor din Rusia
(Vikjedor). 302.

113 Ordinul de arestare a participantilor la congresul cazacilor de
pe front din stanita Kamenskaia a fost dat de Kalcdin, dar cra
prea tirziu Comitetul rnilitar-revolutionar creat la congres
prcluase in stanita Kamenskaia puterea in mina sa. Acest fapt
a fost relatat la eel de-al III-lea Congres general al Sovietclor
din Rusia de catre un delegat care participase la evenimentele
din stanita Kamenskaia. 306.

114 Preparlamentul (Consiliul provizoria al republicii) a fost creat
in octombrie 1917, in ba7a unei hotariri a Consfituirii demo-
cratice convocate de C.E.C. mensevic-eserist al Sovietelor, le-
gislatura I. Aceasta era o incercare de a crea aparença ca. In
Rusia a fost introdus un regim parlamentar. Lenin a cerut
in mod categoric ca bolsevicii sa paraseasca." preparlamentul,
intrucit considera ca, raminind in cadrul lui, ar fi putut crea
oamenilor iluzia a accasta institu;ie estc in stare sa rezolve
problemele revolutiei. Comitetul Central al partidului a examinat
propunerca lui Lenin si a hotarit ca bolsevicii si paraseasLa
preparlamentul, invingind impotrivirea lui Kameney, Rikov

1
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altor capitularzi, care se pronuntau pentru participarea la pre-
parlament. La 7 (20) octombrie, in prima zi a deschiderii pre-
parlamentului, bollevicii au dat citire declaratiei lor si s-au
retras. 308.

115 Este vorba de decretul comisarului poporului pentru caile de
comunicatii M. T. Elizarov din 2 (15) ianuarie 1918 cu privire
la normele de salarizare a feroviarilor, potrivit caruia munca
muncitorilor cu 43 inalta calificare si a inginerilor era retribuita
aproape la fel cu munca muncitorilor necalificati. La 7 (20) ia-
nuarie, Consiliul Comisarilor Poporului a anulat acest decret si
a propus ca, Ora la convocarea Congresului general extraordi-
nar al feroviarilor din Rusia, salariile si fie calculate dupl
normele stabilite prin hotarirea din 2 (15) decembrie 1917
a C.E.C. din Rusia, potrivit careia retribuirea muncii feroviari-
lor se facea dupà categoria functionarilor si muncitorilor si dupà
raioanele cailor ferate. 318.

116 Consfatuirea prezidiului Sovietului din Petrograd cu reprezen-
tantii organizatiilor de aprovizionare a fost consacrata discutarii
problemei situatiei alimentare grele a muncitorilor si soldatilor
din garnizoana Petrograd, care primeau o ratite de piine de
100 de grame pe zi. Consfatuirea a ascultat raportul reprezen-
tantului oficiului de aprovizionare cu privire la perspectivele
transportarii alimentelor la Petrograd g raportul reprezentan-
tului comisiei de descarcare. In conformitate cu hotarirea Con-
siliului Comisarilor Poporului, incepind de la 19 ianuarie
(1 februarie) 1918, ratia de piine pentru intreaga populatie a
fost marita pina la 200 de grame. 321.

117 Proiectul de hotarire Despre masurile in vederea imbunatii-
prii situatiei aprovizionarii" a fost adoptat la sedinta Con-
siliului Comisarilor Poporului din 14 (27) ianuarie 1918. Prin
aceasta hotirire s-a facut incercarea de a atrage in munca
Consiliul general al aprovizionarii din Rusia, care se opunea
Comisariatului poporului pentru aprovizionare si sabota masurile
luate de Puterea sovietica. Primul congres al lucratorilor din
domeniul aprovizionarii, care s-a deschis la 14 (27) ianuarie la
Petrograd si la care au luat parte delegatii la cel de-al III-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia, a desfiintat Consiliul
aprovizionarii si alte organizatii care se ocupau cu aprovizio-
narea si a concentrat conducerea problemelor aprovizionarii in
mina organelor Puterii sovietice. 325.

118 Problema salarizarii functionarilor de la posta g telegraf a fost
examinata in sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din
16 (29) ianuarie 1918. Proiectul de hotarire scris de V. I. Lenin
a fost adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului. 326.

119 Problema nationalizarii flotei comerciale maritime si fluviale a
fost examinata in sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din
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18 (31) ianuarie 1918. La §edin t5. au fost ascultate trei rapoarte
raportul prezentat de Tentrovolga, de C.C. al sindicatului ma-
rinarilor din flota comerciall maritimI §i fluvialI din Rusia
raportul reprezentantului Consiliului economic superior. Proiectul
lui Lenin a fost confirmat ca hothire a Consiliului Comisarilor
Poporului Cu privire la marinarii din flota comerciala mari-
timi i fluvialr.

In manuscrisul proiectului de decret, dupl punctul 4 existi
o insemnare a lui V. I. Lenin : s a. se adauge § 3 din Obo-
lenski", iar dupI punctul 5 : § 1 din rezolutia
tov. Obolenski".

In § 3 din proiectul de hotIrire a Consiliului Comisarilor
Poporului, propus de N. Osinski (V. V. Obolenski), se spunea :
PinI la rezolvarea problemei nationalizarii flotei sl se punk'
sechestru pe toate vasele maritime §i fluviale de pasageri §i co-
merciale §i sI se efectueze la aceste vase reparatii obligatorii in
contul proprietarilor §i sub controlul organizatiilor muncitorilor
de pe

In § 1 se spunea : SI se propun'a C.C. al sindicatului ma-
rinarilor din flota maritim'a §i fluviall §i Tentrovolgli si se
unifice la viitorul congres al marinarilor din flota maritimI §i
fluviaI i s. stabileascI neintirziat o legIturl intre ele".

327.

120 Este vorba de Comitetul central al sindicatului marinarilor din
flota comerciali maritimI i fluvialI din Rusia. 327.

121 Este vorba de declaratia pe care grupul comuni§tilor de
stinga" N. I. Buharin, A. Lomov (G. I. Oppokov),
N. Osinski (V. V. Obolenski) §.a. a prezentat-o la 15 (23) ia-
nuarie 1918 Comitetului Central al partidului, cerind II se
convoace o conferinta' de partid la care sa. se discute §i el se
rezolve problema pacii. 329.

122 Propunerea lui V. I. Lenin cu privire la convocarea congresului
a fost adoptatl. Initial, la sedinta Comitetului Central din
19 ianuarie (1 februarie) 1918 s-a stabilit ca congresul sI fie
convocat la 20 februarie, ulterior Tusk' el a fost aminat pentru
6 martie 1918. 329.

123 Propunerea lui V. I. Lenin cu privire la convocarea unei consf--
tuiri a reprezentantilor diferitelor curente in problema plcii a
fost adoptata. Consfatuirea a avut loc la 21 ianuarie (3 februa-
rie) 1918. Procesul-verbal al consfatuirii nu s-a easit. S-a
pa.strat numai o insemnare cu privire la voturile date de partici-
pantii la consfatuire in 10 probleme legate de incheierea päcii
(vezi Procesele-verbale ale Comitetului Central al P.M.S.D. (b)
din Rusia. August 1917 februarie 1918", 1958, p. 190-191).
La intrebarea principalI : Este oare posibil sI se semneze acum
o pace anexionista cu Germania ?" au faspuns afirmativ

:
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5 participanti la consfatuire Lcnin, Stalin, Muranov, Artem
(Sergheev) 6 Sokolnikov, negativ 9 Lomov (Oppokov),
Krestinski, Bubnov, Kosior, Osinski (Obolenski), Stukov, Pre-
obrajenski, Spunde ;i Fenigstein. Zinoviev, Buharin i Uritki au
plecat de la consfatuire inainte de votare. 331.

124 Lenin se refera la Intreruperea legaturii telegrafice dintre Moscova
;i Brest-Litovsk, care era adeseori deranjata sau intrerupta de
germani. 332.

125 Lenin se refera la un fapt relatat in raportul prezentat de un
participant la congresul cazacilor din stanita Kamenskaia in ;e-
dinta Congresului al III-lea al Sovietelor din 16 (29) ianua-
rie 1918 (vezi Al treilea Congres general al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, soldatilor i *minor din Rusia",
Petersburg, 1918, p. 83-84). 338.

126 Sedinta C.C. din 24 ianuarie (6 februarie) 1918 a fost consa-
crata discutirii ordinii de zi a Congresului al VII-lea al parti-
dului care urma sl aiba loc. Pe baza propunerilor prezentate,
Comitetul Central a aprobat urmatoarea ordine de zi : 1) re-
vizuirea programului ; 2) momentul actual (situatia interna,
situatia externa, situatia economica) ; 3) sindicatele, comitetele
de intreprindere ;i altele ; 4) problema organizatorica ;
5) diverse.

Pentru elaborarea proiectului de program al partidului a fost
c-eata o comisie in care au intrat : V. I. Lenin, N. I. Buharin
;i G. I. Sokolnikov. 341.

127 Cuvintarea lui V. I. Lenin a fost rostita la sedinta de incheiere
a congresului comitctelor agrare ;i al sectiei tarangti a cclui
de-al III-lea Congres al Sovietelor.

Congresul comitetelor agrare s-a deschis la 17 (30) ianua-
rie 1918, la Petrograd. La prima ;cd:nta a congresului au parti-
cipat 472 de delegati din 43 de gubernii ;i 243 de judete. Mai
departe congresul ;i-a continuat lucrarile impreuna cu sectia
taraneasca a celui de-al III-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, care s-a incheiat la 18 (31) ianuarie 1918. La
sedintele comune ale congresului comitetelor agrare i sectici
tarinesti au participat peste 1 000 de persoane. In aceste ledulte
qi in diversele cornisii a fost elaborata in amanunt Legea
fundamentala cu privire la socializarea pamintului". 342.

128 Telegrama constituie raspunsul la intrebarea lui Trotki in lega-
tura cu ultimatumul preLentat dc germani la Brest-Litovsk la
15 (28) ianuarie 1918.

In afara de V. I. Lenin, documentul e semnat de I. V. Sta-
lin. Cuvintele : Raspuns", 28 I, 6,30 seara", Informati-ne mai
des" sint scrise de I. V. Stalin. 344.

129 HotIrirea Cu privire la normele potrivit
de

ciirora pot fi primiti
in servicix sabotorii" a fost adoptata Consiliul Comisarilor
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Poporului in sedinta din 31 ianuarie (13 februarie) 1918 pe
baza raportului lui I. M. Sverdlov cu privire la lichidarea
sabotajului fostilor functionari. 345.

130 In sedinta de dimineat5 a Comitetului Central din 18 februaric
1918 s-a discutat problema ofensivei germanilor si a trimiterii
unei telegrame guvernului german prin care si i se aduci la
cunostin% 5. cal guvernul sovietic consimte sI semneze pacea.

Drept pretext pentru ofensiv 5. gerrnanii au folosit declaratia
lacut5 de Trotki la Brest-Litovsk c5. refuzI s'a.' sernncze tratatul
de pace. In ziva de 16 februarie 1918, la ora 19 si 30 de minute,
comandamentul german a declarat in mod oficial reprezentanti-
lor sovietici la Brest-Litovsk c5 la 18 februarie ora 12 expir5.
starea de armistitiu intre Rusia §i Germania si reincepe stun
de razboi. Potrivit conditiilor tratatului de arm istitiu incheiat
la 2 (15) decembrie 1917 la Brest-Litovsk, pHrtile semnatare erau
obligate, in cazul in care una din par-0 ar in tention a sa anuleze
tratatul, s anunte cealalti parte cu 7 zile inainte de inceperea
operatiilor militate. Comandarnentul german a incalcat aceass.1
condilie. Guvernul sovietic a inaintat un protest guvernului Ger-
maniei in legiturl cu inc5.lcarea conditiilor armistitiului, dar n-a
primit nici un faspuns. In dimineata zilei de 18 februarie s-a
primit stirea cii trupele germane au trecut la ofensivi.

In sedinta C.C., Trotki i Buharin s-au pronuntat impotriva
propunerii lui Lenin de a se trimite imediat o telegrami gu-
vernului german, iar Zinoviev pentru trimiterea telegramei. Dup5
aceea, propunerea lui Lenin a fost pusii la vot. Pentru au votat
6 persoane, contra 7. S-a hotIrit ca scdinta urmatoare s5. se
Oda a doua zi la ora 2, dar, intrucit trupele germane porniseri
ofensiva, ea a fost convocat5. pentru 18 februarie seara. 346.

131 Este vorba de sedinta C.C. al partidului din scara zilei de 17 fe-
bruarie, la care s-a discutat problema unei eventuate ofensive
a germanilor. Pentru propunerea lui Lenin de a se incepe ime-
diat noi tratative cu Germania cu privire la semnarea pacii au
votat 5 membri ai C.C. (Lenin, Stalin, Sverdlov, Sokolnikov,
Smilga), contra 6 (Trotki, Buharin, Lomov, Uri tki, Ioffe,
Krestinski). Dar, cind problema a fost pusI in felul urm5tor
Daci ofensiva germani va deveni un fapt irnplinit si in Ger-
mania si Austria nu va avea loc un avint revolutionar, vom in-
cheia pacca ?", Trotki a votat pentru ; Buharin, Lomov, Uritki

Krestinski s-au ablinut, i numai Ioffe a votat contra. Astfel,
accastii propuncre a fost adoptati cu majoritate de voturi.

347.

132 Sedinta C.C. al partidului din seara zilei de 18 februarie 1918
s-a desfasurat intr-o atmosfer5 extrem de incordatI. Ea a fast
convocati in legaturi cu faptul in cursul zilei, gerrnanii, por-
nind ofensiva pe tot frontul, inaintaser5 rapid si ocupaseri
orasul Dvinsk. La aceastl sedint5, comunistii de stinga" s-au
ridicat din nou impotriva pozitiei lui Lenin, iar Trotki a pro-

34
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pus sa se intrebe Berlinul i Viena care sint pretentiile guvernului
german, fara sa se comm.:ice lug ca guvernul sovietic consimte

semneze pacea. Sverdlov, Stalin ;i Zinoviev s-au pronuntat
pentru trimiterea unei telegrame guvernului german prin care
sa i se aduca la cunotintal cä guvernul sovietic consimte sa. fie
reluate tratativele. Dupa o lupta invequnata, Lenin a reu§it sa
obtina la aceasta §edinta pentru prima oara majoritatea de voturi
pentru semnarca pacii : propunerea lui de a se comunica imediat
guvernului german ca. guvernul sovietic consimte s incheie pacea
a fost adoptata cu 7 voturi contra 6. 348

133 Radiograma Consiliului Comisarilor Poporului adresata guvernu-
lui imperiului german a fost transmisa la Berlin in dimineata
zilei de 19 februarie. Dar raspunsul guvernului vrman, care con-
tinea alte conditii, §i mai grele, de pace, a fost inminat curierului
sovietic abia la 22 februarie §i primit la Petrograd in dimineata
zilei de 23 februarie. In raspunsul dat de germani se cerea ca
noile conditii de pace sa fie examinate in decurs de 48 de ore.
In timp ce taraganau cu raspunsul, germanii au continuat ofen:
siva i in aceste trei zile au inaintat mult pe teritoriul Rusie:
Sovietice, au ocupat o serie de ora§e §i amenintau Petrogradul.

351.

134 Articolul Despre frazeologia revoluflonarcr, aparut in ziarul
Pravda" din 21 februarie 1918, a marcat inceputul luptei fa-
ti§e duse de Lenin in presa pentru incheierea pcii. 355.

135 Este vorba de votarile care au avut loc cu prilejul discutarii
problemei pacii in wdintele din 11 (24) ianuarie §i 17 februarie
1918 ale C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia. La prima §edinta au
votat pentru razboiul revolutionar 2 membri ai C.C., la a doua
§edinta pentru aceasta propunere n-a votat nimeni (adeptii con-
tinuarii rizboiului s-au abtinut de la vot). 357.

136 Este vorba de votarile care au avut loc la Consfatuirea de-
mocratica in problema coalitiei cu burghezia. Analiza votarilor
a fost facuta. de V. I. Lenin in lucrarea Vor putea pastra bol-
§evicii puterea de stat ?". Si avem date obiective i indiscu-
tabile scria Lenin , datele recente referitoare la votul
pentru sau contra coalitiei cu burghezia in «curiile* «Dumei
bulighiniste* a lui Tereteli, faimoasa Consfatuire ademocraticaa.
SI luam curia Sovietelor. Avem :

Pentru mantle Contra
Sovietele de

de
deputati ai munc. si sold 83 192

Sovietele deputati si tiranilor 102 70

Sovietele in ansarnblu . . . 185 262

Apdar, in ansamblul ei, majoritatea in Soviete este pentru
lozinca proletara : impotriva coalitiei cu burghezia" (Opere
complete, vol. 34, Bucure§ti, Editura politica, 1965, ed. a doua,
p. 313-314).

s4.

.
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ConsPituirea democraticd din Rusia a fost convocata de
C.E.C. men;evico-eserist al Sovietelor pentru a se rezolva pro-
blerna puterii. Scopul real al consfatuirii pe care 0 1-au propus
organizatorii ci era insä acela de a abate atentia maselor populare
de la revolutia in creltere. Consfatuirea, la care au participat
peste 1 500 de persoane, a avut loc intre 14 ;i 22 scptembrie
(27 septembrie si 5 octombrie) 1917 la Petrograd. Liderii men-
;evicilor qi socialigilor-revolutionari au luat toate masurile
pentru a restringe numarul de reprezentanti ai muncitorilor
g taranilor g pentru a spori numarul de delegati ai diverselor
organizaiii burgheze g mic-burgheze, asigurinduli astfel ma-
joritatea la consfatuire. Bohevicii au participat la consfituire
cu scopul de a o folosi ca tribunal pentru demascarea menle-
vicilor 0 sociali;tilor-revolutionari. 362.

137 Este vorba despre pozi0a capitulardi a lui Zinoviev 0 Kamenev,
care s-au ridicat impotriva insurectiei armate in octombrie 1917.

362.

138 La inceputul razboiului imperialist mondial (1914-1918), Belgia
a fost ocupata.' de trupele germane. Aceasta ocupatie a durat
aproape 4 ani, pinä la infringerea Germaniei in 1918. 364.

139 Grupul Novii Lucia men;evicii grupayi in jurul ziarului
Novii Luci", organul cornitetului central unificat al memevi-
cilor. Ziarul a apärut la Petrograd incepind de la 1 (14) decem-
brie 1917, sub ingrijirea lui Dan, Martov, Martinov 0 altora ;
in iunie 1918 a fost interzis pentru agitatie contrarevolutionarg.

364.

140 In afar g. de semnatura lui V. I. Lenin, telefonograma poarta
semngtura lui I. V. Stalin.

Ping in 1948, Arhiva centrala de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe ling C.C. al P.C.U.S. dispunea numai
de o copie dactilografiata a telefonogramei, dupg care ea a fost
publicatg in 1947 in Operele lui I. V. Stalin (vol. 4, Bucure0i,
Editura P.M.R., 1949, P. 39). In 1948 arhiva a primit manuscrisul
lui V. I. Lenin, dupg care se tipIrqte telefonograma in edi0a
de fatal. 367.

141 Decretul Patria socialised este in primejclie I" a fost adoptat
de Consiliul Comisarilor Poporului la 21 februarie 1918 0 a fost
publicat la 22 februarie in Pravda" 0 Izvestiia C.E.C." ; in
afarg de aceasta, a aparut ;i in foaie volanta. 368.

142 Articolul Despre riie" a fost scris de V. I. Lenin in legatura
cu atitudinea comunistilor de stinga", care in ;edinta din 22 fc-
bruarie 1918 a C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia s-au pronuntat
impotriva procurarii din Anglia ;i Fran;a a armamentului 0
alimentelor necesare in vederea apararii impotriva imperiali;tilor
germani. La discutarca acestei probleme in Consiliul Comi-

34*
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sarilor Poporului la 21 fcbruarie, socialistii-revolusionari de
stinga s-au pronuntat impotriva folosirii ajutorului aliasilor i s-a
adoptat urmatoarea hotarire : Date fiind divergentele ivite in
legatura cu tratativele duse cu puterile aliate pentru aprovizio-
narea ;aril cu alimente si armament, se suspenda discusiile in
vederea consultarii fractiunilor".

Problema a fost discutata in sedinta din 22 februarie a C.C.
al P.M.S.D.(b) din Rusia. Lenin nu a participat la aceasta
sedinta. El a trimis Comitetului Central urrnatoarea declaratie :
Catre C.C. al P.M.S.D.R. Rog sa: luasi in consideratie i votul
rneu pentru procurarea unor cantitati de cartofi si armament de
la rechinii imperialismului anglo-francez". Cu 6 voturi contra
5, C.C. al partidului a adoptat o rezolutie in care se stabilea
cà mijloacele necesare pentru inarmarea i echiparea armatei
revolutionare pot fi procurate si de la guverncle tarilor capita-
liste, pastrind in acelasi timp independenta deplin a. a politicii
externe.

Dupa votare, Buharin a depus o cerere de a i se aproba re-
tragerca din C.C. si din postul de redactor al ziarului Pravda".
Mari de aceasta, 11 cornuni§ti de stinga" Lomov (Oppo-
kov), Uriki, Buharin, Bubnov, Peatakov si altii au inaintat
C.C. o declaratie in care il acuzau c ar fi capitulat in fata
burgheziei internasionale i declarau cã vor desfasura o larga
agitatie impotriva politicii promovate de C.C.

In aceeasi zi, problema procurarii de armament si alimente
de /a puterile aliate a fost pusa din nou in discutia Consiliului
Comisarilor Poporului, care a hotarit sa se procure". 374.

143 Nota de fatal constituie rk'spunsul la urmatoarca intrebare a
lui V. N. Podbelski, comisar al postei i telegrafului din
Moscova si din regiunea Moscova : Chiar acum ni s-a co-
municat tclefonic din partea lui Trotki c Austro-Ungaria ar
fi declarat ca refuzi sa porneasca impotriva Rusiei. V rog
si cautati imediat s obtineti legatura telefonica cu Troski sau
cu vreun alt comisar .al poporului pentru a verifica aceasta
sure apoi ne instuntati ;IL pe noi. La noi se sine acum o
adunare a Sovietului de deputati ai muncitorilor, care asteapta
verificarea acestei comunicari. Cu aceasta ocazie calutati sa
aflasi i ultimele noutasi, dar verificate, i sal ni le aducesi
imediat la cunostintä. Va rog, tovarase, s faccti acest lucru,
care este foarte important pentru noi". 379.

144 Sedinsa C.C. al partidului din 23 februarie 1918 a fost convo-
cata in legatura cu faptul ca germanii au prezentat alte condisii,
si mai grele, de pace si cercau ca ele sa fie examinate in curs
de 48 de ore. Impotriva propunerii ultimative a lui Lenin de
a se accepta imediat conditiile puse de germani si de a se scmna
pacea, comunistii de stinga" Buharin, Uritki i Lomov (Op-
pokov) au ridicat din nou obiectii. Pronunsindu-se impotriva

1i sf
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semnarii pcii, Trotki a declarat ca, intrucit nu este de acord
cu pozitia lui Lenin, demisioneaza din postul de comisar al
poporului pentru afacerile externe. Pentru sernnarea pacii s-au
pronuntat Sverdlov, Zinoviev si Sokolnikov. Propunind sa se
inceapi tratativele de pace, Stalin a declarat in prima sa inter-
ventie c pacca poate sa nu fie semnata". Dupa ce Lenin a
criticat pozitia lui Stalin, acesta, in cea de-a doua interventie,
s-a pronuntat pentru semnarca imediati a picii. Pentru accep-
tarea imediata a propunerilor germane au votat Lenin, Stasova,
Zinoviev, Sverdlov, Stalin, Sokolnikov i Smilga ; impotriva
Bubnov, Uritki, Buharin si Lomov (Oppokov) ; s-au abtinut
Trotki, Krestinski, Dzerjinski i Ioffe. Dupa ce s-a votat, grupul
comunistilor de stinga" Buharin, Lomov, Bubnov, Peatakov,
Iakovleva 6 Uritki au declarat ca se retrag din toate postu-
rile de raspundere pc care le detin pe linie de partid 6 de stat

ca isi pastreazi deplina libertate de agitatic air in interiorul
partidului cit si in afara lui. 383.

145 Sedinta comuna a fractiunii bolsevice si a fractiunii socialistilor-
revolutionari de stinga din C.E.C. din Rusia a fost convocata
in seara zilei de 23 februarie 1918 pentru a discuta problema
acceptarii noilor conditii de pace propuse de Germania. Sedinta
s-a desfiisurat intr-o atmosfera extrem de incordata. Dupa' ra-
portul cu privirc la situatia de pe front, prezentat de coman-
dantul suprem, N. V. Krilenko, care a aratat c demobilizarca
armatei se face in mod stihinic, s-au pronuntat impotriva sem-
narii pacii K. B. Radek, D. B. Reazanov i socialistul-revolutio-
nar de stinga I. Z. Steinberg. Pentru semnarea pacii s-a pronuntat
V. I. Lenin.

La aceasta sedinca nu s-a adoptat nici o hotarire.
Dupa sedinta comuna a fractiunilor a avut loc sedinta frac-

bolsevice din C.E.C. din Rusia. Comunistii de stinga"
au cerut ca la viitoarea sedinfa a C.E.C. din Rusia &a se voteze
liber, dar fractiunea a respins aceasta cerere si a hota'rit cu
majoritate de voturi ca la sedinta C.E.C. din Rusia sa se voteLe
pentru semnarea pcii. 386.

146 Articolul ln ce consta' greffeala?" este consacrat analizei decla-
ratiei comunistilor de stinga" depuse la C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia la 22 februarie i semnate de un grup de membri ai
C.C. 6 de comisari ai poporului A. Lomov (G. I. Oppokov),
M. S. Uritki, N. I. Buharin, A. S. Bubnov, V. M. Smirnov,
I. N. Stukov, M. G. Bronski, V. N. Iakovleva, A. P. Spundc,
M. N. Pokrovski, G. L. Peatakov.

Exemplarul declaratiei pe care Lenin a flan Insemnare pentru
a-1 cita in articol nu s-a pastrat. 387.

147 Sedinta C.E.C. din Rusia consacrata problemei incheierii pacii
cu Germania a fost deschisa la 24 februarie 1918, ora 3 dimi-

%Mild
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neap., sub presedintia lui I. M. Sverdlov. La discutiile pe mar-
ginea raportului lui Lenin s-au pronuntat impotriva semnarii
pacii reprezentantii mensevicilor, ai socialistilor-revolutionari de
dreapta si de stinga i ai anarhistilor. Cu 116 voturi, contra 85
si 26 de abtineri, sedinta a aprobat rezolutia propusa de bolse-
vici in sensul acceptarii conditiilor de pace propuse de Germania.
Majoritatea comunistilor de stinga" nu au participat la vot
in timpul votarii au parasit sala de sedinte. 390.

148 Este vorba de apelul lui N. V. Krilenko catre soldati pe care
V. I. Lenin 11 citeaza in articolul Bolsevismul i cdescompu-
nerea* armatei", aparut la 3 (16) iunie 1917, in ziarul Pravda"
nr. 72 (vezi Opere complete, vol. 32, Bucuresti, Editura poli-
tica, 1964, p. 273-274). - 391.

149 La 24 februarie, ora 7 dimineao, a fost comunicata guvernului
german, la Berlin, hotarirea Consiliului Comisarilor Poporului.
Cu toate acestea, la radiograma prin care N. V. Krilenko, co-
mandantul suprem al trupelor sovietice, propunea sa se con-
sidere valabil armistitiul incheiat inainte, comandamentul german
a raspuns cà acesta si-a pierdut valabilitatea. Trupele germane
au contmuat ofensiva pink' in ziva de 3 martie, cind a fost
semnat tratatul de pace. 395.

150 Este vorba de tratatul de pace de la Tilcit, incheiat in iulie
1807 intre Franta si Prusia, prin care Prusiei i se impuneau obli-
gatii grele i umilitoare. Prusia pierdea un mare teritoriu
urma s plateasca contributii in suma de 100 000 000 de franci ;
ea se angaja sa-si reduca efectivele armatei la 40 000 de oameni,
si punk' la dispozitia lui Napoleon, la cerere, forte armate
auxiliare i sa sisteze comertul cu Anglia. 396.

151 V. I. Lenin se refera la ancheta trimisa telegrafic de Consiliul
Comisarilor Poporului si de C.E.C. din Rusia tuturor Sovietelor
guberniale i judetene, tuturor comitetelor agrare guberniale, ju-
detene si de plasa, rugindu-le s comunice de urgenta care este
atitudinea lor fata de semnarca conditiilor de pace propuse de
guvernul german. Ancheta a fost trimisä pe baza hotaririi adop-
tate de C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia, pe baza propunerii acute
de V. I. Lenin la 23 februarie 1918. In anchetà erau expusc
conditiile de pace propuse de Germania, se mentiona c C.E.C.
din Rusia si-a dat consimtamintul pentru acceptarea acestor
conditii, se arata care erau rezultatele votarii din cadrul C.E.C.
din Rusia, precum i cele doua puncte de vedere in problema
incheierii pacii. Pe exemplarul documentului care reprezinta ma-
nuscrisul unei persoane necunoscute si care se pastreaza in Arhiva
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe
linga C.C. al P.C.U.S., Lenin a inlocuit cu mina lui semnatura :

si

si
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Secretar al Comitetului Executiv Central cu semnatura : Se-
crotar al Consiliului Comisarilor Poporului". Documentul nu a
fost publicat in ziare ; a aparut pentru prima oara in 1931, in
Culegeri din Lenin", vol. XI (p. 60-61).

Lenin a studiat cu multa atentie rispunsurile primite. Imi
amintesc ca a doua zi (dupl trimiterea anchetei. Nota red.)
o parte din raspunsurile primite prin fir direct scria in amin-
tirile sale B. Malkin le-am prezentat lui Vladimir Ilici, care
le-a repartizat repede pe centre industriale ;i ac,Oricole ;i a de-
clarat : tEste absolut clar cii satul nu vrea sa lupte trebuie
sa fie consultate in mod special toate plafile, ;i atunci tabloul
va deveni perfect clar... In numele Consiliului Comisarilor Po-
porului ;i al C.E.C. din Rusia au fost trimise telegrame-anchete
urgente la toate organele locale, inclusiv cele de plasa. In decurs
de doua saptamini au inceput sa soseasca raspunsuri din math'
Rusia" (B. Malkin. Vladimir Ilici si pacea de la Brest. Korn-
somolskaia Pravda" nr. 56 din 6 martie 1928). Raspunsurile au
fost publicate intre 28 februarie 6 8 martie in Izvestiia C.E.C.
din Rusia". Lenin a intocmit doua tabele cu raspunsurile pe
care le-a grupat in dotia. rubrici : Pentru pace" ;i Pentru
razboi" (vezi Culegeri din Lenin", vol. XI, p. 59-60, si
vol. XXXV1, p. 30).

In tabelul centralizator intocmit de V. I. Lenin, dupi toate
probabilitatile, in ajunul deschiderii Congresului al VII-lea al
partidului figureaza urmatoarele date :

Pentru paoe

26. II GO

27. II 54
28. II 26
1. III 9
2. III 6

Pentru rlIzbei

61
24
23

7
4

primite
de :

C.C.P.
C.E.C.
=-Total

3,4 0 6.111

155

12

119

9

167 128

Itispunsuri

pentru
pace razboi
166+119=274
96+105=200

E = 250+224=474

II

167+ 128=296
95+105=200

262+233=495. 401.

.152 La 25 februarie, comunistii de stinga" au declarat ca atita
timp cit C.C. ;i Consiliul Comisarilor Poporului sint nevoite
sa promoveze o linie defensiva, noi aminam aducerea la inde-
plinire a hotaririi noastre", dar dupa semnarea pacii ei au con-
firmat din nou declaratia lor in sensul ca demisioneaza. din C.C.
si din posturile de raspundere. 402.

153 In documentul Pozitia C.C. al P.M.S.D.(bolsevic) din Rusia in
problema unei paci separate ;i anexioniste" primul g ultimele
doui alineate de la sfir;it sint scrise de I. M. Sverdlov. 403.
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154 Lenin se refera la sedinta comuna din 23 februarie 1918 a
fractiunii bolsevice si a fractiunii socialistilor-revolutionari de
stinga din C.E.C. din Rusia. 408.

155 Problema evacuarii guvernului si a institutiilor guvernarnentale
de la Petrograd la Moscova in legatura cu ofensiva germanilor
asupra Pskovului a fost discutata in sedinta Consiliului Comi-
sarilor Poporului din 26 februarie 1918. Proiectul de hotarire
intocmit de Lenin, cu unele modificari neinsemnate, a fost
adoptat de Consiliul Comisarilor Poporului. Hotarirea definitivä
cu privire la mutarea capitalei Republicii sovietice la Moscova
a fost adoptata in martie 1918 de catre cel de-al IV-lea Congres
general extraordinar al Sovietelor din Rusia. 412.

156 Este vorba de votarca in problema pacii cu Germania, care a
avut loc la consfatuirca din 21 ianuarie (3 februarie) 1918 a
C.C. al partidului cu reprezentantii diferitelor curente din
cadrul partidului. La aceasta consfituire impotriva admisibilitatii
in general a pacii intre statul socialist si statele imperialiste au
votat doi comunisti de stinga" Osinski (Obolenski) si Stu-
kov. Majoritatea comunistilor de stinga" s-au situat insa in
timpul votarii pc o pozivie ambigua : admivind posibilitatea in-
cheierii unci paci intre statul socialist si statcle imperialiste, ci
au votat in acelasi timp impotriva semna'rii imediate a pacii
cu Germania (vezi Procese-verbale ale Comitetului Central al
P.M.S.D.(b) din Rusia. August 1917 februarie 1918". 1958,
p. 190-191). 416.

157 Interventiile lui V. I. Lenin se tiparesc dupa stenograma sedintei
Consiliului Comisarilor Poporului care se pastreazi in Arhiva
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S. Stenograma a fost descifrata in 1962, in vederea
publicarii ei in editia de fatal. Una dintre interventii (vezi volu-
mul de fata, p. 425-426) a fost publicata in 1962, in revista
Voprosi istorii K.P.S.S." nr. 2 dupa clescifrarea facuta in 1931.

425.

158 Este vorba despre propunerea rcprezentantilor C.C. al sindica-
tului lucratorilor din transporturile pe api de a se concentra
conducerea transporturilor pe apa in mina sindicatului.

In sedinta Consiliului Comisarilor Poporului din 4 manic 1918
s-a discutat problema crearii unui colegiu pentru conducerea
transporturilor pe apa conform hotaririi Consiliului Comisarilor
Poporului Cu privire la conducerca flotei comerciale maritime
si fluviale si a transporturilor pe apa'", adoptata la 27 februa-
rie 1918, prccum si problema achitarii salariilor muncitorilor de
la canalele Volgai 4i ale sistemului Mariinsk. Conform hotaririi
Consiliului Comisarilor Poporului, conducerea transporturilor pe
apa trecea in mina Consiliului economic superior ; pe link' el
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se crea o sectie a transporturilor pe apk, al ckrei colegiu trebuia
sk fie format din reprezentanti ai C.E.S., ai Consiliului Comisa-
rilor Poporului, ai sindicatului lucrktorilor din transporturile pc
ap i ai consiliilor economice regionale.

Consiliul Comisarilor Poporului a respins pretentiile anarho-
sindicaliste ale reprezentantilor lucrktorilor din transporturile pe
api. La propuncrea lui V. I. Lenin, Consiliul Comisarilor Po-
porului a hotkrit s crceze imediat un colegiu pe baza § 3 din
hotkrirea Consiliului Cornisarilor Poporului din 27 februarie, sk
majoreze temporar numkrul reprezentantilor sindicatelor in co-
legiu, s ia rnasuri pentru expedierca imediatk a banilor in
vederea achitkrii salariilor rnuncitorilor de la canalele Volgäi si
ale sistemului Mariinsk. Punctele principale ale hotiririi Consi-
liului Comisarilor Poporului au fost scrise de V. I. Lenin (Vezi
Culegeri din Lenin", vol. XXI, P. 194). 425.

159 Este vorba de decretul Consiliului Comisarilor Poporului Cu
privire la nationalizarea flotei comerciale", adoptat la 23 ianua-
rie (5 februarie) 1918. Decretul a fost publicat la 26 ianuarie
(8 februarie) in Gazeta Vremennogo Rabocego i Krestianskogo
Pravitclstva" nr. 18. 425.

160 Kommunist" cotidian, organul fractionist al grupului comu-
nistilor 'de stinga" ; a apa'rut la Petrograd de la 5 pink la
19 martie 1918 ca Organ al Cornitetului din Petersburg si al
Comitetului districtual Petersburg al P.M.S.D.R.". In total au
aparut 11 numere. Editarea ziarului a fost interzisä in baza
hotririi Conferintei orksenesti de partid din Petrograd din
20 manic 1918. Conferinta a constatat ck politica Comitetului
din Petrograd, exprirnatk in coloanele ziarului Kornmunist",
era profund gresitk si nu reflecta in nici un caz pozitia organi-
zatiei Petrograd a partidului cornunist. Conferinta a hotärit ck
in locul ziarului Kommunist", ziarul Petrogradskaia Pravda"
va fi organ al organizatiei de partid Petrograd. 429.

161 La 24 februarie 1918 Sovietul de deputati ai muncitorilor si
soldatilor din Petrograd a adoptat o rezolutie prin care a apro-
bat hotHrirea C.E.C. din Rusia cu privire la necesitatea inche-
ierii picii, ca singura iesire din actuala situatie grea". Totodatk,
Sovietul din Petrograd a hotkrit sk ia toate misurile necesare
pentru organizarea dc esaloane care sk fie trimise pe front".

433.

162 La 3 martie 1918 a avut loc la Moscova sedinta Sovietului de
deputati ai muncitorilor, soldatilor i tkranilor din Moscova cu
participarca comitetelor de intreprindere, sindicatelor, Sovietelor
raionale, activistilor cu munci de rispundcre etc. Majoritatea
participantilor la sedintk s-a pronuntat pentru semnarca pcii. .
La 4 martie, problema OA a fost discutatk in sedinta Comi-
tetului din Moscova al P.M.S.D.(b) din Rusia ; cu 10 voturi
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contra 7 a fost adoptata o rezolutie pentru semnarea pacii. In
noaptea de 4 spre 5 manic a avut loc Conferinta organizatiei
orasenesti Moscova a P.M.S.D.(b) din Rusia. In afara de delegati,
la conferinta au participat multi muncitori. Conferinta a adop-
tat cu majoritate de voturi o rezolutie care aproba pozitia C.C.
al P.M.S.D.(b) din Rusia in problema pacii. 433.

163 Lenin se referä la functionarii i intelectualii burghezi obisnuiti
si slujeasca. burghezia (N,ezi volumul de fata, p. 202 si 208).

437.

164 Acest raspuns al lui Lenin se refera la scrisoarea pe care
N. D. Cocea i-a adresat-o, in numele Asociatiei internationale
pentru informarea presei muncitoresti din America, Franta
Anglia", si in care cerea acorde un interviu spre a-1
publica apoi in presa muncitoreasca din tarile mai sus-amintite.

448.

si
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IND ICE DE LUCRARI
$ 1 IZVOARE CITATE S AU MENTIONATE

DE V. I. LENIN

Acuzatiile aduse Consiliului Corniswilor Poporului vezi Sedinta
Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor si soldatilor.

Adunarea constituanta. Dare de searnii stenografici. Petrograd, Tipo-
grafia de stat nr. 5, 1918. 112 p. Pe copertl titlul : Prima
zi a Adun'arii constituante din Rusia. 239-240, 276.

Al doilea Congres general al deputatilor giranilor din Rusia. $e-
dinta din 18 noiembrie [1917] a Congresului extraordinar
al faranilor. Izvestiia Comitetului Executiv Central si a
Sovietului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petro-
grad", 1917, nr. 230, 19 noiembrie, p. 5. 98.

Al treilea Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor
soldatilor din Rusia. Sedinta din 12 ianuarie. Izvestiia

Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai tI-
ranilor, muncitorilor i soldatilor si a Sovietului de deputati
ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 10 (274),
14 ianuarie, p. 2. 290, 291.

Al treilea Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor taranilor din Rusia. ($edinta din 18 ianuarie).
Izvestiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati
ai ta'ranilor, muncitorilor i soldatilor si a Sovietului de deputati
ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 15 (279),
20 ianuarie, p. 2. 295.

Al treilea Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor fi fiiranilor din Rusia. Petersburg, 1918. 99 p.
(P.M.S.D.R.). 338.

fi
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Apelul [Comitetului militar suprem polonez. 12 noiembric 1917].
Izvestiia Comitetului Executiv Central si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor 4i soldatilor din Petrograd", 1917,
nr. 230, 19 noiembrie, p. 5-6. 104.

Apelul cu pi ivire la pace vezi Lenin, V. I. Decret asupra
adoptat in unanimitate la sedinta din 26 octornbrie 1917 a
Congresului general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor si Oranilor din Rusia.

Apelul guvernului revolutionar din Finlanda ciitre Consiliul Corni-
sarilor Poporului din Republica Rusa. Pravda". Editia de
sear5, Petrograd, 1918, nr. 13, 30 (17) ianuarie, p. 1. 298.

Bob-midi i social-democratia germana. Novaia Jizn", Petro-
grad, 1918, nr. 7 (23), 11 (24) ianuarie, p. 2. 266.

Buharin, N. I. Despre frazeologia oportunista. Komrnunist",
Petrograd, 1918, nr. 1, 5 martie, p. 2-3. 430, 431, 432.

Buletinul guvernulzti provizoriu", Petrograd, 1917, nr. 111 (157),
22 iulie -(4 august), p. 1-2. 115, 303.

Care-i solutia ? (Editorial). Novaia Jizn", Petrograd, 1917,
nr. 161 (155), 24 octombrie (6 noiembrie), p. 1. 180.

Catre muncitorii fi soldafii din Petrograd. Izvestiia Comitetu-
lui Executiv Central si a Sovietului de deputati ai muncitorilor
si soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 238, 28 noiernbrie, p. 1.
Semnat : Sovietul de deputati ai muncitorilor i soldatilor din
Petrograd. 130.

Catre popoarele din lurnea intreaga. Izvestiia Sovietului de
deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1917,
nr. 15, 15 martie, p. 1. Semnat : Sovietul de deputati ai mun-
citorilor si soldatilor din Petrograd. 17.

Catre toate Sovietele de deputati ai muncitorilor, soldatilor Ft

taranilor. [Apelul C.E.C. din Rusia eatre toate Sovietele de
deputati in legatuel cu organizarea unor comisii pentru pro-
blemele aprovizion'arii. 22 decembrie 1917 (4 ianuarie 1918)].

Izvestiia Comitetului Executiv Central si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor 5i soldatilor din Petrograd", 1917,
nr. 259, 23 decembrie, p. 4. Sub titlul comun : Comitetul
pentru aprovizionare din Rusia. 216.

Cehov, A. P. Omul in cutie. 250, 291.

Conditiile armistifiulni. Prin fir dircct de la Brest-Litovsk.
Izvestiia Cornitetului Executiv Central 5i a Sovietului de
deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd", 1917,
nr. 243, 3 decembrie. Editie specialà, p. 1-2. 329, 351.

p:icii,
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Conditiile de pace prezentate de Germania Consiliului Comisarilor
Poporului. Petrograd. Raspunsul guvernului german la apelul
guvernului rus [din 19 (6) februarie 1918]. ILvestiia Co-
mitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai Ora-
nilor, muncitorilor i soldatilor si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 33 (297),
24 (11) februarie, p. 3. Sub titlul comun : Un nou raz.boi.

380, 432.

*Congresul al II-lea ordinar al Partidului rnuncitoresc social-demo-
crat din Rusia. Textul integral al proceselor-verbale. Editat
de C.C. Geni!ve, tip. partidului, [1904]. 397, II p. (P.M.S.D.R.)
-- 168, 170, 193-194, 197, 224, 272, 441.

Congresul general al tiiranilor din Rusia. Sedinta din 2 decern-
brie [1917]. Izvestiia Sovietului de deputati ai taranilor
din Rusia", Petrograd, 1917, nr. 177, 5 decembrie, p. 2-3.

1-15.

Congresul genelal extraordinar al depntatilor taranilor din Rusia.
.14 noiembrie 119171. Pravda", Petrograd, 1917, nr. 190
(121), 28 (15) noiembrie, p. 2. 99.

Culegere de documente secrete din arlfiva fostului Minister al Afa-
cerilor Externe. Nr. 1-7. Editat de Cornisariatul poporului
pentru afaccrile externe. Petrograd, tip. Corn. pe Itru atacerile
externe, decembrie 1917februarie 1918, 7 volume. 15, 121,
122, 159, 173, 376, 409.

Cu privire la comitetele de plasii. Gazeta Vrernennogo Raboccgo
i Krestianskogo Pravitelstva", Petrograd, 1917, nr. 4, 3 (16) no-
iembrie, p. 1-2. 99.

Cu privire Ia deschiderea Aduniirii constituante. [Decretul C.C.P.,
26 noiernbrie (9 decembrie) 19171. Izvestiia Comitetului
Executiv Central si a Sovietului de deputati ai muncitorilor
soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 237, 27 noiembrie, p. 7.
Sub titlul comun : Cu privire la alcgcrile pentru Adunarca
constituanta. 140-141, 155.

Cu privire la problema p3cii. [Rezolutie adoptata: la al treilea
Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, sol-
datilor, taranilor si cazacilor din Rusia. 14 (27) ianuarie 1918].

Izvestiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de
deputati ai taranilor, muncitorilor si soldatilor si a Sovietului
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd", 1918,
nr. 14 (278), 19 ianuarie, p. 5. Sub titlul comun : Hotartrile

* Cu asteric sint notate agile, ziarele, articolele ti documentele pe care ye
afli insemniri facute de V. I. Lenin si. care se pastreaza itt Arhiva ccntrala
de partid a Institutului de maraism-leninism de pc lingi C.C. al P.C.U.S.

Ii
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adoptate de Congresul general al deputatilor muncitorilor,
329.

sol-
datilor, tlranilor i cazacilor din Rusia.

Declaratia Vikjelului vezi
Rusia.

Al doilea Congres general al deputa-
tilor taranilor din

Declarafie cu privire la pace vezi Lenin, V. I. Decret asupra
adoptat in unanimitate la sedinta din 26 octombrie 1917

a Congresului general al Sovietelor de deputati ai muncitorifor,
soldatilor i iranilor din Rusia.

Decret cu privire la anularea imprumuturilor de stat [adoptat /a
ledinta din 21 ianuarie (3 februarie) 1918 a C.E.C.1. Iz-
vestiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati
ai ta.ranilor, muncitorilor si soldatifor sr a Sovietului de deputati
ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 20 (284),
26 ianuarie, p. 2, la rubrica : Acte i dispozitii ale guvernului.

231-232.

Decret cu privire la controlul muncitoresc vezi Regulamentul
C.E.C. din Rusia si al C.C.P. cu privire la controlul muncitoresc.

Decret cu privire la dizolvarea Adunarii Constituante, adoptat la le-
dinta din 6 ianuarie 1918 a Comitetului Executiv Central.
Izvestiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de
deputati ai tIranilor, muncitorilor i soldatilor si a Sovietului
de deputati ai rnuncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1918,
nr. 5 (269), 7 ianuarie, p. 1. 295, 305.

Decretul C.C.P. cu privire la Armenia Turceasca". (29 decem-
brie 1917 (11 ianuarie 1918)]. Izvestiia Comitetului Exe-
cutiv Central al Sovietelor de deputati ai t'aranilor, munci-
torilor i soldatilor si a Sovietului de deputati ai muncitorilor

soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 1 (265), 3 ianuarie,
p. 3. 232.

Decretul C.C.P. cu privire la libertatea constiintei, a asociatiilor
bssericeiti fi religioase. [20 ianuarie (2 februarie) 1918].
Izvcstiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de
deputati ai taranilor, muncitorilor i soldatilor si a Sovietului
de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1918,
nr. 16 (280), 21 ianuarie, p. 2, la rubrica : Acte i dispozitii
ale guvernului. 333.

Decretul C.C.P. cu privire la nationalizarea flotei comerciale.
[23 ianuarie (5 februarie) 1918]. Izvestiia Comitetului
Exccutiv Central al Sovietelor de deputati ai tIranilor, munci-
torilor i soldatilor si a Sovietului de deputati ai munci-
torilor i soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 21 (285), 27 ia-
nuarie, p. 4, la rubrica : Acte i dispozitii ale guvernului.

425.
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Decretul C.C.P. cu privire la presii. [27 octombrie (9 noiembrie)
19171. Izvestiia Comitetului Executiv Central si a Sovie-
tului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd",
1917, nr. 209, 28 octombrie, p. 2. 57.

[Decretul C.E.C. din Rusia cu privire la dreptul de revocare a
delegasilor. 21 noiembrie (4 decembrie) 1917]. Izvestiia
Comitetului Executiv Central si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 233,
23 noiembrie, p. 3. In ziar titlul a fost dat gresit : Proiect
de decret cu privire la dreptul de revocare a delegatilor.
141-143, 174.

Decretul C.E.C. din Rusia cu privire la nationalizarea bancilor.
[14 (27) decembrie 1917]. Izvestiia Comitetului Executiv
Central si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i soldati-
lor din Petrograd", 1917, nr. 252, 15 decembrie, p. 1. 180,
182, 283, 335.

Decretul IC.E.C. din Rusia si al C.C.P. cu privire la infiinprea
Consiliului economic superior. 2 (15) decembrie 1917].
Izvestiia Comitetului Executiv Central si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1917,
nr. 244, 6 decembric, p. 11. 231.

Decretul Consiliului Comisarilor Poporului [cu privire la organi-
zarea Armatei Rofii muncitoresti-giranesti7. 15 (28) ianua-
rie 1918. Izvestiia Comitetului Executiv Central al Sovie-
telor de deputati ai ta'ranilor, muncitorilor i soldatilor si a
Sovietului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din
Petrograd", 1918, nr. 14 (278), 19 ianuarie, p. 2. Sub titlul
comun Formarea Armatei Rosii muncitoresti i aranesti.

232.

Delo Narode, Petrograd. 38, 88, 364, 381.
1917, nr. 183, 18 octombrie, p. 4. 88.

Engels, F. Scrisoare care P. Lafargue. 2 iunie 1894. 288, 289.

Gazeta Vremennogo Rabocego i Krestianskogo Pravitelstve,
Petrograd, 1917, nr. 3, 1 (14) noiembrie, p. 2-3. 66.

1917, nr. 4, 3 (16) noiembrie, p. 1-2. 95

1918, nr. 1 (46), 3 (16) ianuarie, p. 1-2. 216.

Goethe, J. W. Faust. 213.

Griboedov, A. S. Prea multa minte stria. 432.

Hottirirea [C.C.P.1 cu privire la conducerea flotei comerciale ma-
ritime fi fluviale fi a transporturilor pe ap.i. [27 februa-
rie 1918]. Izvestiia Comitetului Executiv Central al So-
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\ lettllui de deputati ai ta'ranilor, muncitorilor, soldatilor si
cazacilor din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorik.

soldacilor din Petrograd", 1918, nr. 41 (305), 6 manic, p.
la rubrica : Acte i dispozitii ale guvernului. 428.

Hotadrea Congresului extraordinar al tiiranilor cu privire la pro-
blema agrara. Izvestiia Congresului general extraordinar
al täranilor din Rusia", Petrograd, 1917, nr. 1, 22 noiembrie,
p. 1. 105.

Hotiirirea Consiliulni Comisarilor Popo:ului fcu privire la cuan-
tumid remunerarii comisarilor poporului fi a functionarilor
superiori. 18 noiembrie (1 decembrie) 1917]. Pravda".
Editia de seara, Petrograd, 1917, nr. 16, 3 decembrie (20 no-
iembrie), p. 1, la rubrica Activitatea guvernului. 228.

Hotarirea cu pilvire la consiliile economice raionale (regionale)
locale. (Adoptati la sedinta din 23 decembrie 1917 a Consiliu-
lui economic superior). Gazeta Vremennogo Rabocego i
Krestianskogo Pravitclstva", Petrograd, 1918, nr. 1 (46),
3 (16) ianuaric, p. 1-2. 216.

lnternationala. 411.

Interpelarea filcuta de socialifiii-revolutionari de stinga lui
V. I. Lenin vezi Sedinta Comitetului Executiv Central al
Sovietelor de deputati ai muncitorilor i soldatilor.

Izvestiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati
ai Pranilor, muncitorilor, soldatilor fi cazacilor din Rusia fi
a Sovietului de deputati ai muncitorilor fi soldatilor din
Petrograd", 1918, nr. 41 (305), 6 martic, p. 5. 428.

Izvestiia Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor fi soldatilor fi a Sovietului de depu-
tati ai muncitorilor fi soldatilor din Petrograd", 1918, nr. 1

(265), 3 ianuarie, p. 3. 232.

1918, nr.. 2 (266), 4 ianuarie, p. 1. 236, 246.

1918, nr. 5 (269), 7 ianuaric, p. 1. 295, 305.

1913, nr. 8 (272), 12 ianuaric, p. 2 ; nr. 9 (273), 13 ianuaric,
p. 2 ; nr. 10 (274), 14 ianuarie, p. 2. 290, 291.

1918, nr. 14 (278), 19 ianuaric, p. 2, 5. 232, 329.

1918, nr. 15 (279), 20 ianuarie, p. 2. 295.

1918, nr. 16 (280), 21 ianuarie, p. 2. 333.

1918, nr. 20 (284), 26 ianuarie, p. 2. 232-233.

1918, nr. 21 (285), 27 ianuarie, p. 4. 425.

;granite,
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1918, nr. 28 (292), 19 (6) februarie, p. 3. 356.

1918, nr. 31 (295), 22 (9) februarie, p. 1. 372.

1918, nr. 33 (297), 24 (11) februarie, p. 3. 380, 432.

Izvestiia Comitetului Executiv Central ti a Sovietului de deputati
ai muncitorilor fi soldatilor din Petrograd', 1917, nr. 208,
27 octombrie, p. 1. 13, 16, 17, 19-22, 37, 43, 59, 65,
68, 237.

1917, nr. 209, 28 octombrie, p. 1, 2. 19, 23-27, 37, 41,
49, 57, 59, 61, 68, 71, 87, 101, 102, 108, 119, 124-125,
158-159, 237, 335, 342.
1917, nr. 214, 2 noiembrie, p. 1-2. 61.

1917, nr. 217, 5 noiembrie, p. 4 ; nr. 218, 7 noiembrie,
p. 3-4. 56, 59, 61, 63, 64.
1917, nr. 221, 10 noiembrie, p. 2. 89, 91, 92.
1917, nr. 223, 12 noiembrie, p. 4-7. 91, 92.
1917, nr. 227, 16 noiembrie, p. 6. 183, 231, 237, 287.

1917, nr. 230, 19 noiembrie, p. 5-6. 108, 104.
1917, nr. 233, 23 noiembrie, p. 3. 141-142, 174.
1917, nr. 237, 27 noiembrie, p. 7. 140-143, 155.
1917, nr. 238, 28 noiembrie, p. 1. 130.

1917, nr. 239, 29 noiembrie, p. 1. 142-143, 144, 147.

1917, nr. 243, 3 decembrie, p. 4. 142-143.
1917, nr. 243, 3 decembrie. Editie speciali, p. 1-2. 329, 351.

1917, nr. 244, 6 decembrie, p. 1-2. 221, 231.
1917, nr. 246, 8 decembrie, p. 2. 221.

1917, nr. 252, 15 decembrie, p. 1. 180, 182, 284, 335.
1917, nr. 253, 16 decembrie, p. 9. 180, 182.
1917, nr. 255, 19 decembrie, p. 4. 232.

1917, nr. 259, 23 decembrie, p. 4. 216.

Izvestiia Congresului general extraordinar al tiiranilor din Rusie,
Petrograd, 1917, nr. 1, 22 noiembrie, p. 1. 105.

Izvestiia Sovietului de deputati ai muncitorilor si soldafilor din
Petrograd', 1917, nr. 15, 15 martie, p. 1. 16.

1917, nr. 85, 7 iunie, p. 11-16. 196, 202.

Izvestiia Sovietului de deputati at taranilor din Rusia", Petro-
grad. 24.

35 Lenin, Opera vol. 35
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1917, nr. 88, 19 august, p. 3-4. 24-27, 28, 37, 49, 119,
124-125.
1917, nr. 177, 5 decembrie, p. 2-3. 145.

f Kamenev, L. B.] I. Kamenev despre insurectie". Novaia
Jizn", Petrograd, 1917, nr. 156 (150), 18 (31) octombrie,
p. 3. 77.

Kommunist", Petrograd. 429, 431.

1918, nr. 1, 5 martie, p. 1-3. 430, 431, 432, 438.

[Krilenko, N. V. De ce plec la Petrograd. Apel]. Pravda",
Petrograd, 1917, nr. 72, 16 (3) iunie, p. 1, in : Lenin, V. 1.
Bolsevismul si descompunerea" armatei. 390, 391.

Legea fundamentaki cu privire la socializarea piimintului. [27 ia-
nuarie (9 februarie) 1918]. Soldatskaia Pravda", Petro-
grad, 1918, nr. 25 (141), 15 (2) februarie, p. 2 ; nr. 26 (142),
16 (3) februarie, p. 2. 356.

[Lenin, V. 1.7 Catre muncitori, soldati ,Fi tiirani 1 Rabocii i
Soldat", Petrograd, 1917, nr. 9, 26 octombrie (8 noiembrie),
p. 1. Semnat : Congresul general al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor si soldatilor din Rusia. Delegatii Sovietelor de
deputati ai taranilor. 57.

Cltre tog cetlitenii Rusiei 1 Rabocii i Soldat", Petrograd,
1917, nr. 20, 9 (22) noiembrie, p. 2. 91, 92.

*-- Citeva teze. Din partea redactiei. Sotial-Demokrat", Ge-
neva, 1915, nr. 47, 13 octombrie, p. 2. 258.

Congresul general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
soldatilor fi fiiranilor din Rusia bota'riiite. Rabocii i Sol-
dat", Petrograd, 1917, nr. 10, 27 octombrie (9 noiembrie),
p. 1. Sub titlul comun : Consiliul Comisarilor Poporului.
48, 72, 76.
Consiliul Comisarilor c4tre Rada'. Izvestiia Comitetului
Executiv Central si a Sovietului de deputati ai muncitorilor
si soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 244, 6 decembrie,
p. 1-2. Semnat : Consiliul Comisarilor Poporului. 221.

Cum au inielat poporul socialifiii-revolutionari fi ce a dat
poporului noul guvern bollevic. Petrograd, tip. Selskii Vestnile,
1917. 32 p. (Biblioteca soldatului si tbiranului". Nr. 18).
Inaintea titlului, autor : N. Lenin. 87-88.

Cueintarea rostitii de tov. Lenin, prepdintele Consiliului Co-
misarilor Poporului, la cel de-al treilea Congres general al
Sovietelor. Izvestiia Comitetului Executiv Central al So-
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vietelor de deputavi ai faranilor, muncitorilor si soldatilor §i
a Sovietului de deputavi ai muncitorilor si soldatilor din
Petrograd", 1918, nr. 8 (272), 12 ianuarie, p. 2 ; nr. 9 (273),
13 ianuarie, p. 2 ; nr. 10 (274), 14 ianuarie, p. 2. Sub titlul
comun : Al treilea Congres general al Sovietelor de deputati
ai muncitorilor si soldavilor din Rusia. - 290.

*- Cuvintare in legaitur4 cu problema agrarli. Moscova. Comitetul
subraional P.M.S.D.R. al tipografilor din Moscova, [1917].
16 p. (P.M.S.D.R.). Inaintea titlului, autor : N. Lenin. - 342.

- (Cuvint de incheiere rostit la Congresul general extraordinar
al Sovietelor de deputafi ai taranilor din Rusia. 18 noiembrie
(1 decembrie) 19171. - Pravda", Petrograd, 1917, nr. (126)
195, 4 decembrie (21 noiembrie), p. 2. Sub titlul comun :
Sedinva Congresului faranilor. - 107-109.

- Declarafia drepturilor poporului muncitor li exploatat. 3 (16) ia-
nuarie 1918. - Izvestiia Comitetului Executiv Central al
Sovietelor de deputavi ai faranilor, muncitorilor si soldavilor
si a Sovietului de deputavi ai muncitorilor si soldavilor din
Petrograd", 1918, nr. 2 (266), 4 ianuarie, P. 1. - 236, 246.

- Decret asupra piicii, adoptat in unanimitate la ;edinp din
26 octombrie 1917 a Congresului general al Sovietelor de
deputafi ai muncitorilor, soldafilor ;i giranilor din Rusia. -
Izvestiia Comitetului Executiv Central si a Sovietului de
deputavi ai muncitorilor §i soldatilor din Petrograd", 1917,
nr. 208, 27 octombrie, p. 1. - 13, 16, 17, 19-22, 37, 42,
59, 65, 68, 237.

- Decret asupra piimintului, adoptat de Congresul Sovietelor de
deputafi ai rnuncitorilor fi soldafilor (in sedinva din 26 oc-
tombrie, ora 2 noaptea). - Izvestiia Comitetului Executiv
Central si a Sovietului de deputati ai muncitorilor si soldati-
lor din Petrograd", 1917, nr. 209, 28 octombrie, P. 1. - 23-28,
37, 42-43, 48-49, 59, 68, 71, 87, 101, 102, 108, 119, 124-
126, 158-159, 237, 335, 342.

- Decret asupra pamintului, adoptat de Congresul Sovietelor de
depute; ti ai muncitorilor li soldalilor (la ledinta din 26 oc-
tombrie, ora 2 noaptea). - In : [Lenin, V. I.] Materiale cu
privire la problema agrarl. Petrograd, Priboi", 1917, P. 30-32.
(P.M.S.D.R.). Inaintea titlului, autor : N. Lenin. - 124.

- Decretul IC.C.P.1 cu privire la arestarea conduciltorilor riizboiu-
lui civil impotriva revolufiei. 28 noiembrie 1917. - Izvestiia
Comitetului Executiv Central §i a Sovietului de deputati ai
muncitorilor si soldavilor din Petrograd", 1917, nr. 239, 29 noiem-
brie, P. 1. - 142-143, 144, 147.

35*
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Despre frazeologia revolutionara. Pravda", Petrograd,
1918, nr. 31 (257), 21 (8) februarie, p. 2-3. Semnat : Kar-
pov. 375, 380.
Despre rUe. Pravda". Editia de searã, Petrograd, 1918,
nr. 33, 22 (9) februarie, p. 1. Semnat : Karpov. 372.

Despre sarcinile proletariatului in actuala revolufie. Pravda',
Petrograd, 1917, nr. 26, 7 aprilie, p. 1-2. Semnat : N. Lenin.

250, 292, 308.
Din jurnalul unui publicist. Tirani i muncitori. Rabocii",
Petrograd, 1917, nr. 6, 11 septembrie (29 august), p. 2-3.
Semnat : N. Lenin. 124-125.
Hotarire cu privire la formarea guvernului muncitoresc fi
nesc vezi Lenin V. I. Congresul general al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, soldatilor i taranilor din Rusia
hotäräste.

/n lega'tura cu istoricul unei paci nenorocite. Pravda",
Petrograd, 1918, nr. 34 (260), 24 (11) februarie, p. 2-3.
Semnat : N. Lenin. 197, 263, 265, 380-381, 387, 384, 414,
415, 430, 432.
Legea cu privire la pamint, adoptata de cel de-al doilea Con-
gres al Sovietelor de deputafi ai muncitorilor soldafilor (In
sedinta din 26 octombrie, ora 2 noaptea). In : [Lenin, V. I.]
Cum au inselat poporul socialistii-revolutionari i ce a dat
poporului noul guvern bolsevic. Petrograd, tip. Selskii Vest-
nik", 1917, p. 27-32. (Biblioteca soldatulur i firanului".
Nr. 18). Inamtea titlului, autor : N. Lenin. 88.

Manifest nitre poporul ucrainean cu revendiciiri ultimative
adresate Radei ucrainene vezi Lenin, V. I. Consiliul Comi-
sarilor clue Rada.%

* Materiale cu privire la problema agrara. Petrograd, Priboi",
1917. 32 p. (P.M.S.D.R.). Inaintea titlului, autor : N. Lenin.

124.

Partidul socialist-revolutionar in,calã din nou pe çrani. In :
[Lenin, V. I.] Cum au inselat poporul socialistii-revolutionari

ce a dat poporului noul guvern bolsevic. Petrograd, tip.
Selskii Vestnik", 1917, p. 17-26. (Biblioteca soldatului
faranului*. Nr. 18). Inaintea titlului, autor : N. Lenin. 88.

Partidul socialist-revolutionar infalâ din nou pe tarani.
Rabocii Puti", Petrograd, 1917, nr. 44, 6 noiembrie (24 oc-
tombrie), p. 1. Sernnat : N. Lenin. 88.

Patria socialista este in primejdie I [Decretul Consiliului Co-
misarilor Poporului. 21 februarie 1918]. Izvestiia Comi-
tetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai tlranilor,

gird-

8

si

si
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muncitorilor si soldatilor si a Sovietului de deputati ai mun-
citorilor si soldatilor din Petrograd', 1918, nr. 31 (295),
22 (9) februarie, p. 1. 372.

Prima etapci a primei revolutii. (Scrisori din depirtare ; scri-
soarea intli). Pravda", Petrograd, 1917, nr. 14, 21 martie,
p. 2-3 ; nr. 15, 22 martie, p. 2. Semnat : N. Lenin. 196.

Prin radio ciitre toate comitetele de regiment, divizie, corp,
armatii fi alte comitete, nitre toti soldatii armatei revolu-
tionare fi marinarii flotei revolutionare vezi Lenin, V. I.
Clue toti ceatenii Rusiei 1
f Raport asupra pacii prezentat la cel de-al doilea Congres
general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor fi soldati-
kr din Rusia. 26 octombrie (8 noiembrie) 19171. Izvestiia
Comitetului Executiv Central si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor si soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 209, 28 oc-
tombrie, p. 4-5. Sub titlul comun : Al doilea Congres ge-
neral al Sovietelor de deputati ai muncitorilor si soldatilor
din Rusia si al reprezentantilor Sovietelor judetene si guber-
niale de deputati ai tiranilor. 19.

Raportul de activitate al Consiliului Comisarilor Poporului
prezentat la cel de-al treilea Congres general al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, soldatilor fi piranilor din Rusia.
11 (24) ianuarie 1918 vezi Lenin, V. I. Cuvintarea rostiti
de tov. Lenin, presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
la cel de-al treilea Congres general al Sovietelor.
Rezolutia C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia in problema opozi-
fiei din cadrul C.C. 2 (15) noiembrie 1917 vezi Lenin V. I.
Rezolutie adoptati In sedinta din 2 noiembrie a C.C.
al P.M.S.D.R.

Rezolutie cu privire la problema agrara adoptata la Conferinta
generalii a P.M.S.D. (bollevic) din Rusia. 24-29 aprilie 1917.

In : [Lenin, V. I. Materiale cu privire la problema
agrarl. Petrograd, Priboi", 1917, p. 27-29. (P.M.S.D.R.).
Inaintea titlului, autor : N. Lenin. 124.

Rezolutia in problema agrara vezi Lenin, V. I. Rezolutia
cu privire la problema agrarl, adoptatg. la Conferinta genera%
a P.M.S.D. (bollevic) din Rusia. 24-29 aprilie 1917.
Rezolutie adoptata la sedinta din 2 noiembrie a C.C.
al P.M.S.D.R. Pravda", Petrograd, 1917, nr. 180 (111),
17 (4) noiembrie, p. 2. 50, 51.

Teze cu privire la Adunarea constituana Pravda", Petro-
grad, 1917, nr. 213 (144), 26 (13) decembrie, p. 3. 168.
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Teze cu privire la incheierea imediatá a unei pad separate
si anexioniste vezi Lenin, V. I. In legiturl cu istoricul
unei paci nenorocite.

Ultimatum adresat de majoritatea C.C. al P.M.S.D. (b) din
Rusia minoritcitii. 3 (16) noiembrie 1917. 73.

fLenin, V. 1. fi altii] Convorbirea guvernului cu Cartierul general
prin fir direct. Rabocii i Soldat", Petrograd, 1917, nr. 20,
9 (22) noiembrie, p. 2. Semnat : Lenin, Stalin, Kfilenko. 89.

Lozincile pentru demonstratie vezi Clue muncitorii §i soldatii
din Petrograd.

Lozovski, S. A. Ccitre Congresul general al sindicatelor din Rusia
Professionalnii Vestnik", Petrograd, 1917, nr. 7, 10 decem-

brie, p. 2-3. 223.

Declaratie leicutil in cadrul fractiunii bolsevice a C.E.C.
Novaia Jim', Petrograd, 1917, nr. 172 (166), 4 (17) noiem-
brie, p. 1-2. 223-224.
Sindicatele si Puterea sovieticl Professionalnii Vestnik",
Petrograd, 1917, nr. 8, 20 decembrie, p. 1-3. 223-224.

Mandatul model. Intocmit pe baza a 242 de mandate prezentate de
deputatii locali la primul Congres general al Sovietelor de
deputati ai falranilor, care a avut loc la Petrograd in 1917.
Izvestiia Sovietului de deputati ai Oranilor din Rusia", Petro-
grad, 1917. nr. 88, 19 august, p. 3-4. 24-26, 27, 37,
48-49, 119, 125, 437.

Manifestul din 14 martie vezi Citre popoarele din lumea intreagi.

Marx, K. Scrisoare catre W. Bracke. 5 mai 1875. 212.

Scrisoare nitre F. Engels. 12 februarie 1870. 201.

Scrisoare care L. Kugelmann. 12 aprilie 1871. 201.

Scrisoare catre W. Liebknecht. 6 aprilie 1871. 288.

Marx, K. fi Engels, F. Sfinta familie, sau critica criticii critice.
Impotriva lui Bruno Bauer et Co. Septembrie-noiernbrie 1844.

198.

Maslov, S. L. Norme privind reglementarea relatillor agrare de catre
comitetele agrare. Delo Naroda", Petrograd, 1917, nr. 183,
18 octombrie, p. 4. 84.

fProiect de lege cu privire la reglementarea relatiilor agrare
de catre comitetele agrarej. In : [Lenin, V. I.] Cum au
inselat poporul socialistii-revolutionari si ce a dat poporului
noul guvern bolsevic. Petrograd, tip. Selskii Vestnik", 1917,
p. 7-15. (Biblioteca soldatului si taranului". Nr. 18). Inaintea
titlului, autor : N. Lenin. 87, 88.
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Miliukov, P. N. Cuceririle teritoriale ale Rusiei. In : Ce as-
teapta Rusia de la razboi. Culegere de articole scrise de
Tugan-Baranovski, M. N. i altii. In anexa 4 harti geografice.
Editia a 2-a. Petrograd, Prometeu", [1915], p. 53-66.

304.

Neledinski-Meletki, I. A. Cintec (Ala duc la 364, 366.

Novaia Jizna, Petrograd. 52, 77, 202, 293, 318, 364.
1917, nr. 156 (150), 18 (31) octombrie, p. 3. 77.

1917, nr. 161 (155), 24 octornbrie (6 noiembrie), p. 1. 180.

1917, nr. 172 (166), 4 (17) noiembrie, p. 1-2, 3. 223.

1918, nr. 7 (23), 11 (24) ianuarie, p. 2. 266.

Novii Lucia, Petrograd. 364, 381.

Ordin cu privire la apararea Petrogradului. I noiembrie 1917.
Nr. 1. Izvestiia Comitetului Executiv Central si a Sovie,
tului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd",
1917, nr. 214, 2 noiembrie, p. 1-2. 61.

Peatakov, G. L.] Proletariatul fi bâncile. Pravda". Petrograd,
1917, nr. 206 (137), 18 (5) decembrie, p. 2. Semnat :
P. Kievski. 199.

Planul kr. Aliatii tradeaza Polonia, Lituania, Kurlanda si Romania.
Pravda", Petrograd, 1918, nr. 223 (154), 6 ianuarie (24 de-

cembrie), p. 1. 198-199.

Pokrovski, M. N. Conditiile de pace prezentate de Germania.
Kommunist", Petrograd, 1918, nr. 1, 5 martie, p. 1. 432, 433.

Pravda', Petrograd. 107, 133, 311, 402, 430.

1917, nr. 14,
196.

1917, nr. 26,

1917, nr. 72,

1917, nr. 180

1917, nr. 181

1917, nr. 190
1917, nr. 195
107-109.

1917, nr. 206
1917, nr. 213

21 martie, p. 2-3 ; nr. 15, 22 martie, p. 2.

7 aprilie, p. 1-2. 250, 292, 308.

16 (3) iunie, p. 1. 391.

(111), 17 (4) noiembrie, p. 2. 50, 51.

(112), 18 (5) noiembrie, p. 2. 57.

(121), 28 (15) noiembrie, p. 2. 99.

(126), 4 decembrie (21 noiembrie), p. 2.

(137), 18 (5) decembrie, p. 2. 199.

(144), 26 (13) decembrie, p. 3. 168.

--
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1918, nr. 223 (154), 6 ianuarie (24 decembrie), p. I. 198.

1918, nr. 31 (257), 21 (8) februarie, p. 2-3. 375, 380.
1918, nr. 34 (260), 24 (11) februarie, p. 2-3. 197, 263, 265,
380-381, 387, 388, 414, 415, 430, 432.

Pravda'. Editia de seara", Petrograd,
(20 noiembrie), p. 1. 228.

1917, nr. 16, 3 decennbrie

Editia de searl, Petrograd, 1918, nr. 13, 30 (17) ianuarie,
P. 1. 298.

Editia de seara", Petrograd, 1918,
p. 1. 380.

nr. 33, 22 (9) februarie,

Professionalnii Vestnik", Petrograd, 1917, nr. 7, 10 decembrie,
p. 2-3. 223-224.
1917, nr. 8, 20 decembrie, p. 1-3. 223-224.

Programul agrar ladoptat la Congrestil al IV-lea (de unificare)
al P.M.S.D.R.J. In foaia volantl : Hotiririle si rezolu-
Ole Congresului de unificare al Partidului muncitoresc social-
democrat din Rusia. [Petersburg], tip. Comitetului Central,
[1906], p. 1. (P.M.S.D.R.). 119.

Programul Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia adoptat
la Congresul al II-lea al partidului. In : Cel de-al II-lea
Congres ordinar al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia. Textul integral al proceselor-verbale. Editat de C.C.
Geneve, tip. partidului, [1904], p. 1-6. (P.M.S.D.R.). 170,
193, 224, 272, 441.

Programul si statutul de organizare al partidului socialigilor-revo-
lutionari, adoptate la primul congres a/ partidu/ui. Editat de
Comitetul Central al partidului socialistilor-revolutionari. F. I.,
tip. partidului socialistilor-revolutionari, 1906. 32 p. (Partidul
socialistilor-revolutionari). 119, 158.

Proiectul de lege cu privire la controlul muncitoresc. (Inaintat spre
examinare comisiei pentru problemele muncii). Gazeta
Vremennogo Rabocego i Krestianskogo Pravitelstva", Petro-
grad, 1917, nr. 3, 1 (14) noiembrie, p. 2-3. Sub titlul co-
mun : Cu privire la controlul muncitoresc. 66.

Propunerea lui L. B. Kamenev vezi Sedinta Comitetului Executiv
Central al Sovietelor de deputavi ai muncitorilor si soldatilor.

Rabocir, Petrograd, 1917, nr. 6, 11 septembrie (29 august), p. 2-3.
124-125.

Rabocii i Soldat", Petrograd, 1917, nr. 9, 26 octombrie (8 noiem-
brie), P. 1. 57.
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1917, nr. 10, 27 octombrie (9 noiembrie), p. 1. 48, 72, 76.

1917, nr. 20, 9 (22) noiembrie, p. 2. 89, 91, 92.

Rabocii Puti", Petrograd, 1917, nr. 44, 6 noiembrie (24 octombrie),
p. 1. 88.

Radek, K. Victoria imperialismului asupra revoluliei ruse.
Kommunist", Petrograd, 1918, nr. 1, 5 martie, p. 1-2. 430.

Reispunsul Secretariatului general al Radei la ultimatumul prezentat
de Consiliul Comisarilor Poporului. Izvestiia Comitetului
Executiv Central §i a Sovietului de deputati ai muncitorilor 5i
soldavilor din Petrograd", 1917, nr. 246, 8 decembrie, p. 2. Sub
titlul comun : Burghezia ucraineani g contrarevoluvia. 221.

Reci", Petrograd. 57, 202, 381.

Recunoalterea independenlei Finlandei. [Decretul C.C.P. 18 (31) de-
cembrie 1917]. Izvestiia Comitetului Executiv Central 5i

a Sovietului de deputaçi ai muncitorilor §i soldaiilor din Petro-
grad", 1917, nr. 255, 19 decembrie, p. 4. 232.

Regulamentul alegerilor pentru Adunarea constituana Buletinul
guvernului provizoriu", Petrograd, 1917, nr. 111 (157), 22 iulie
(4 august), p. 1-2, la rubrica : Acte guvernamentale.
115, 303.

Regulamentul [C.E.C. din Rusia ;i al C.C.P.] cu privire la controlul
muncitoresc. [14 (27) noiembrie 1917]. Izvestiia Comite-
tului Executiv Central li a Sovietului de deputavi ai muncitorilor
5i soldgilor din Petrograd", 1917, nr. 227, 16 noiembrie, p. 6,
la rubrica : Acte guvernamentale. 183, 231, 237, 287.

Rezolulia fractiunii bollevice [propus4 la fedinta din 17 (4) noiem-
brie 1917 a C.E.C. din Rusiab Pravda", Petrograd, 1917,
nr. 181 (112), 18 (5) noiembrie, p. 2. Sub titlul comun : Sedinta
Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputavi ai mun-
citorilor 5i soldatilor. 57.

Rezolurie cu privire la activitatea Comitetului Executiv al Sovietelor
de deputati ai granilor adoptatâ la cel de-al doilea Congres
general al Sovietelor de deputa;i ai feiranilor din Rusia. In :
Rezolutiile Congresului extraordinar 5i ale celui de-al doilea
Congres general al Sovietelor de deputavi ai vlranilor din Rusia.
(Noiembriedecembrie 1917). Petrograd, tip. Kopeike, 1917,
p. 21-22. 158-159.

Russkoe Slow), Moscova. 58.
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Soldatskaia Pravda", Petrograd, 1918, nr. 25 (141), 15 (2) februarie,
p. 2 ; nr. 26 (142), 16 (3) februarie, p. 2. 356.

*Sotial-Demokrat`, Geneva, 1915, nr. 47, 13 octombrie, p. 2.
258.

Sotial-Demokrae, Moscova, 1918, nr. 9, 14 (27) ianuarie, p. 3.
306.

Statutul de organizare al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia adoptat la Congresul al 11-lea al partidului. In :
Congresul al II-lea ordinar al Partidului muncitoresc social-de-
mocrat din Rusia. Textul integral al proceselor-verbale. Editat
de C.C. Geneve, tip. partidului, [1904], p. 7-9. (P.M.S.D.R.).

168.

$edinta Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor, soldatilor taranilor. Sedinta din 14 decembrie.
Problema naçionalizrii bEncilor. Izvestiia Comitetului Exe-
cutiv Central si a Sovietului de deputati ai muncitorilor si
soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 253, 16 decembrie, p. 9.

180, 182.

.Fedinta Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor fi soldatilor. [4 noiembrie 1917]. Izvestiia
Comitetului Executiv Central si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 217, 5 no-
iembrie, p. 4 ; nr. 218, 7 noiembrie, p. 3-4. 56, 59, 61, 62.

$edinta Comitetului Executiv Central al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor fi soldatilor. [10 noiembrie 1917]. Izvestiia
Comitetului Executiv Central si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor i soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 223, 12 no-
iembrie, p. 4-5. 91, 92.

$edinta Comitetului Executiv Central. 1 decembrie 1917. Izvestiia
Comitetului Executiv Central si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor si soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 243, 3 de-
cembrie, p. 4. 142.

$edinta Congresului pranilor (18 noiembrie. Continuare).
Pravda", Petrograd, 1917, nr. (126) 195, 4 decembrie
(21 noiembrie), p. 2. 107, 108-109.

$edinta [primului Congres ganeral al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor ji soldatilor din Rusia]. Din 5 iunie [1917].
Seara. Izvestiia Sovietului de deputati ai muncitorilor
soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 85, 7 iunic, p. 11-16.

196, 202.

fi

;i
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fTelegramii adresatii Consiliului Comisarilor Poporului in legatura
cu Congresul cazacilor de pe front intrunit in stanita Ka-
menskaia. 13 ianuarie 1918]. Sotial-Demokrat". Moscova,
1918, nr. 9, 14 (27) ianuarie, p. 3, la rubrica : Stiri din Tara.
Sub titlul comun : Revolutia pe Don. 306.

Gesetz gegen die gemeingefahrlichen Bestrebungen der Sozialdemo-
kratie. Vom 21. Oktober 1878. Reichsgesetzblatt", Berlin,
1878, Nr. 34, S. 351-358. 16.

Reichsgesetzblatt", Berlin, 1878, Nr. 34, S. 351-358. 16.
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Abramovici, R. (Rein, R. A.*) (n. 1880) unul dintre liderii
Bundului. In anii reactiunii si ai noului avint revolutionar s-a
situat pe pozitii lichidatoriste. In timpul primului razboi mondial
s-a manifestat ca centrist. In 1917, inapoindu-se din strainatate in
Rusia, a aderat la aripa de dreapta a mensevicilor internationa-
listi. Dupa Revolutia Socialistä din Octombrie a luptat impotriva
Puterii sovietice, a sustinut ideea crearii unui guvern de coalitio
cu participarea mensevicilor si a socialistilor-revolutionari ; a luat
pozicie impotriva incheierii pacii de la Brest. In 1920 a emigrat
in Germania ; impreuna cu L. Martov a editat la Berlin publicatia
mensevica contrarevolutionara Sotialisticeskii Vestnile. In 1923 a
fost unul dintre intemeietorii organizatiei oportuniste Internationala
socialista unita (a II-a) a muncitorilor si membru in biroul Comi-
tetului executiv al acesteia. Dup5.' 1930 a plecat in S.U.A., unde a
colaborat la Vorwärds", ziar evreiesc cu orientare socialistä de
dreapta. 79.

Alekseev, M. V. (1857-1918) general in armata tarista,
monarhist §i contrarevolutionar inveterat. Dupa revolutia bur-
ghezo-democratica din februarie 1917 a fost comandant suprem,
apoi, un timp, sef al statului-major al comandantului suprem
Kerenski. In timpul razboiului civil §i al interventiei militare
straine impotriva Rusiei Sovietice s-a aflat in fruntea armatei de
voluntari" albgardiste organizate in Caucazul de nord. 407.

Antonov vezi Antonov-Ovseenko, V. A.

Antonov-Ovseenko, V. A. (1884-1939) participant activ la
Revolutia Socialista din Octombrie, comandant sovietic de seama.
A intrat in miscarea revolutionara in 1901. In 1910 a emigrat la
Paris, unde a aderat la mensevici. La sfirsitul anului 1914 a rupt

* In paranteze shit scrise cu litere cursive adevIratele nume de familia.
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cu men;evismul. In anii primului ralzboi mondial s-a situat pe
pozitii internationaliste. Intorcindu-se din emigratie in iunie 1917
a intrat in partidul bolsevic. In zilele lui Octombrie 1917 a fost
membru al Comitetului militar-revolutionar din Petrograd 0 unul
dintre conducatorii asaltului Palatului de iarna. La cel de-al II-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia a fost ales in Consiliul
Comisarilor Poporului ca membru al Comitetului pentru problemele
militare 0 maritime. La sfirsitul anului 1917 6 inceputul anului
1918 a comandat trupele sovietice care luptau impotriva kaledi-
nistilor 0 a Radei centrale. Din martie pini in mai 1918 a fost
comandant al trupelor sovietice din sudul Rusiei ; din ianuarie
pita in iunie 1919 comandant al Frontului ucrainean. In anii
1922-1924 a fost seful Directiei politice a Consiliului revolutionar
al Republicii. In anii care au urmat a lucrat in aparatul de stat,
pe tarim militar 0 in diplomatie. In 1923-1927 a aderat la
opozitia trotkista. 29, 225.

Artem (Sergheev, F. A.) (1883-1921) militant de seama al
partidului comunist 0 al Statului sovietic. Membru de partid
din 1901. A desfawrat activitate revolutionara la Ekaterinoslav,
Harkov 0 in Ural. In repetate rinduri a fost arestat. La mijlocul
anului 1911 a emigrat in Australia. In timpul emigratiei a parti-
cipat activ la miqcarea muncitoreasca din Australia. Dupa revoluvia
burghezo-democratica din februarie 1917 s-a intors in Rusia, unde
a fost ales secretar al biroului Comitetului regional al partidului

birou care reunea organizatiile de partid din Donbass 0
din guberniile Harkov ;i Ekaterinoslay. La Congresul al VI-lea
al P.M.S.D.(b) din Rusia a fost ales membru al C.C. A participat
activ la Revolu0a Socialista din Octombrie ;i a fost unul dintre
organizatorii luptei impotriva contrarevolutiei si a ocupantilor
germani din Ucraina. Dupi revolutie a fost prefedintele Consiliului
Comisarilor Poporului al Republicii sovietice din Done; 0 Krivoi
Rog, membru al C.C. al P.C. (b) din Ucraina. In 1920-1921 a
fost secretar al Comitetului din Moscova al P.C. (b) din Rusia,
din 1921 presedinte al C.C. al sindicatului minerilor din Rusia,
membru in C.E.C. din Rusia. A murit in timpul experimentarii
unui vagon aeropropulsat pe linia ferata Moscova-Kursk. 166.

Avilov, N. P. (Glebov, N.) (1887-1942) membru al partidu-
lui bolsevic din 1904. A desfasurat activitate revolutionari la
Kaluga, Moscova, in Ural, la Petersburg 0 in alte orafe din Rusia.
Participant activ la prima revolutie rusa. In repetate rinduri a fost
arestat i deportat. Dupa revolutia burghezo-democratica din fe-
bruarie 1917 membru in comisia executivi a Comitetului de
partid din Petrograd, a lucrat in Biroul central al sindicatelor
din Petrograd, iar apoi in prezidiul C.C.S. din Rusia. Dupa Re-
volulia Socialista din Octombrie a facut parte din Consiliul
Comisarilor Poporului in calitate de comisar al poporului pentru
pot i telegraf. Incepind din 1918 a avut munci de raspundere
in aparatul politic al armatei, pe linie sindicala, de stat ;i de

bolsevic,
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partid. In 1925, la Congresul al XIV-lea al P.C. (b) din Rusia, a
aderat la noua opozitie" ; dupg Congresul al XV-lea al parti-
dului a declarat cg-si recunoaste greselile i cl se va supune hotg-
ririlor partidului. Incepind din 1928 a fost director al uzinei
constructoare de masini agricole din Rostov pe Don. 30.

Avksentiev, N. D. (1878-1943) unul dintre liderii partidului
socialist-revolutionar, membru al Comitetului Central al acestui
partid. In timpul primului räzboi mondial s-a manifestat ca so-
cial-sovinist inveterat ; a colaborat la publicatiile defensiste Za
rubejom", Novosti" i Priziv". Dui:a revolutia burghezo-demo-
craticg din februarie 1917 a fost presedinte al Comitenilui executiv
al Sovietului de deputati ai cgranilor din Rusia ; ministru de in-
terne in cel de-al doilea guvern provizoriu de coalitie prezidat de
Kerenski, iar mai tirziu presedinte al Consiliului provizoriu al
Republicii ruse" (Preparlament), institutie contrarevolutionarg. Dupg
Revolutia Socialisti din Octombrie a fost unul dintre organizatorii
unor rebeliuni contrarevolutionare. In 1918 a fost presedinte al
asa-numitului Directorat de la Ufa" ; apoi a emigrat in staing-
tate, unde si-a continuat lupta activg impotriva Puterii sovie-
tice. 99.

Belinski, V. G. (1811-1848) mare democrat-revolutionar rus,
critic literar si publicist, filozof materialist. Belinski
fost ideologul maselor tgrinesti care se ridicau la luptg impotriva
iobEgiei. In 1833-1836 a colaborat la revista Teleskop" ; in
1838-1839 a fost redactorul revistei Moskovskii Nabliudatel" ;
in 1839-1846 a condus rubrica de criticg literarg a revistei
Otecestvenniie Zapiski", iar incepind din 1847 a devenit colabora-
tor si indrumitor ideologic al revistei Sovremennik". La 3 iu-
lie 1847 a scris, din strgingtate, celebra Scrisoare cgtre Gogol".
Belinski a pus bazele esteticii si ale criticii literare democrat-revo-
lutionare. In articolele sale despre Puskin, Lermontov i Gogol, in
articolele despre literatura rusk' din 1840 ping in 1847, Belinski
a scos in evidenci specificul i mgrecia literaturii ruse, realismul
ei i caracterul ei popular. Activitatea lui a exercitat o influentg
covirsitoare asupra dezvoltErii ulterioare a gindirii sociale §i a
miscgrii de eliberare din Rusia. 207.

Bogolepov, D. P. (n. 1885) economist si om politic. Membru
al partidului bolsevic din 1907. In 1914-1915 a fIcut parte din
fractiunea social-democratE a Dumei a IV-a de stat. In 1917 a
lucrat la ziarele Sotial-Demokrat", Pravda" si la alte ziare
bolsevice. Dupg Revolutia Socialistg din Octombrie a fost membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru finance si loctiitor
al comisarului poporului. In 1918 s-a situat pe pozitiile comunisti-
lor de stinga". In anii care au urmat a lucrat in aparatul de stat
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4i in invata'mint. A scris o serie de carti i articole pc teme
financiare i economice. 402.

Buharin, N. I. (1888-1938) din 1906 membru al P.M.S.D.R. ;
a activat ca propagandist in diferite raioane ale Moscovei. In
1911 a emigrat in strainatate. In 1915 a colaborat la revista
Kommunist" ; s-a situat pe pozitii nernarxiste in problema statu-
lui, a dictaturii proletariatului, a dreptului natiunilor la auto-
determinare etc. La Congresul al VI-lea al partidului a prezentat
o schema antileninista de dezvoltare a revolutiei, bazata pe negarea
aliantei dintre clasa muncitoare si taranimea grad..

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost redactor al zia-
rului Pravda", membru al Biroului Politic al C.C., membru
al Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste. S-a pronuntat
in repetate rinduri impotriva politicii leniniste a partidului ;
in 1918 se afla in fruntea grupului antipartinic al comutustilor
de stinga" ; in timpul discutiei din partid cu privire la sinchcate
(1920-1921) s-a situat mai intii pe o pozitie tampon", iar apoi
a aderat la grupul lui Trotki ; Incepind din 1928 a condus opozi-
tia de dreapta din rindurile partidului. In 1929 a fost scos din
Biroul Politic al C.C. In 1937, ca urmare a activitatii sale anti-
partinice, a fost exclus din rindurile partidului. 133, 330, 331,
349, 430, 431, 432.

Cernov, V. M. (1876-1952) unul dintre liderii si teoreti-
cienii partidului socialist-revolutionar. In anii 1902-1905 a fost
redactor al ziarului Revoliutionnaia Rossiie, organul central
al eserilor. In anii primului razboi mondial, camuflindu-se indara-
tul unei frazeologii de stinga, s-a situat de fapt pe pozitiile
social-sovinismului. Din mai pita in august 1917 a fost ministru
al agriculturii in guvernul provizoriu burghez ; a dus o politics
de crunte represiuni impotriva taranilor care trecusera la ocuparea
paminturilor mosieresti. Dupl Revolutia Socialista din Octombrie
a fost unul dintre organizatorii rebeliunilor antisovietice. In 1920
a emigrat. In strainatate a continuat s desfasoare activitate
antisovietica. 88, 142, 158, 159, 237, 239, 240, 246, 252, 308, 312.

Cicerin, G. V. (1872-1936) om de stat sovietic, eminent
diplomat. Din 1904 pini in 1917 s-a aflat in emigratie, unde in
1905 a intrat in P.M.S.D.R. In perioada reactiunii a for adept
al mensevismului ; in anii primului räzboi mondial s-a situat pe
pozitii internationaliste ; spre sfirsitul anului 1917 a trecut pc pozi-

bolsevismului g in 1918 a intrat in P.C. (b) din Rusia. Membru
al delegatiei sovietice in a doua perioada a tratativelor de pace de
la Brest. A avut munci de raspundere in aparatul de stat si in
diplomatie : din 1918 pina in 1930 a fost comisar al poporului
pentru afacerile externe, a condus delegatiile sovietice la conferin-
tele internationale de la Geneva si Lausanne. A fost membru

illie
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al C.E.C. din Rusia 6 al C.E.C. al U.R.S.S. La congresele al XIV-lea
al XV-lea ale partidului a fost ales membru al C.C. 400.

Ciheidze, N. S. (1864-1926) unul dintre liderii menqevismu-
lui. Deputat in Dumele a III-a 6 a IV-a de stat din partea gu-
berniei Tiflis, liderul fracciunii mensevice din Duma a IV-a. In
anii primului razboi mondial s-a situat pe i3ozicii centriste. In
timpul revoluciei burghezo-democratice din februarie 1917 a fost
membru al Comitetului provizoriu al Dumei de stat, defensist.
Ciheidze a fost presedinte al Sovietului de deputaci ai muncitorilor
§i soldacilor din Petrograd, presedinte al C.E.C. in prima legislatura,
a sprijinit activ guvernul provizoriu burghez. Dupi Revolucia So-
cialista din Octombrie a fost presedinte al Adunarii constituante
din Gruzia, care era un guvern memevic contrarevolucionar. In 1921,
dupa. instaurarea Puterii sovietice in Gruzia, a emigrat in Franca.

282.

Ciudnovski, G. I. (1894-1918) social-democrat ; la inceputul ac-
tivitacii sale revolucionare s-a situat pe pozicii mensevice. Intors
din emigracie in 1917, a intrat in grupul interraioni5tilor 6 im-
preuna cu ei, la Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia,
a fost primit in partidul bohevic. Participant activ la insureccia
armata din octombrie 1917 de la Petrograd, unul dintre conducatorii
asaltului impotriva Palatului de iarna. Dupa victoria Revoluciei
Socialiste din Octombrie a fost comisar cu imputerniciri speciale
pe Frontul de sud-vest, a participat la lupta impotriva Radei
centrale ucrainene, organizacie contrarevolucionara. Dupa eliberarea
Kievului de ca'tre trupele sovietice a fost comisar militar al ora§u-
lui. A cazut in lupta pe Frontul ucrainean. 91.

Clemenceau, Georges-Benjamin (1841-1929) om politic reac-
cionar francez ; unul dintre liderii partidului radical. Din 1876
membru al Camerei deputacilor din Franca. Intre 1906 6 1909 a
fost $eful guvernului francez. Aparind interesele marelui capital,
a aplicat o politica de crunte represiuni impotriva clasei munci-
toare. In timpul primului razboi mondial s-a manifestat ca un
§ovinist inveterat. Din noiembrie 1917, Clemenceau a devenit din
nou §ef al guvernului francez, instaurind in un regim de
dictatura militara. El a fost unul dintre organizatorii i inspira:
torii intervenciei armate Impotriva Rusiei Sovietice §i Ungarier
Sovietice ; s-a straduit a realizeze incercuirea economica" a
Republicii sovietice. El a fost unul dintre autorii tratatulul de
pace de la Versailles (1919). Fiind infrint in alegerile prezidenciale
din 1920, s-a retras din viaca politic. 90.

Dan (Gurvici), F. I. (1871-1947) unul dintre liderii men-
pvicilor. In anii reacciunii 6 ai noului avint revolucionar a condus
un grup de lichidatori din stainitate. In timpul rizboiului

si

D



INDICE DE NUME 633

imperialist mondial s-a situat pe pozitii socialloviniste. Dupa
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost membru
al Comitetului Executiv al Sovietului din Petrograd si a facut
parte din Prezidiul Comitetului Executiv Central in prima legtsla-
tura ; a sprijinit guvernul provizoriu burghez. Dup5. Revolutia
Socialista din Octombrie a luptat impotriva Puterii sovietice. La
inceputul anului 1922 a fost expulzat din tara ca dusman al Sta-
tului sovietic. 196.

Dibenleo, P. E. (1889-1938) militar si om de stat sovietic.
Membru al partidului bolsevic din 1912. In anii primului razboi
mondial a desfasurat munca revolutionara si de propaganda in
rindurile armatei. A fost arestat in repetate rinduri pentru activi-
tate revolutionara intensa. Dupa revolutia burghezo-democratica
din februarie 1917 a fost presedintele Comitetului central al flotei
din Marea Bahia (Tentrobalt), a participat activ la pregatirea
flotei din Marea Bahia' in vederea insurectiei armate din octom-
brie 1917. La cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia a fost ales in Consiliul Comisarilor Poporului ca membru
al Comitetului pentru probleme militare Si navale. Din octom-
brie 1918 si pina la sfirsitul razboiului civil a comandat unitati si
formatii ale Armatei Rosii pe Frontul de sud, pe Frontul ucrainean,
pe cel caucazian etc. Dupa terminarea razboiului civil a ocupat
posturi de conducere in Armata Rosie. 29.

Dridzo, S. A. vezi Lozovski, S. A.

Duhonin, N. N. (1876-1917) general in armata prink
monarhist. In septembrie 1917 a fost numit de citre guvernul
provizoriu burghez seful statului-major al comandantului suprem.
Dup5. Revolutia Socialista. din Octombrie s-a proclamat comandant
suprem si a incercat sa organizeze o rebeliune contrarevolutionara
impotriva Puterii sovietice. A fost demis din postul sau si arestat
la cartierul general intrucit a refuzat sa execute ordinul Consiliu-
lui Comisarilor Poporului din 7 (20) noiembrie 1917 cu privire la
incheierea imediata a armistitiului si inceperea tratativelor cu tarile
beligerante in vederea incheierii tratatului de pace. A fost ucis de
catre soldatii rasculati. 81, 82-83, 84, 85-86, 89, 91-92, 99,
104, 148.

Dutov, A. I. (1864-1921) colonel in armata tarista, ataman
al oastei cazacilor din Orenburg ; unul dintre conducitorii contra-
revolutiei cazace. Dup5. Revolutia Socialista din Octombrie, im-
preuna cu mensevicii si socialistii-revolutionari, a organizat la
Orenburg Comitetul salvarii patriei g revolutiei", care la mijlocul
lunii noiembrie a mobilizat cazacimea, a arestat pe membrii
Comitetului militar-revolutionar si a pus mina pe putere. La
18 (31) ianuarie 1918 Dutov a Lost izgonit din Orenburg de atre

36
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deta§amentele Garzii ro0i. In anii 1918-1919 el a comandat o
unitate de cazaci din armata lui Kolceak. Dup a. zdrobirea armatei
lui Kolceak, in martie 1920 Dutov, impreuni cu rarna0te1e trupe-
lor sale, a trecut granita chineza. 333, 337.

Dzerjinski, F. E. (1877-1926) eminent activist al partidului
comunist 0 al Statului sovietic, membru de partid din 1895. Unul
dintre organizatorii social-democratiei din Po Ionia 0 Lituania. A
desflpirat mund de partid in Po Ionia 0 Rusia. Participant activ
0 unul dintre conducatorii luptei proletariatului polonez in anii
primei revolutii ruse. In repetate rinduri a fost victima represiuni-
lor guvernului tarist : a stat mai bine de 11 ani in inchisori, la
ocna 0 in deportare. La Congresul al IV-lea al partidului a fost
ales membru al C.C. Dupi revolutia burghezo-democratica din
februarie 1917 a desfa§urat mund de partid la Moscova. In pe-
rioada de pregatire §i inflptuire a Revolutiei Socialiste din Oc-
tombrie a fost membru al Comitetului militar-revolutionar din
Petrograd 0 al Centrului militar-revolutionar pentru conducerea
insurec;iei creat de Comitetul Central al partidului. Dupi victoria
revolutiei a fost pre§edintele Comisiei extraordinare pe intreaga
Rusie pentru lupta impotriva contrarevolutiei §i sabotajului (Ceka).
La inceputul anului 1918 s-a situat pe o pozitie grgita in problema
incheierii 'Axil de la Brest. In 1921 a fost numit comisar al po-
porului pentru dile de comunicatie, raminind 0 in functiile de
presedinte al Ceka 0 de comisar al poporului pentru afacerile
interne ; din 1924 presedinte al Consiliului economic superior.
Incepind din iunie 1924 a fost membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia §i membru al Biroului Organizatoric
al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 163-165.

B

Elizarov, M. T. (1862-1919) revolutionar de profesie, bolse-
vic, orn de stat sovietic. Membru al P.M.S.D.R. din 1893. A desfa-
prat munca de partid la Petersburg, Moscova 0 in regiunea Volgai.
Participant activ la prima revolutie rug ; unul dintre conducatorii
grevei generale a feroviarilor din 1905. A fost in repetate rinduri
arestat 0 deportat. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost
comisar al poporului pentru dile de comunica tie, apoi membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru corner; §i industrie.

318.

Engels, Friedrich (1820-1895) unul dintre intemeietorii co-
munismului iintific, conducator 0 invatator al proletariatului
international, prieten 0 tovar4 de lupt a. al lui K. Marx (vezi
articolul lui V. I. Lenin Friedrich Engels". Opere complete, vol. 2,
Bucure§ti, Editura politica, 1963, ed. a doua, p. 1-14). 198,
201, 288, 289,
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F

Fenigitein, I. G. (1888-1937) militant al miscarii revolu-
tionare poloneze si ruse, ulterior activist de partid si de stat ;
in 1904 a intrat in rindurile Social-democratiei din Regatul Polo-
niei si din Lituania. A dus muncl de partid in Polonia 6 in
sträinitate. In 1917 a fost membru al Comitetului din Petersburg
al P.M.S.D. (b) din Rusia 6 al Comisiei executive a partidului,
precurn si membru al C.C. al Social-democratiei din Polonia si din
Lituania si membru al colegiului redactional al revistei poloneze
bolsevice Tribuna". In 1918 s-a situat pe pozitiile comunistilor
de stinga". Incepind de la sfirsitul anului 1918 a fost membru
al C.C. al Partidului Cornunist din Lituania si Bielorusia si vice-
presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului din R.S.S. Lituaniano-
Bielorusi. In 1920, in timpul ofensivei Armatei Rosa asupra orasu-
lui Varsovia, a lucrat in biroul polonez al C.C. si in comitetul
revolutionar polonez. Dupà rlzboiul civil a lucrat in aparatul de
stat ; a fost director al agentiei Rosta, iar apoi al agentiei
TASS. 331.

Feofilaletov, A. E. socialist-revolutionar de stinga, delegat la
Congresul extraordinar al Sovietelor de deputati ai tiranilor din
noiembrie 1917. La congres a fost ales in colegiul Comisariatului
poporului pentru agriculturl. 108-109.

Finn-Enotaevski, A. I. (1872-1943) social-democrat, eco-
nomist 6 publicist. In anii 1903-1914 a aderat la bolsevici. in
anii primului rIzboi mondial s-a situat pe pozitii socialloviniste.
A scris o serie de lucrlri de economie, in care a denaturat esenta
marxismului. Dup5. Revolutia SocialistI din Octombrie a colaborat
la ziarul semimensevic Novaia Jizn". In 1919 si 1920 a lucrat
in invItamint. In 1931, fiind implicat in procesul unei organizatii
contrarevolutionare a mensevicilor, a fost condamnat. 319.

G

Glebov, N. vezi Avilov, N. P.

Goldendab, D. B. vezi Reazanov, D. B.

Goldman, M. I. vezi Liber, M. I.

Gruievski, M. S. (1866-1934) istoric ucrainean, unul dintre
conduatorii miscarii nationaliste burgheze ucrainene. In martie 1917
a intrat in partidul socialistilor-revolutionari ucraineni. In 1917
1918 a fost presedintele Radei centrale ucrainene contrarevolutionare.
Dupl izgonirea ocupantilor germani din Ucraina a emigrat in str5.-
initate. In 1924 i s-a permis si se intoarci la Kiev, a lucrat la
Academia de Stiinte a R.S.S. Ucrainene. 191.
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Gucileov, A. I. (1862-1936) mare capitalist, organizator §i
lider al partidului octombrist (Uniunea 17 octombrie"). In timpul
primului räzboi mondial a fost presedinte al Comitetului Central
pentru sprijinirea industriei de razboi si membru al Comisiei
speciale pentru problemele apararii. Dupa revolucia burghezo-de-
mocratica din februarie 1917 a fost ministru de ralzboi si ministru
al marinei in primul guvern provizoriu burghez. In august 1917
a participat la organizarea rebeliunii lui Kornilov. Dupg Revolucia
Socialista din Octombrie a luptat impotriva Puterii sovietice ;
ulterior, emigrant alb. 310.

Gukovski, I. E. (1871-1921) si-a inceput activitatea revo-
lutionarà in 1898, bolsevic. A activat in organizaciile social-demo-
crate din Petersburg si Baku. In 1906 a fost secretar de redaccie
al ziarului bolsevic Novaia Jizn", apoi a emigrat in strainatate.
In 1907 s-a inapoiat in Rusia si a lucrat la Moscova. Dupa Revo-
lucia Socialista din Octombrie a fost comisar al poporului pentru
finance, apoi reprezentant plenipotenciar al R.S.F.S.R. in Estonia.

135-136.

Gurvici, F. I. vezi Dan, F. I.

H

Hanibal, Barca (247-183 i.e.n.) conducator de osti cartagi-
nez. A repurtat o serie de victorii in lupta impotriva romanilor,
printre care 0 marea victorie de la Cannae din anul 216 i.e.n.,
punind in primejdie existenca statului roman. 422.

Hindenburg, Paul (1847-1934) militar si om de stat ger-
man, feldmaresal, reprezentant al elementelor reaccionare si sovi-
niste ale imperialismului german. In anii primului ra'zboi mondial

comandant al armatei germane pe Frontul de est, apoi seful
marelui stat-major. Unul dintre organizatorii intervenciei miitare
impotriva Rusies Sovietice. A participat la inabusirea revoluciei din
noiembrie 1918 din Germania. In 1925-1934 a fost presedinte
al Germaniei. In 1933 1-a insarcinat pe Hitler cu formarea gu-
vernului, trecind astfel intreaga putere in mina fascistilor. 433.

I

Ioffe, A. A. (1883-1927) diplomat sovietic de seama. A
intrat in miscarea social-democrata la sfirsinil ultimului deceniu
al secolului trecut. Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat
la mensevici. Incepind din 1908, impreuna cu Trocki a editat la
Viena ziarul Pravda". Dupa revolutia burghezo-democratica din
februarie 1917 a intrat in grupul interraionistilor, a fost membru
al Sovietului de deputaci ai muncitorilor si soldacilor din Petro-
grad, membru al C.E.C. in prima legislaturà. La Congresul
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al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia a fost primit impreunX cu
interraionistii in partidul bolsevic si ales in C.C. In zilele din
octombrie 1917 a fost membru al Comitetului militar-revolutionar
din Petrograd. In 1918 s-a situat pe pozitiile comunistilor de
stinga". /n timpul tratativelor de pace de la Brest a fost pre-
sedinte, apoi membru al delegatiei sovietice, iar in ultima perioada
- consultant. In anii urmatori a lucrat in diplomatie. In 1925-
1927 a aderat la opozitia trotkista. - 344, 348, 349, 350, 399, 400.

lzmailov, N. F. (n. 1891) - marinar din flota /aril Baltice.
Membru al partidului bolsevic din iulie 1917. Dupä revolutia bur-
ghezo-democratica din februarie 1917 a fost ales membru in primul
Soviet de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Kronstadt. In
iunie 1917 a fost ales in Comitetul central al flotei din Marea
Baltica (Tentrobalt). Incepind de la 27 octombrie (9 noiembrie) 1917
a fost presedintele acestui comitet ; la 5 (18) februarie 1918 a fost
confirmat comisar general al flotei din Marea Bahia'. In mai 1918
a fost numit comisar al Directiei economice generale a marinei. In
anii urmatori a detinut posturi de raispundere in Flota maritima
militara sovietica. In prezent este pensionar. - 35-36.

Kaleaev, I. P. (1877-1905) - membru al organizatiei de lupta
a partidului socialistilor-revolutionari. A participat la o serie de
acte teroriste. La 4 (17) februarie 1905 1-a ucis pe guvernatorul
general al Moscovei, marele duce Serghei Aleksandrovici (unchiul
lui NicoIaie al II-lea). A fost executat la 10 (23) mai la Scbliissel-
burg. - 375.

Kaledin, A. M. (1861-1918) - general in arrnata tarista, ata-
man al cazacilor de pe Don. In august 1917, la Consfatuirea de
stat de la Moscova a prezentat un amplu program de inabusire
a revolutiei. Participant activ la rebeliunea lui Kornilov. Dupa
Revolutia Socialista din Octombrie a fost unul dintre conducatorn
miscarii contrarevolutionare a cazacilor de pe Don, a participat la
crearea armatei de voluntari" a albgardistilor. Aflind de infrin-
gerea de pe front din ianuarie 1918, s-a impuscat. - 12, 45, 56,
57, 79, 143, 148, 150, 191-192, 221, 225, 240, 252, 278, 280, 299,
306, 307, 308, 332, 333, 334, 336, 407.

Kamenev (Rozenfeld), L. B. (1883-1936) - membru al partidu-
lui bolsevic din 1901. A facut parte din redactia ziarelor Prole-
tarii" si Pravda". La Conferinta a VII-a generala (din aprilie)
a P.M.S.D. (b) din Rusia a fost ales in C.C. al partidului. Dupa
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 s-a ridicat im-
potriva liniei leniniste a partidului, orientata spre revolutia soda-
lista. In octombrie 1917, in numele lui si al lui Zinoviev a publicat
in ziarul semimensevic Novaia Jizn" o declaratie in care t§i exprima
dezacordul fata de hotarirea Comitetului Central cu privire la

IC
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insurectia armatl, ceea ce insemna divulgarea unei hothiri secrete
a partidului, teadarea revolutiei.

DupI Revolutia Socialisa din Octombrie a fost presedinte al
Sovietului din Moscova, vicepresedinte al Consiliului Comisarilor
Poporului, membru in Biroul politic al C.C. In repetate rinduri
s-a ridicat impotriva politicii leniniste a partidului : in noiem-
brie 1917 s-a pronuntat pentru crearea unui guvern de coalivie
in care s5. intre ;i mensevicii si socialistii-revolutionari, in 1925
a fost unul dintre organizatorii noii opozitii", iar in 1926 unul
dintre liderii blocului antipartinic trotkisto-zinovievist. In 1927,
Congresul al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S. 1-a exclus din partid
ca militant activ al opozitiei trotkiste. In 1928 a declarat ck-si
recunoaste greselile 6 a fost reprimit in partid, dar, intrucit nu
si-a incetat activitatea antipartinicl, in 1932 a fost din nou exclus
din P.C. (b) al U.R.S.S. In 1933 a fost din nou reprimit in partid.
In 1934, pentru activitate antipartinicK, a fost pentru a treia oarI
exclus din partid. 45, 73-74, 76, 77, 92, 133-134, 363.

Kamkov (Kat), B. D. (1885-1938) membru al partidului
socialistilor-revolutionari. Unul dintre organizatorii si liderii parti-
dului socialistilor-revolutionari de stinga. In 1918 s-a pronuntat
impotriva incheierii plcii de la Brest, a fost unul dintre initiatorii
asasinirii ambasadorului german Mirbach si unul dintre organi-
zatorii rebeliunii socialistilor-revolutionari de stinga din .Moscova.
Pentru activitatea sa contrarevolutionar 5. a fost arestat, judecat st
condamnat de Tribunalul militar. Ulterior a lucrat in domentul
statisticii. 75.

Karahan, L. M. (1889-1937) diplomat sovietic. A aderat la
miscarea revolutionara in 1904. In 1913 a intrat la Petersburg
in organizatia interraionalà a P.M.S.D. din Rusia. In toamna anu-
lui 1915 a fost arestat si deportat la Tomsk. Intorcindu-se la
Petrograd, dupl evenimentele din iulie 1917 a intrat in partidul
bolsevic. In august-septembrie a fost membru al prezidiului si
secretar al Sovietului de deputati ai muncitorilor g soldatilor din
Petrograd, membru al Comitetului militar-revolutionar. In 1917
1918 secretar si membru al delegatiei sovietice pentru tratativele
de pace de la Brest. Ulterior a avut munci de rnpundere in
diplomgie ; a fost loctiitor al comisarului poporului pentru
afacerile externe, reprezentant plenipotentiar in China, ambasador
In Turcia. 399.

Karelin, V. A. (1891-1938) unul dintre organizatorii parti-
dului socialistilor-revolutionari de stinga 0 membru in C.C. al
acestui partid. In decembrie 1917 a facut parte din Consiliul
Comisarilor Poporului in calitate de comisar al poporului pentru
bunurile statului ; in 1918 a fost membru al delegatiei sovietice
pentru tratativele de pace de la Brest. In martie 1918, in leg5.-
turE cu semnarea pa'cii de la Brest, s-a retras din Consiliul Comi-
sarilor Poporului. A fost unul dintre conducitorii rebeliunii
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socialistilor-revolutionari de stinga din iulie 1918. Dupà inabusirea
rebeliunii a emigrat in strainatate. - 56, 76.

Karpov - vezi Lenin, V. I.
Kat, B. D. - vezi Kamkov, B. /D.
Kautsky, Karl (1854-1938) - unul dintre liderii social-de-

mocratiei germane g ai Internationalei a II-a ; la inceput marxist,
mai tirziu renegat al marxismului, ideolog al centrisrnului
(kautskismului), una dintre cele mai periculoase g mai daunatoare
variance ale oportunismului. A fost redactorul revistei Die Neue
Zeit", publicatie teoreticà a social-democratiei germane.

/n miscarea socialista a intrat in 1874. Conceptiile sale din
acea vreme reprezentau un amestec de lassalleanism i anarhism.
In 1881 a facut cunostinta cu K. Marx g F. Engels i, sub in-
fluenta lor, a aderat la marxism. In aceasta perioada a activitatii
sale a publicat o serie de lucrari valoroase, ca Doctrina econo-
mica a lui Karl Marx" (1887), Problema agrara" (1899) s.a., con-
tribuind la popularizarea teoriei marxiste in Germania 1i in alte
tari. Totusi, inca in aceasta perioada, el a dat dovada de incon-
secventi ideologica, a facut concesii revizionismului. La inceputul
secolului al XX-lea, inconsecventa ideologicä a lui Kautsky s-a
accentuat pe linia renuntarii treptate la esenta revolutionara a
marxismului. El a devenit ideologul centrisrnului. In timpul pri-
mului razboi mondial s-a situat in esenta pe pozitiile social-so-
vinismului. A formulat teoria antimarxista a ultraimperialismulue,
care estompa contradictiile imperialismului.

In 1918 Kautsky a luat atitudine impotriva revolutiei din
Germania. Dupa victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie,
Kautsky a negat necesitatea dictaturii proletariatului, opunindu-i
teoria utopia', nebtiintifici a democratiei pure", situata deasupra
claselor. Conceptiile antimarxiste ale lui Kautsky au fost comba-
tute de Engels, ca si de fruntasii aripii de stinga ai social-demo-
cratiei germane, si supuse unei aspre critici de catre V. I. Lenin,
mai ales in lucrarea Revolutia proletara si renegatul Kautsky"
(1918). - 108.

Kerenski, A. F. (n. 1881) - socialist-revolutionar. Deputat in
Duma a IV-a de stat. In Duma s-a alaturat un timp grupului
trudovicilor si a fost presedintele acestui grup. In anii primului
razboi mondial a fost un social-sovinist inveterat. Dupa revolutia
burghezo-democratica din februarie 1917 a fost ministru al justi-
tiei, rninistru de razboi si ministru al marinei, iar apoi prim-mi-
nistru in guvernul provizoriu burghez i comandant suprem. Dupa
Revolutia Socialista din Octombrie a luptat impotriva Puterii
sovietice ; in 1918 a fugit peste granità. In prezent traieste in
S.U.A., unde desfasoara o propaganda antisovietica. - 12, 33, 37,
42, 50, 56, 57, 59, 68, 79, 90, 117, 120, 140, 142, 168, 195, 238,
246, 250, 276, 278, 280, 293, 197, 299, 304-305, 306, 308, 310,
311, 313, 317, 319, 336, 363, 376, 390, 407, 410.
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Kolegaev, A. L. (1887-1937) membru al partidului socia-
listilor-revolutionari din 1906. Dupa revolutia burghezo-democratica
din februarie 1917 a aderat la aripa stinga a socialistilor-revolu-
tionari. In decembrie 1917 a ficut parte din Consiliul Comisarilor
Poporului in calitate de comisar al poporului pentru agriculturi.
In martie 1918, in urma semnarii tratatului de pace de la Brest,
s-a retras din Consiliul Comisarilor Poporului. Dupa inabusirea
rebehunii socialistilor-revolutionari de stinga a rupt cu partidul
socialistilor-revolutionari si in noiembrie 1918 a intrat in partidul
bolsevic. A fost seful serviciului aprovizionare al Frontului de sud
g membru al Consiliului militar-revolutionar al acestui front. In
1920 a fost numit membru al colegiului Comisariatului poporului
pentru CI& de comunicatie ; din 1921 a lucrat in domeniul
economic. 64.

Kornilov, L. G. (1870-1918) general ;arist, monarhist. In
iulie-august 1917 comandant suprem al armatei ruse. In august
a organizat o rebeliune in scopul zdrobirii fortelor revolutionare.
Dupa victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie a fost unul
dintre organizatorii armatei contrarevolutionare care actiona in
sudul ta'rii. A fost ucis in timpul luptelor de Rugg Ekaterinodar.

39, 45, 142, 148, 195, 276, 407.

Kofiubinslei, I. M. (1895-1937) membru al partidului bolqe-
vic din 1913. Aflindu-se, incepind din 1916, in armata tarista, a
desfawrat activitate revolutionara si propagandistica in rindurile
soldatilor. In perioada Revolutiei Socialiste din Octombrie a fost
membru al Comitetului militar-revolutionar din Petrograd, a par-
ticipat la asaltul Palatului de iarna. In decembrie 1917, la pri-
mul Congres al Sovietelor din Ucraina, a fost ales in Secretaria-
tul poporului al Republicii Muncitorgti-Taranesti Ucrainene si nu-
mit loctiitor al secretarului poporului pentru probleme militare. La
16 (29) ianuarie 1918 a fost numit comandant suprem al trupelor
Republicii Ucrainene. Ulterior a avut munci de räspundere pe lune
de partid, de stat ;i in diplomatie. 332.

Krasin, L. B. (1870-1926) revolutionar de profesie, eminent
om de stat sovietic. Incepind din 1890 a participat la miscarea
social-democrata. Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. a ade-
rat la bolsevici, a fost cooptat in C.C. al partidului, unde un
timp s-a situat pe o pozitie impiciuitorista fata de memevici.
A participat activ la prima revolutie rusa. La Congresele al III-lea
;i al IV-lea ale P,M.S.D.R. a fost ales membru al C.C., iar la
Congresul al V-lea membru supleant al C.C. al P.M.S.D.R. In 1908
a emigrat. Citva timp a facut parte din grupul antipartinic Vpered" ;
ulterior s-a retras din activitatea politica si a lucrat ca inginer in
strainatate ;i. in Rusia. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a
fost unul dintre organizatorii aproviziona'rii Armatei Ro;ii, apoi
membru al Prezidiului Consiliului economic superior si comisar
al poporului pentru Calle de comunicatie. In 1919 a intrat in di-
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plomatie. In 1922 a fost numit comisar al poporului pentru co-
mertul exterior. In 1924 a fost trimis ca reprezentant plenipotentiar
al U.R.S.S. in Franta, iar in 1925 in Anglia. 400

Krasnov, P. N. (1869-1947) general tarist, participant activ
la rebeliunea lui Kornilov din august 1917. La sfirsitul lunii oc-
tombrie 1917 a comandat detasamentele de cazaci trimise de Ke-
renski impotriva Petrogradului in timpul unei rebeliuni antisovie-
tice. In 1918-1919 a condus o armati albgardisti de cazaci pe
Don. In 1919 a fugit in sträinItate, unde continuat activita-
tea contrarevolutionarl antisovietick. In anii 1941-1945 a cola-
borat cu hitleriltii. A fost luat prizonier, judecat i spinzurat in
baza unei sentinte a Colegiului militar al Tribunalului suprem al
U.R.S.S. 56.1

Krilenko, N. V. (1885-1938) membru al partidului bollevic
din 1904, remarcabil om de stat sovietic. Dupl revolutia burghezo-
democratici din februarie 1917 a lucrat la ziarul Soldatskaia
Pravda", a participat la Conferinta generall a organizatillor
P.M.S.D.(b) din Rusia din armata de pe front si din spatele fron-
tului. A fost delegat la primul Congres general al Sovietelor din
Rusia. A participat activ la Revolutia Socialisa din Octombrie.
La cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia a fost
ales in Consiliul Comisarilor Poporului ca membru al Comitetu-
lui pentru problemele militare si maritime, iar mai tirziu a fost
numit comandant suprem. Incepind din 1918 a lucrat in diverse
organe ale justitiei sovietice : a fost presedinte al Tribunalului
revolutionar suprem al C.E.C. din Rusia, loctiitor al comi-
sarului poporului la justitie, procuror al republicii ; in 1931 a
fost numit comisar al poporului pentru justitie al R.S.F.S.R., iar
in 1936 comisar al poporului pentru justitie al U.R.S.S. La con-
gresele al XV-lea si al XVI-lea ale partidului a fost ales membru
al Comisiei Centrale de Control. 29, 83, 84, 85, 86, 89, 99,
256, 266, 376-377.

Kuusinen, 0. V. (1881-1964) militant de seam'al al misarii
muncitoresti finlandeze i internationale, al partidului comunist
al Statului sovietic. In 1905 a intrat in Partidul social-democrat
din Finlanda si in curind a ajuns conduatorul aripii de stinga,
revolutionare, a acestui partid. A desfisurat activitate publicisticI
in presa socialistà, i intre 1908 si 1917 in repetate rinduri a fost
ales deputat in Seim. In 1918 a fost unul dintre conduckorii
revolutiei muncitoresti din Finlanda, membru al guvernului revolu-
tionar. Kuusinen a fost unul dintre intemeietorii Partidului Co-
munist din Finlanda (1918). La Congresul al III-lea al Interna-
tionalei Comuniste a fost ales membru in Comitetul Executiv.
Dupi 1940 a fost deputat In Sovietul Suprem al U.R.S.S. si pre-
sedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Karelo-Fine.
Din 1941 a fost membru al C.C. al P.C.U.S., iar din iunie 1957

secretar i membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. In 1958 a

si

si
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fost ales membru al Academiei de Stiinte a U.R.S.S. El a scris
o serie de lucrari cu privire la istoria P.C.U.S. si la miscarea
muncitoreasca internationali. In 1961 i s-a acordat titlul de Erou
al Muncii Socialiste. - 94.

Zarin, I. (Lurie, M. A.) (1882-1932) - social-democrat. In
anii reactiunii i ai noului avint revolutionar a fost unul dintre
liderii lichidatorilor. In anii primului razboi mondial s-a situat pe
pozitii centriste. Dupi revolutia burghezo-democratick din februa-
rie 1917 a condus grupul mensevicilor-internationalisti. In au-
gust 1917 a fost primit in partidul bolsevic. Dupà Revolutia So-
cialista din Octombrie s-a pronuntat pentru formarea unui gu-
vern de coalitie la care sa participe i mensevicii
volutionari. A lucrat in aparatul de stat si in diferite organizant
economice. - 73-76.

Lenin, V. I. (Ulianov, V. I., Karpov, Lenin, N.) (1870-1924)
- vezi date biografice. - 23-24, 29, 42, 43, 49, 50, 51, 59, 62,
64, 70, 72, 84, 85, 86, 88, 89-90, 91, 92, 93, 94, 97, 107, 108-109,
124-125, 130, 131, 133-134, 136, 145, 155, 167, 234, 235, 239,
248-249, 250, 251, 253, 263, 264, 265, 271, 274, 279, 285, 286,
287, 292, 293-294, 301, 308, 310, 311, 312, 318-319, 331, 332, 344,
355, 367, 375, 379, 380-381, 383, 387, 388, 391, 392-393, 395,
398, 414, 415, 424, 426-428, 429, 430, 437.

Liber (Goldman), M. I. (1880-1937) - unul dintre liderii Bun-
dului. In perioada primului razboi mondial s-a situat pe pozitii so-
cial-soviniste. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a fost membru al Comitenilui executiv al Sovietului de deputati ai
rnuncitorilor i soldatilor din Petrograd si al Prezidiului C.E.C. in
prima legislatura ; s-a situat pe o pozitie menevic i s-a pronuntat
pentru un guvern de coalitie. Bata. de Revolutia Socialista din Oc-
tombrie a avut o atitudine ostill. Ulterior a lucrat in domeniul eco-
nornic. -195.

Liebknecht, Karl (1871-1919) - militant de seama al miscarii
muncitoresti germane si internavionale ; unul dintre conducatorii
aripii de stinga a social-democraviei germane. A luptat activ in rin-
durile social-democratiei impotriva oportunismului i militarismului.
In 1912 a fost ales deputat in Reichstag. In anii razboiului imperialist
mondial s-a situat pe pozitii internationaliste revolutionare. K. Lieb-
knecht a fost unul dintre organizatorii si conducatorii grupului
Die Internationale", care ulterior si-a schimbat denumirea in Spar-
tacus", iar mai tirziu in Uniunea Spartacus". Pentru propaganda
antimilitarista desfasurata de el, in 1916 a fost condamnat la
munca silnica. In timpul revolutiei din noiembrie 1918 din Ger-
mania s-a aflat, impreuna cu R. Luxemburg, in fruntea avangarzii
revolutionare a muncitorilor germani. A fost redactor al ziarulm

L

§i sociali;tii-re:
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Die Rote Fahne" si unul dintre intemeietorii Partidului Comunist
din Germania si dintre conduckorii insurectiei din ianuarie 1919
a muncitorilor din Berlin. Dupä inàbusirea insurectiei a fost um
in mod bestial de catre contrarevolutionari. Apreciind activitatea
lui K. Liebknecht, Lenin scria : Acest nume este... simbolul con-
duckorului devotat intereselor proletariatului, simbolul devotamen-
tului fatl de revolutia socialistl... Acest nume este simbolul luptei...
neimpkate impotriva imperialismului, nu in vorbe, ci in fapte..."
(Opere, vol. 28, Bucuresti, ,Editura politica, 1959, P. 433-434).

63, 332, 360, 405, 408, 411.

Linde, F. F. (1881-1917) membru al Comitetului executiv al
Sovietului de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd
in prima legislaturl ; a participat la demonstratiile soldatilor in
timpul evenimentelor din aprilie 1917. Ulterior comisar al guvernu-
lui provizoriu burghez pe Frontul de sud-vest. A fost ucis in timp
ce-i indemna pe soldati s'a porneasa la luptl. 309.

Lloyd George, David (1863-1945) om de stat si diplomat
englez, lider al partidului liberal. Din 1890, membru al parlamen-
tului. In 1905-1908 a fost ministru al comertului, iar in 1908-1915
ministru de finante. A jucat un rol important in stabilirea liniei
politice a guvernului englez, orientati spre pregkirea primului
rgzboi mondial. Prin linguseli, minciuni, precum si prin flgaduieli
fkute muncitorilor, a incercat sI impiedice crearea in Anglia a
unui partid revolutionar al clasei muncitoare. V. I. Lenin scria c5.
Lloyd George slujeste burghezia in mod admirabil si o slujeste
tocmai in rindul muncitorilor, promoveaza influenta ei tocmai in
rindurile proletariatului, acolo unde este cel mai necesar si cel mai
greu 11-ti subordonezi din punct de vedere moral masele" (Opere
complete, vol. 30, Bucuresti, Editura politica% ed. a doua, 1964, p.
177). In 1916-1922, in calitate de prim-ministru, a eautat s'a con-
solideze pozitiile imperialismului englez in Orientul Apropiat si
Mijlociu, precurn si in Balcani ; a reprimat cu cruzime miscarea de
eliberare nationalä din colonii si din tarile dependente. Dup'a Re-
volutia Socialist5. din Octombrie a fost unul dintre inspiratorii si
orgarnzatoru interventiei armate 6 ai blocadei impotriva Statului
sovietic. In 1922, dup 3. o serie de esecuri politice, si-a dat demi-
sia, dar pini la sfirsitul vietii a continuat s'a se bucure de o anu-
mit i. influenta politica. 198.

Lomov, A. (Oppokov, G. I.) (1888-1938) membru al parti-
dului bolsevic din 1903, revolutionar de profesie, om de stat so-
vietic. A avut munci de partid la Petersburg, Ivanovo-Voznesensk,
Moscova, Saratov. A fost in repetate rinduri victima represiunilor
guvernului tarist. Dup'a revolutia burghezo-democraticI din februarie
1917 a devenit membru al Biroului regional Moscova si al Comi-
tetului Moscova al P.M.S.D.(b) din Rusia. In octombrie 1917 a
fost membru al Comitetului militar-revolutionar din Moscova, vt.



544 INDICE DE NUME

cepresedinte al Sovietului de deputati ai muncitorilor din Moscova.
La cel de-al II-lea Congres general al Sovietelor din Rusia a
intrat in Consiliul Comisarilor Poporului in postul de comisar al
poporului pentru justitie. In 1918 s-a situat pe pozitiile comu-
nistilor de stinga". A fost membru al Prezidiului si vicepresedinte
al Consiliului economic superior, vicepresedinte al Comitetului de
Stat al Planificarii al U.R.S.S., membru al CC. al P.C.(b) din
Bielorusia, membru supleant si membru al C.C. al P.C.(b) al Uniunii
Sovietice. 30, 331, 402, 431, 432.

Lozovski (Dridzo), S. A. (1878-1952) membru al P.M.S.D.R.
din 1901. Participant la prima revoluyie rusk'. A fost de mai multe
oH arestat si deportat. Din 1909 ping. in 1917 a trait in emigra-
tie, unde a aderat la grupul bolsevicilor-conciliatoristi. In iunie 1917
s-a inapoiat in Rusia ; la Conferinva a III-a generala a sindicatelor
din Rusia (iulie 1917) a fost ales secretar al C.C.S. din Rusia. In
decembrie 1917 a fost exclus din rindurile P.M.S.D.(b) din Rusia
pentru agiunile sale indreptate impotriva politicii partidului. Ul-
terior a condus grupul social-democratilor internationalisti, in de-
cembrie 1919 a fost reprimit in P.C.(b) din Rusia impreung cu
membrii acestei grupalri. In 1920 a fost presedintele Consiliului gu-
bernial al sindicatelor din Moscova. Dupg 1921 a fost secretar ge-
neral al Internavionalei Sindicale Rosii, director la Goslitizdat, loc-
0itor al comisarului poporului (apoi al ministrului) pentru afacerile
externe al U.R.S.S. Incepind de la Congresul al XV-lea al partidu-
lui, membru supleant al C.C., iar de la Congresul al XVIII-lea,
membru al C.C. al P.C.(b) al U.R.S.S. 223-224.

Lunacearski, A. V. (1875-1933) revoluvionar de profesie
0 remarcabil om de stat sovietic. A intrat in miscarea revolutionarg
la inceputul ultimului deceniu al secolului trecut. Dupg Congresul
al II-lea al P.M.S.D.R., bolsevic. A lacut parte din redactiile zia-
relor bolsevice Vpered", Proletarii." si Novaia Jizn". In anii
reactiunii s-a indepartat de marxism, a flcut parte din grupul anti-
partinic Vpered" si a propagat ideea imbingrii marxismului cu re-
ligia. In timpul primului rgzboi mondial s-a situat pe pozitii inter-
navionaliste. Inapoindu-se in Rusia in 1917, Lunacearski a aderat
la grupul interraionistilor, impreung cu care, la Congresul al VI-lea
al P.M.S.D.(b) din Rusia, a fost primit in partidul bolsevic. Dupg
Revolutia Socialistg din Octombrie comisar al poporului pentru
invItamintul public, iar apoi presedinte al Comitetului pentru pro-
blemele stiirgifice de pe ling C.E.C. al U.R.S.S. In 1930 a devenit
academician. In august 1933 a fost numit reprezentant plenipotentiar
al U.R.S.S. in Spania. Publicist si dramaturg, Lunacearski este auto-
rul unor lucrgri in domeniul artei si literaturii. 30.

Lurie, M. A. vezi Larin, I.
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Malkin, B. F. (1891-1938) membru al partidului
revolutionari din 1908, unul dintre organizatorii partidului socialisti-
lor-revolutionari de stinga i membru al C.C. al acestui partid. Dupi
Revolutia Socialista din Octombrie membru al prezidiului C.E.C.
din Rusia in legislaturile a II-a si a VI-a ; a condus agentia tele-
grafica din Petrograd si a fost unul dintre redactorii ziarului Iz-
vestiia". In primivara anului 1918 a intrat in partidul bolsevic
si a lucrat ca director la Izoghiz. 398,

Mandelberg, V. E. (Posadovski) (n. 1870) delegat la Congre-
sul al II-lea al P.M.S.D.R. din partea Uniunii din Siberia, iskrist
din minoritate. Dupa congres mensevic. A fost deputat in Duma
a II-a de stat, in 1907 a emigrat. 193-194.

Manikovski, A. A. (1865-1920) general in armata rusk' ; a
fost comandantul fortaretei Kronstadt. In timpul primului razboi
mondial seful Directiei generale a artileriei. Loctiitor al minis-
trului de razboi in ultimul guvern provizoriu burghez. Dupa Re-
volutia Socialista din Octombrie a lucrat in Armata Rosie.
81, 82, 189.

Manner, Kullervo (n. 1880) membru al Partidului social-de-
mocrat din Finlanda din 1905. In 1911-1913 membru al Co-
mitetului executiv al partidului, iar in 1917-1918 presedinte al
partidului. In 1910-1918 deputat in Seim. In timpul revolu-
tiei muncitoresti din 1918 din Finlanda a fost in fruntea guver-
nului revolutionar Consiliul imputernicitilor poporului. A parti-
cipat la crearea Partidului Comunist din Finlanda (1918) si a
fost secretar general al partidului. Ulterior a aderat la trotkisti si in
1935 a fost exclus din partid pentru activitatea sa antipartinick

94.

Martov, L. (Tederbaum, I. 0.) (1873-1923) unul dintre
liderii mensevismului. In anii reactiunii i ai noului avint revolu-
tionar s-a situat pe pozitii lichidatoriste, a fost redactor responsa-
bil al ziarului Golos Sotial-Demokrata". In perioada razboiului
imperialist mondial s-a situat pe pozitii centriste. Dupa revolutia
burghezo-democratica din februarie 1917 a condus grupul mense-
vicilor-internationalisti. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie
a luat atitudine impotriva Puterii sovietice. In 1920 a emigrat in
Germania si a editat la Berlin revista mensevica contrarevolutio-
nara Sotialisticeskii Vestnik". 52, 79.

Marx, Karl (1818-1883) intemeietor al comunismului tiin-
;ific, ginditor genial, conducitor i invatator al proletariatului in-
ternational (vezi articolul lui V. I. Lenin Karl Marx [Scurti
schità biografic i expunere a marxismului]", in Opere complete,
vol. 26, Bucuresti, Editura politick 1964, ed. a doua, p. 43-92).

198, 201, 212, 288, 289.

socialistilor-
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Maslov, S. L. (n. 1873) socialist-revolutionar de dreapta.
Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 membru
in Comitetul Executiv al Sovietului de deputati ai taranilor din
Rusia ; in septembrie a fost numit ministru al agriculturii in gn-
vernul provizoriu burghez. Desi inainte se pronuntase pentru socia-
lizarea parnintului, in 1917 Maslov a prezentat un proiect de lege,
despre care V. I. Lenin a spus cal inseamna o tradare totali a
taranilor de caltre partidul socialistilor-revolutionari", o inselare a
taranilor.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie, Maslov a lucrat in
diverse organizatii economice si institutii stiintifice. A scris o
serie de 1ucrari in problema agrara. Una din cartile lui, Eco-
nomia täraneasca", a fost aspru criticata de V. I. Lenin in 1921.

88, 158, 159.

Mihailov in 1917 presedinte al sectiei militare a comitetului
regional al armatei, flotei g muncitorilor din Finlanda. 34.

Miliukov, P. N. (1859-1943) lider al partidului cadet, ideo-
log al burgheziei imperialiste ruse, istoric si publicist. In octom-
brie 1905 a fost unul dintre intemeietorii partidului cadet, iar apoi
presedinte al Comitetului Central al acestui partid si redactor al
ziarului Red", organul central al cadetilor. Deputat in Dumele
a III-a si a IV-a de stat. In 1917 a fost ministru de externe in
primul guvern provizoriu burghez ; a promovat politica de con-
tinuare a razboiului imperialist pina la victoria finall". In au-
gust 1917 a fost unul dintre inspiratorii rebeliunii korniloviste.
Dupi Revolutia Socialistä din Octombrie a participat la organizarea
mterventiei militare straine impotriva Rusiei Sovietice ; militant
activ al emigratiei albe. 57, 304, 309.

Miliutin, V. P. (1884-1938) a intrat in miscarea so-
cial-democrafa in 1903 ; la inceput a fost menlevic, din 1910
bollevic. A avut munci de partid la Kursk, Moscova, Orel, Pe-
tersburg si Tula ; a fost deseori victima a represiunilor. La Con-
ferinta a VII-a generala (din aprilie) a P.M.S.D.(b) din Rusia
a fost ales membru al CC. al partidului. La Congresul al 1I-lea
al Sovietelor a intrat in Consiliul Comisarilor Poporului in cali-
tate de comisar al poporului pentru agricultura. In noiembrie
1917 s-a pronuntat pentru forrnarea unui guvern de coalitie in
care sa intre si mensevicii, si socialistii-revolutionari si, declarin-
du-se in dezacord cu politica partidului, a iesit din C.C. si din
guvern. In 1918-1921 a fost vicepresedinte al Consiliului eco-
nomic superior, apoi a detinut alte functii de raspundere in apa-
ratul de stat g economic. 29, 76, 133-134.

Muraviev, M. A. (1880-1918) ofiter tarist. .Dupa Revo-
lutia Socialista din Octombrie a aderat la socialistii-revolutio-
nari de stinga. In timpul ofensivei lui Kerenski impotriva Petro-
gradului a fost numit comandant-sef si insarcinat cu apararea
orasului. La inceputul anului 1918 a comandat trupele care ac-
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tionau impotriva Radei centrale ucrainene si impotriva lui Ka-
ledin. In iulie 1918, fiind comandant al trupelor de pe Frontul
de rasarit, a tradat Puterea sovietica si ..2. incercat si provoace
o rebeliune in arrnata. Aceasta provocare a fost descoperita sr
lichidata, iar Muraviev a fost judecat si impuscat. 61.

N

Napoleon I (Bonaparte) (1769-1821) irnparat al france-
zilor in 1804-1814 si in 1815. 296-297, 419, 438, 434.

Nevski, V. 1. (1876-1937) membru al P.M.S.D.R. din 1898,
revolutionar de profesie, bolsevic. A dus munca de partid la
Rostov pe Don, Moscova, Petersburg, Voronej, Harkov si in alte
orase. In repetate rinduri a fost victima represiunilor guvernului
tarist. Dupa revolutia burghezo-dernocratica din februarie 1917 a
fost unul dintre organizatorii si conducatorii Organizatiei din ar-
mata de pe linga Cornitetul din Petersburg si C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia. A participat activ la insurectia armata din Octombrie
si a fost membru in Cornitetul militar-revolutionar din Petrograd.
Dupa Revolutia Socialised. din Octombrie a detinut diverse functii
de raspundere pe linie de stat si de partid si. a desf5 furat activi-
tate stiintificl. 301.

Nicolaie al II-lea (Romanov) (1868-1918) ultirnul irnparat
al Rusiei ; a domnit de la 1894 pini la revolutia burghezo-derno-
cratica din februarie 1917. La 17 iulie 1918 a fost executat la
Ekaterinburg (Sverdlovsk), in baza unei hotariri a Sovietului re-
gional de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Ural. 120,
122, 304, 307, 309, 310, 409.

Noghin, V. P. (1878-1924) membru al P.M.S.D.R. din 1898,
revolutionar de profesie, bolsevic. Dula victoria Revolutiei Socia-
liste din Octombrie a fost ales in Consiliul Cornisarilor Poporului
in calitate de cornisar al poporului pentru comer; si. industrie. In
noietnbrie 1917 a fost adept al formarii unui guvern de coalitie la
care sa participe mensevicii si socialistii-revolutionari, a declarat
ca nu este de acord cu politica partidului si a dernisionat din C.C.
si din guvern. Ulterior si-a recunoscut greselile ; a avut munci de
rispundere in aparatul de stat si in organizatii econornice. 30,
61, 76, 133-134.

Novib, G. E. vezi Rasputin, G. E.

0
Obolenski, V. V. vezi Osinski, N.

Oppokov, G. I. vezi Lornov, A.
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Osinslei, N. (Obolenski, V. V.) (1887-1938) membru al pa_
dului bolsevic din 1907. A dus muncl de partid la Moscova, Tv
Harkov. A fost in repetate rinduri victima represiunilor guvernuk
carist. Dupi revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
membru in Biroul regional din Moscova al P.M.S.D.(b) din Rusia,
a flcut parte din redactia ziarului bolsevic Sotial-Democrat"

Dup'a Revolutia SocialistI din Octombrie a activat in diferi.
organizatii economice. In 1918 s-a situat pe poziviile comunistilor
de stinga", fiind autorul principal al platformei comunistilor d
stinga", platforma publicad in revista Kommunise. In 1920 a
fost presedinte al Comitetului executiv gubernial din Tula, membru
al colegiului Comisariatului poporului pentru aprovizionare. I
1920-1921 a fost membru activ al grupului antipartinic al cet
tralismului democratic", iar in 1923 a aderat la opozivia troy-
kisd. In 1921-1923 a fost lociiitor al comisarului poporului pentru
agricultud ; in 1926 a fost numit director la Direcvia Centro.% dc.
Statistici a U.R.S.S. ; ulterior a avut munci de conducere pe linie
de partid si in diplomavie. 331, 431.

Ovseenko, V. A. vezi Antonov-Ovseenko, V. A.

Peatakov, G. L. (1890-1937) membru al partidului bolsevic
din 1910. A dus munc5.' de partid in Ucraina si in stdirdtate ; a
colaborat la revista Kommunist". In 1915-1917 s-a situat pe o
pozitie antileninisd in problema dreptului natiunilor la autodeter-
minare si in alte probleme importante ale politicii partidului. DupI
revolutia burghezo-democraticl din februarie 1917 a fost presedinte
al Comitetului din Kiev al P.M.S.D.(b) din Rusia i membru al
Comitetului executiv al Sovietului de deputaci ai muncitorilor din
Kiev ; s-a ridicat irnpotriva liniei partidului, orientad spre revo-
lutia socialisd.

Dupà Revolutia Socialisd din Octombrie a lacut parte din gu-
vernul sovietic al Ucrainei. Incepind din 1920 a lucrat in domeniul
economic si in aparatul de stat. La Congresele al XII-lea, al
XIII-lea, al XIV-lea 0 al XVI-lea ale partidului a fost ales
membru al C.C. S-a ridicat in repetate rinduri impotriva politicii
leniniste a partidului : in 1918 s-a aflat in fruntea grupului anti-
partinic al comunistilor de stinga" din Ucraina ; in timpul dis
cutiei din partid cu privire la sindicate (1920-1921) a fost adept
al platformei lui Trotki, iar din 1923 militant activ al opoziviei
trovkiste. In 1927, Congresul al XV-lea al P.C.(b) al U.R.S.S. I-a
exclus din partid pentru activitatea sa fractionisd.

In 1928 a declarat recunoaste greselile si a fost repri-
tnit partid, dar, intrucit nu si-a incetat activitatea antiparti-
nia, in 1936 a fost din nou exclus din P.C.(b) al U.R.S.S.
.193, 331, 402

in
cf-si
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PeKhonov, A. V. (1867-1933) militant pe tarlm obstesc si
burghez. In ultimul deceniu al secolulm trecut narod-

nic liberal, colaborator la Russkoe Bogatstvo", iar cu Incepere
din 1904 membru al redactiei acestei reviste ; a colaborat la re-
vista liberalo-monarhista Osvobojdenie" si la ,Revoliutionnaia
Rossiia", ziar al eserilor. Incepind din 1906 a fOst unul dintre
conducatorii partidului mic-burghez al socialistilor-populisti" (enc-

.)/ sii). In 1917 a fost ministru al aprovizionarii in guvernul provizoriu
burghez. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a luptat Im-
potriva Puterti sovietice ; din 1922 emigrant alb. 196, 202.

Petrovski, G. I. (1878-1958) membru de partid din 1897,
unul dintre cei mai vechi participanti la miscarea muncitoreasca
revolutionara, bolsevic, eminent activist de partid si de stat. In
timpul primei revolutii ruse a fost unul dintre conducitorii mis-
crii muncitoresti din Ekaterinoslav (azi Dnepropetrovsk). Deputat
In Duma a IV-a de - stat din partea muncitorilor guberniei Eka-
terinoslav, a facut parte din fractiunea bolsevica din Dun-a. In
noiembrie 1914 a fost arestat Impreuna cu ceilalti deputati
bolsevici pentru activitate revolutionara Indreptaa impotriva
razboiului imperialist si deportat, in 1915, In tinutul Turuhan. A
participat activ la Revolutia Socialista din Octombrie. In 1917
1919 a fost comisar al poporului pentru afacerile interne al
R.S.F.S.R. ; din 1919 pink' In 1938 a fost presedintele C.E.C.
al Ucrainei ; dupa formarea U.R.S.S. vicepresedinte al C.E.C.
al U.R.S.S. ; In anii 1938-1940 vicepresedinte al Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S. In 1926-1939 a fost membru
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. In-
cepind din 1940 director adjunct al Muzeului Revolutiei
al U.R.S.S. 401.

Plehanov, G. V. (1856-1913) militant de seama al miscHrii
muncitoresti ruse si internationale, primul propagator al rnarxis-
mului In Rusia. In 1883 a creat la Geneva prima organizatie
marxista rusa, grupul Eliberarea muncii". Plehanov a luptat im-
potriva narodnicismului si a combatut revizionismul din miscarea
muncitoreasca internationall. La inceputul primului deceniu al se-
colului nostru a facut parte din redactia ziarului Iskra" si a re-
vistei Zarea".

In 1883-1903 Plehanov a scris o serie de lucrari care au avut
un rol important in apararea si propagarea conceptiei materialiste
despre lume. Dar Inca de pe atunci au inceput sa se manifeste la
Plehanov greseli serioase, care au constituit germenul conceptiilor
sale mensevice de mai tirziu. Dup5. Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.,
Plehanov s-a situat pe o pozitie impaciuitoristä fata de oportunism,
iar mai drziu s-a alaturat mensevicilor. In perioada primei revolutii
ruse s-a situat In toate problemele fundamentale pe pozitii men-
sevice. In anii reactiunii $i ai noului avint revolutionar, Plehanov
a luat atitudine impotriva revizuirii marxismului de catre machisti

impotriva lichidatorismului, situindu-se In fruntea grupului

37 Lenin, Opere vol. 85

s

-
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mensevicilor-partiiti. In timpul razboiului imperialist mondial a
trecut pe pozttii. socialloviniste. Intors in Rusia dupa revolutia
burghezo-democratica din februarie 1917, Plehanov s-a situat in
fruntea grupului Edinstvo", grup de extrema' dreapti al men-
sevicilor-defensisti, 4i a luat atitudine impotriva bolsevicilor, im-
potriva revolutiei socialiste, considerind c'a. in Rusia nu s-au copt
conditiile pentru trecerea la socialism. Fati de Revolutia Socialista
din Octombrie a avut o atitudine negativa, dar nu a participat la
lupta impotriva Puterii sovietice.

DInd o Malta pretuire lucrairilor filozofice ale lui Plehanov
rolului sa'u in tispindirea marxismului in Rusia, V. I. Lenin 11

critica in acelasi timp cu asprime pentru abaterile de la marxism
pentru gravele lui greseli in activitatea politicà. 193, 194, 197.

Podbelski, V. N. (1887-1920) activist al partidului comunist
si al Statului sovictic. Membru al partidului comunist din 1905.
A dus muncl de partid la Tambov, apoi la Moscova. Pentru ac-
tivitatea sa revolutionara a fost in repetate rinduri arestat
deportat. A fost in emigratie in Franta. Dup 5. revolutia burghezo-
democratica din februarie 1917 a fost membru al Comitetului din
Moscova al P.M.S.D. (b) din Rusia, a lucrat in redactia ziarului
Sotial-Demokrat". Participant activ la insurectia armata din oc-
tombrie la Moscova si membru al Comitetului militar-revolutionar
din Moscova. In octombrie 1917 a fost comisar pentru posta
telegraful din Moscova si din regiunea Moscova. In mai 1918 a
fost numit comisar al poporului pentru postà t telegraf al
R.S.F.S.R. 379.

Podvoiski, N. I. (1880-1948) militant de seatnI al miscarii
revolutionare din Rusia, activist de partid i militar. Membru
al partidului bolsevic din 1901. A dus munca' de partid in Ucraina,
Ia Ivanovo-Voznesensk, Iaroslavl, Kostroma, Baku, Petersburg. A
fost in repetate rinduri arestat i inchis. A participat activ la
prima revolutie rusk'. In anii 1912-1914 a participat la organi-
zarea ziarelor bolsevice Zvezda" 6 Pravda" si a lucrat in redac-
tiile acestora. Dupä revolutia burghezo-democratica din februa-
rie 1917 a fost membru al Comitetului din Petersburg al P.M.S.D. (b)
din Rusia i unul dintre organizatorii i conducitorii Organizatiei
din armata de pe linga Comitetul din Petersburg si C.C.
al P.M.S.D. (b) din Rusia. In perioada de preg'atire i infiptuire
a insurectiei armate din octombrie a fost presedinte al Comitetultu
militar-revolutionar din Petrograd si unul dintre conduckorii asal-
tului impotriva Palatului de iarra. Dup4 Revolutia Socialista din
Octombrie a fost mernbru al Comitetului pentru problemele mili-
tare si maritime, comandant al districtului militar Petrograd. In
1919 a fost numit comisar al poporului pentru problemele militare
si maritime din Ucraina. A fost ales in repetate rinduri membru
al Comisiei centrale de control a P.C. (b) al Uniunii Sovietice.
tn ultimii ani de viata a dus activitate propagandistica

234.
i publi-

cistic5.

si

si



INDICE DE NUME 551

Pokrovski, M. N. (1868-1932) membru al partidului bolsevic
din 1905, remarcabil om de stat sovietic, militant pe tirim
obstesc, istoric. A participat activ la revoluvia din 1905-1907 ; a
fost membru al Comitetului de partid din Moscova. La Congresul
al V-lea (din Londra) al P.M.S.D.R. a fost ales membru supleant
al C.C. Din 1908 pink' in 1917 a trait in emigravie. In anii reac-
viunii a aderat la otzovisti g ultimatigi, iar apoi la grupul
antipartinic Vpered", de care s-a desprins in 1911. In 1917 s-a
intors in Rusia, a participat la insurecvia armata din Moscova,
a fost membru al statului-major revoluvionar din raionul Zamoskvo-
recie. Din noiembrie 1917 pinä in martie 1918 a fost presedinte
al Sovietului din Moscova. Un timp a aderat la grupul comu-
nistilor de stinga" si s-a pronuntat impotriva semniirii tratatului
de pace de la Brest. In 1918 a fost nurnit locviitor al comisardlui
poporului pentru inva;amint din R.S.F.S.R. In anii 1923-1927
a participat activ la lupta impotriva trotkismului. In decursul ani-
lor a condus Academia comunistk Institutul de istorie al Academiei
de Stiince a U.R.S.S., Institutul Profesura rosie etc. In 1929 a
devenit academician. A fost ales, in repetate rinduri, in C.E.C. din
Rusia si in C.E.C. al U.R.S.S. 432, 433.

Pori, N. V. (n. 1879) membru al Partidului muncitoresc
social-democrat din Ucraina, partid mensevic-nationalist. In 1917
1918 a facut parte din Rada centrall ucraineank organiza;ie
contrarevolutionark In noiembrie 1917 a fost numit in Secretariatul
general al Radei, unde a devinut functia de secretar pentru pro-
blemele muncii. Din ianuarie 1918, dupa reorganizarea Secretaria-
tului general si transformarea lui in Consiliu al comisarilor
poporului, a fost ministru de ràzboi si ministru al muncii. 191.

Posadovski vezi Mandelberg, V. E.

Proiian, P. P. (1883-1918) membru al partidului socialisti-
lor-revolutionari. A fost in repetate rinduri victima a represiunilor
guvernului tarist si a emigrat. Inapoiat in Rusia dupà revoluiia
burghezo-democratica din februarie 1917, a editat la Helsingfors
ziarul Sotialist-Revolutioner", a aderat la aripa de stinga a so-
cialistilor-revolutionari, iar dupa constituirea partidului socialistilor-
revolucionari de stinga a facut parte din C.C. al acestui partid.
Membru al C.E.C. din Rusia in a doua legislatura. In decem-
brie 1917 a fost ales in Consiliul Comisarilor Poporului in calitate
de comisar al poporului pentru postä si telegraf. In martie 1918,
nefiind de acord cu semnarea pacii de la Brest, s-a retras din
Consiliul Comisarilor Poporului ; a participat la rebeliunea socia-
listilor-revolulionari de stinga din Moscova.

V. I. Lenin 1-a caracterizat pe Prosian in articolul sau In
memoria tov. Prosian" (vezi Opere, vol. 36, Bucuresti, Editura
politick 1958, p. 512-514). 61-62, 191.

37*
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Purigeevici, V. M. (1870-1920) mare mosier, reactionar in-
veterat, monarhist. A fost unul dintre initiatorii crearii organizatiei
pogromiste Uniunea poporului rus" ; in 1907 a iesit din aceasta
uniune si a creat o nouà organizatie contrarevolutionara monarhista

Oastea arhanghelului Mihail" ; a devenit faimos prin discursu-
rile sale antisemite i pogromiste.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a luptat impotriva
Puterii sovietice. A fost organizatorul unui complot contrarevolu-
tionar al ofiterilor descoperit la inceputul lunii noiembrie 1917.

79.

Radek, K. B. (1835-1939) incepind din primul deceniu
al secolului al XX-lea a participat la miscarea social-democratl
din Galitia, Po Ionia si Germania ; a colaborat la publicatiile
social-democratilor de stinga germani. In anii razboiului imperialist
mondial s-a situat pe pozitii internationaliste, dar a manifestat
sovaieli in directia centrismului ; o pozitie gresita a adoptat in
problema dreptului natiunilor la autodeterminare. In partidul
bollevic a intrat in 1917. Dupi Revolutia Socialista din Octom-
brie a lucrat la Comisariatul poporului pentru afacerile externe,
a fost secretar al Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste,
a colaborat la ziarele Pravda" si Izvestiia". La congresele

I1I-XII ale P.C. (b) din Rusia a fost ales mernbru al C.C. al parti-
dului. S-a ridicat in repetate rinduri impotriva politicii leniniste
a partidului : in 1918 s-a situat pe pozitiile comunistilor de
stinga" ; incepind din 1923 adept activ al opozitiei trotkiste.
In 1927, Congresul al XV-lea al P.C.(b) al U.R.S.S. 1-a exclus
din partid pentru activitatea sa fractionista. In 1929 a declarat
ca-si recunoaste greselile si a fost reprimit in partid, dar nu si-a
incetat activitatea antipartinica, si in 1936 a fost din nou exclus
din P.C. (b) al U.R.S.S. 400, 430, 431.

Raskolnikov, F. F. (n. 1892) membru al partidului bolsevic
din 1910. A dus munca de partid la Petersburg, a colaborat la
ziarele bolsevice Zvezda" si Pravda". Dupi revolutia burghezo-
democratica din februarie 1917 a fost membru al Comitetului din

ronstadt al P.M.S.D. (b) din Rusia, vicepresedinte al Sovictului
de deputati ai muncitorilor si soldatilor din Kronstadt si redactor
al ziarului Golos Pravdi". Dupa Revolutia Socialista din Oc-
tombrie a fost loctiitor al comisarului poporului pentru problemele
maritime, comandant al flotilei de pe Volga si al flotei din Marea
Caspica si din Marea Baltica. In timpul discutiei din partid cu
pi ivire la sindicate (1920-1921) a fost adept al platformei lui
Trotki. Din 1921 pita in 1938 a lucrat in diplomatie : a fost
reprezentant plenipotentiar al U.R.S.S. in Afganistan, Estonia, Da-
neinarca, Bulgaria. 135.
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Rasputin (Novih), G. E. (1872-1916) aventurier, s-a bucurat
de o mare influenta la curtea lui Nicolaie al II-lea. Se tragea
dintr-o familie de tarani din gubernia Tobolsk. In 1907, dindu-se
d rept calugar sfint" i profet", a reusit s cistige increderea .
familiei imperiale. Rasputinismul" a constuult expresta cea mat
evidenta a obscurantismului, bigotismului i descompunertt morale,
caracteristice virfurilor guvernante din Rusta tartsta. m.Rasput a
fost ucis la Petrograd de catre un grup de monarlustl, care prm
acest act au incercat sa salveze prestigiul monarhies i sa inabuse
revoluti a in crestere. 122.

Reabusinski, P. P. (n. 1871) mare bancher i industrias din
Moscova, una din capeteniile contrarevolutiei. A participat activ
la crearca partidului burghez al progresistilor, a editat ziarul
Utro Rossii", care exprima interesele ma rii burghezii. In au-
gust 1917 a amenintat c va inabusi revolutia cu mina scheletica
a foametei" ; a fost unul dintre in iti atorii si organ izatorii rebeliunii
lui Kornilov. Dupa victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie a
emigrat in Franta, unde a desfasurat o activitate contrarevolution arrt
impotriva Statului sovietic. 240, 252, 276, 277, 306, 307, 308,
309, 318, 320.

Reazanov (Goldendah), D. B. (1870-1938) a intrat in mis-
carea social-democrata in ultimul deceniu al secolului trecut. In
ann primului razboi mondial s-a situat pe pozitii centriste, a
colaborat la ziarele mensevice. La Congresul al VI-lea al partidu-
lm (1917) a fost primit in P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupi Revolutia
Socialista din Octombrie a activat in miscarea sindicala. La ln-
ceputul anului 1918, nefiind de acord cu hotarirea adoptata in
problema plea de la Brest, a iesit temporar din rindurile parti-
dului ; in timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) s-a
situat pe o pozitie antipartinica, ceea ce a dus la inlaturarea lui
dm munca in sindicate. Incepind din 1921 a fost director al Insti-
tutulut K. Marx si F. Engels. In februarie 1931 a fost exclus din
rindurile P.C.(b) al U.R.S.S. pentru sprijinul d at mensevicilor in
activitatea lor contrarevolutionara. 73-74.

Rein, R. A. vezi Abramovici, R.

Romanov vezi Nicolaie al II-lea (Romanov).

Rikov, A. I. (1881-1938) membru aI partidului bolsevic
din 1899. A dus munca de partid la Saratov, in guberniile Iaroslavl,
Kostroma i Nijni Novgorod, la Moscova si Petersburg ; a fost
in repetate rinduri victima represiunilor. La Congresul al III-lea
al P.M.S.D.R. a fost ales membru al C.C. al partidului. Dupa re-
volutia burghezo-democratica din februarie 1917 s-a ridicat jmpo-
triva liniei leniniste a partidului, orientata spre revolutia socialista.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost com isar al po-
porului pentru afacerile interne, prcsedinte al Con sil iului economic
superior, vicepresedinte al Consiliultti Com isarilor Poporului si

a
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al Consiliului muncii si apararii, presedinte al Consiliului Comi-
sarilor Poporului al U.R.S.S. si al R.S.F.S.R. ; a fost membru
al Biroului politic al C.C. S-a ridicat in repetate rinduri impotriva
politicii leniniste a partidului : in noiembrie 1917 s-a pronuntat
pentru crearea unui guvern de coalitie in care sa intre i mew-
vicii, i socialistii-revolutionari, a declarat a nu este de acord cu
politica partidului i s-a retras din C.C. si din guvern ; in 1928
a fost unul dintre liderii devierii oportuniste de dreapta din
partid. In 1937, pentru activitatea sa antipartinica a fost exclus
din partid. 29, 61, 76, 133-134.

Savinkov, B. V. fruntas al partidului socialist-revolutionar,
unul dintre conducatorii organizatiei de lupti" a acestui partid.
In anii primului razboi mondial 5-a situat pe pozitii social-sovi-
niste. Dupa revolutia burghezo-democraticl din februarie 1917 a
fost adjunct al ministrului de razboi, iar apoi guvernator general
militar al Petrogradului. Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a
participat la organizarea mai multor rebeliuni contrarevolutionare
si a interventiei militare impotriva Republicii sovietice ; emigrant
alb. /n 1924 a venit clandestin in U.R.S.S. si a fost arcstat.
Colegiul militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. I-a condamnat
la moarte prin impuscare, dar printr-o hotarire a C.E.C. al U.R.S.S.
pedeapsa capitala. i-a fost comutata in inchisoare pe timp de
10 ani. In 1925 s-a sinucis in inchisoare. 42, 195.

Sergheev, F. A. vezi Artem.

Sirola, Julie Elias (1876-1936) militant de seama al miscarii
muncitoresti finlandeze, unul dintre intemeietorii Partidului Co-
munist din Finlanda. In 1903-1918 membru al Partidului social-
democrat finlandez, in 1905-1906 secretar, iar in 1909-1911
presedinte al acestui partid. In repetate rinduri a fost ales deputat
in Seim. In timpul revolutiei muncitoresti din Finlanda din 1918
a facut parte din guvernul revolutionar Consiliul imputerniciti-
lor poporului. Dupl infiintarea Partidului Comunist din Finlanda
(1918) a fost membru al C.C. al partidului. In 1921-1922 si
1928-1936 membru al Comisiei internationale de control a
Internationalei Comuniste. Sirola a desfäsurat o ampla activitate
politica si propagandistica, a tradus in limbile finlandez i suedeza
un mare numar de lucrari ale clasicilor marxism-leninismului. 94.

Skvortov vezi Skvortov-Stepanov, I. I.

Skvortov-Stepanov, I. I. (1870-1928) unul dintre cei mai
vechi militanti ai miscarii revolutionare din Rusia, remarcabil activist
de partid i om de stat sovictic, publicist marxist, autor a numeroase
lucrari economice, istorice si antireligioase. A tradus cele trei volume
ale 3,Capitalului" si a serie de alto lucrari ale lui K. Marx §i
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F. Engels. Incepind din 1892 a participat la miscarea revolutionara,
iar in 1896 a intrat in P.M.S.D.R. ; la sfirsitul anului 1904 a de-
venit bolsevic. Pentru activitatea sa revolutionara a fost de mai
multe ori arestat si deportat. In perioada Revolutiei Socialiste din
Octombrie a fost membru al Comitetului militar-revolutionar din
Moscova ; cel dintii comisar al poporului pentru finante al Re-
publicii sovietice. A fost ales in repetate rinduri membru al C.E.C.
din Rusia si al C.E.C. al U.R.S.S. ; a fost membru al Comisiei
centrale de revizie a P.C. (b) din Rusia (in perioada Congrese-
lor X-XIII), membru al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. (incepind
de la Congresul al XIV-lea), redactor al mai multor organe de
partid i sovietice, director al Institutului Lenin de pe lingi C.C.
al P.C. (b) al U.R.S.S., membru al Prezidiului Academiei comu-
niste. 30, 239-240.

Smirnov, V. M. (1887-1937) membru al partidului bolsevic
din 1907. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917

activat la Moscova, a fost membru al colegiului de redactie
al publicatillor bolsevice Sotial-Demokrat" i Spartakus". Dupa
Revolutia Socialista din Octombrie a fost membru al Prezidiului
Consiliului economic superior. ' In 1918 s-a situat pe pozitille co-
munistilor de stinga". Unul dintre liderii opozitiei militare" la
Congresul al VIII-lea al partidului din 1919. In 1920-1921
militant activ al grupului antipartinic centralismul democratic".
In 1923 a addat la opozitia trotkista. Penn-u activitatea sa frac-
tionista a fost exclus din partid in 1926. La scurt ' timp dupa
aceea a fost reprimit, dar in 1927, la Congresul al XV-lea
al P.C. (b) ' al U.R.S.S., a fost exclus din nou pentru activitate
antipartinica. 331, 402.

Sokolnileov (Brilliant), G. I. (1888-1939) membru al parti-
dului bolsevic din 1905. ' A activat pe linie de partid la Moscova
si in strainitate. In anii primului razboi mondial a colaborat la
ziarul trotkist IsTase Slovo". Dupa revolutia burghezo-democratica
din februarie 1917 ' a fost membru al Comitetului organizatiei
Moscova 6 al Biroului regional Moscova ale P.M.S.D. (b) din
Rusia, membru al redactiei ziarului Pravda". Dupa Revolutia
Socialista din Octombrie a 'detinut o serie de functii in aparatul
de partid si de stat. In 1925 s-a alaturat noii opozitii", apoi a
intrat in blocul unit trotkisto-zinovievist. In 1936 ' a fost exclus
din partid pentru activitate antipartinica. 133, 331, 400.

Spiridonova, M. A. (1884-1941) unul dintre liderii partidului
socialistilor-revolutionari. Pentru atentatul comis in 1906 impotriva
lui Lujenovski, conducatorul pogromurilor organizate de sutele
negre in gubernia Tambov, a fost condamnata la munca silnica.
Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a aderat
la aripa stingi a socialistilor-revolutionari, iar dupl constituirea
partidului socialistilor-revolutionari de stinga, in noiembrie 1917,
a facut parte din C.C. al acestui partid. S-a pronuntat impotriva

a
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incheierii pacii de la Brest si a luat parte activi la rebeliunea
contrarevolutionara a socialistilor-revolutionari de stinga din iu-
lie 1918. Dupi inabusirea rebeliunii a continuat s desfasoare o
activitate ostila Puterii sovietice. Ulterior s-a retras din viata

398.

Spiro, V. B. unul dintre liderii partidului socialistilor-revo-
lutionari de stinga, delegat la cel de-al II-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia. Ulterior a activat in Ucraina, in prima-
vara anului 1918 a fost comisar cu imputerniciri speciale al Fron-
tului romAnesc. 76.

Spunde, A. P. (1892-1962) membru al partidului bolsevic
din 1909. A dus munca de partid la Riga si a avut de suferit
represiuni din partea guvernului tarist. In 1917 a fost membru in
biroul Comitetului din Perm si in Cornitetul regional din Ural ale
P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie
a fost adjunct al comisarului general al Bancii de Stat din Petro-
grad, apoi a lucrat in aparatul de partid si de stat in diverse
orase. In 1931 i s-a acordat pensie personali. 402.

Stepanov vezi Skvortov-Stepanov, I. I.

Stolipin, P. A. (1862-1911) om de stat din Rusia tarista,
mare mosier. In 1906-1911 a fost presedinte al Consiliului de
Ministri 6 ministru de interne. De numele lui este legata perioada
de crunta reactiune politica, in care pedeapsa cu moartea a fost
folosita pe scara larga ca mijloc de inabusire a miscarii revolutio-
nare (reactiunea stolipinista din anii 1907-1910), Stolipin a efec-
tuat o reforma agrara cu scopul de a crea gospodarii chiaburesti,
care sa constituie un reazem al absolutismului tarist la sate. Dar
incercarea lui de a consolida absolutismul cu ajutorul citorva re-
forme de sus, efectuate in interesul burgheziei si al mosierilor, a su -
erit un ewe. In 1911, Stolipin a fost asasinat la Kiev de socialis-

tul-revolutionar Bogrov, agent al ohranei. 389, 405.

Stukov, I. N. (1887-1937) revolutionar de profesie. Membru
al partidului bolsevic din 1905. A dus munca de partid la Kiev,
Tomsk, Barnaul. Pentru aLtivitatea sa revolutionara a fost in re-
petate rinduri victima a rcpresiunilor tariste. Dupal revolutia bur-
ghezo-democratica din febn:arie 1917 a . fost nnembru in Comitetul
din Petersburg, apoi in Comitetul regional Moscova si in Biroul
Comitetului regional Moscova ale partidului. Dupa Revolutia So-
cialista din Octombrie a avut diferite functii in aparatul de par-
tid si de stat : sef de sectic in cadrul Comitetului din Moscova al
P.C. (b) din Rusia, redactor al ziarului Moskovskii Rabocii",
redactor la editura Krasnaia novi". In 1918 s-a situat pe pozitiile
comunistilor de stinga". In 1920-1921 a aderat la grupul anti-
partinic centralismul democratic". In 1927 s-a alaturat opozitiei
trotkiste. 331, 431.
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Sverdlov, I. M. (1885-1919) militant de vazi a1 partidului
comunist si al Statului sovietic. Membru de partid din 1901. A des-
fasurat activitate revolucionara la Nijni Novgorod, Sormovo, Kos-
troma, Kazan, Moscova, Petersburg si in alte orase din Rusia. In
timpul revoluciei din 1905-1907 a condus organizaciile bolsevice
din Ural. Dupa Conferinca a VI-a (de la Praga) a P.M.S.D.R. (ia-
nuarie 1912) a fost cooptat ca membru al C.C. al P.M.S.D.R. si
a facut parte din .Biroul din Rusia .al C.C. Colaborator al redac-
ciei ziarului Pravda". Pentru activitatea sa revolucionara a fost
in repetate rinduri victima a persecuciilor guvernului carist, stind
12 ani in inchisoare si in deportare. Dupa revolucia burghezo-de-
mocratica din februarie 1917 a fost unul dintre conducatorii orga-
nizaciei de partid din Ural. La Conferinca a VII-a generalä (din
aprilie) a fost ales membru al C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia ; a
condus secretariatul C.C. Sverdlov a participat activ la pregatirea

infaptuirea Revoluciei Socialiste din Octombrie. A fost membru
al Comitetului militar-revolucionar din Petrograd si al Centrului
militar-revolucionar pentru conducerea insurecciei, creat de Com:-
tetul Central al partidului. La 8 (21) noiembrie 1917 a fost ales
presedinte al C.E.C. din Rusia. V. I. Lenin 1-a caracterizat pe
I.M. Sverdlov ca un organizator talentat al maselor si eminent
revolucionar proletar (vezi V. I. Lenin. Opere, vol. 29, Bucuresti,
Editura politica, 1959, p. 71-76, 77). 384.

Seinfinkel, M. K. vezi Vladimirov, M. K.
Seinman, A. L. (n. 1886) membru al partidului bolsevic din

1903. In martie 1917 a fost membru al Comitetului din Helsing-
fors al P.M.S.D.(b) din Rusia, in octombrie presedinte al Co-
mitetului executiv al Sovietului din Helsingfors de deputaci ai ar-
matei, flotei si muncitorilor din Finlanda. Incepind din 1918 a
avut munci de raspundere la Comisariatul poporului pentru finance,
Comisariatul poporului pentru aprovizionare i Comisariatul poporu-
lui pentru comercul exterior : a fost locciitor al comisarului poporului
pentru comercul interior si exterior, membru in consiliul de adminis-
tracie al Bancii de Stat a R.S.F.S.R. i presedinte al consiliului de
administracie al Bancii de Stat a U.R.S.S., locciitor al comisarului
poporului pentru finance al U.R.S.S. 33.

Sleapnikov, A. G. (1885-1937 membru al partidului bol-
sevic din 1901. A dus munca de partid la Sormovo, Murom, Pe-
tersburg 4i Moscova. In 1914 a fost trimis la Stockholm de C.C.
al P.M.S.D.R., avind sarcina de a stabili legatura dintre Biroul
din strainitate al C.C. si partea din Rusia a C.C. si Comitetul
din Petersburg. Dupa revolucia burghezo-democratica din februarie
1917 a fost membru al Cornitetului din Petersburg al P.M.S.D.(b)
din Rusia, membru al Cornitetului executiv al Sovietului de depu-
tact ai muncitorilor si soldacilor din Petrograd si presedinte al Sin-

.
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dicatului metalurgistilor din Petrograd. Dupa Revolutia Socialista
din Octombrie a intrat in Consiliul Comisarilor Poporului, avind
tunctia de comisar al poporului pentru problemele muncii ; apoi
a lucrat pe linie sindicalä i in sectorul economic. In 1920-1922
a fost organizator i lider al grupului antipartinic opozitia munci-
toreasca*". In 1933, in timpul curatirii rindurilor partidului, a fost
exclus din P.C.(b) al U.R.S.S. 29, 228, 427.

,Fteinberg, I. Z. unul dintre liderii partidului
volutionari de stinga, de profesiune avocat. Dupa Revolutia So-
cialista din Octombrie a facut parte din Consiliul Comisarilor
Poporului in calitate de comisar al poporului pentru justitie. A
fost un adversar inversunat al incheierii pacii de la Brest. Dupa
ratificarea tratatului de pace s-a retras din Consiliul Comisarilor
Poporului impreuna cu alti socialisti-revolutionari de stinga. Dupa
zdrobirea definitiva a socialistilor-revolutionari de stinga a emigrat
In striinatate, unde s-a situat in fruntea grupului socialistilor-re-
volutionari care a intrat in Internationala a 2% ; a colaborat la
revista Znamea Borbi" (Berlin), publicatie antisovietica a socia-
listilor-revolutionari de stinga. 142, 408.

T

Teodorovici, I. A. (1875-1940) revolutionar de profesie,
bolsevic, si-a inceput activitatea revolutionara in 1895. Dupi Re-
volutia Socialista din Octombrie a intrat in Consiliul Comisarilor
Poporului, avind functia de comisar al poporului pentru proble-
mele aprovizionarii. In noiembrie 1917 a fost adept al formarii
unui guvern de coalitie in care sa intre mensevicii
revolutionari, a declarat ca nu este de acord cu politica parti-
dului i s-a retras din guvern. In anii razboiului civil a facut
parte din detasamentele de partizani care au luptat impotriva lui
Kolceak ; incepind din 1920 a lucrat la Comisariatul poporului
pentru agriculturä. In 1928-1929 s-a facut vinovat de greseli
oportuniste de dreapta in activitatea a. In 1928-1930 secre-
tar general al Internatiorialei taranesti, director al Institutului agrar
international ; ulterior a activat in domeniul publicistic. 30.

Trotlei (Bronitein), L. D. (1879-1940) membru al P.M.S.D.R.
din 1897, mensevic. In anii xeactiunii i ai noului avint revolutio-
nar, camuflindu-se sub masca nefractionismului", s-a situat de
fapt pe pozitiile lichidatorilor. In 1912 a organizat Blocul antipar-
tinic din august. In perioada primului razboi niondial s-a situat pe
pozitii centriste. Inapoindu-se din emigiatie dupa revolutia bur-
ghezo-democratic 5. din februarie 1917, a aderat la grupul interraio-
nistilor si, impreuni cu ei, la Congresul al VI-lea al P.M.S.D.(b)
din Rusia a fost primit in partidul bolsevic. Dar Trotki nu a
trecut pe pozitiile bollevismului si a clus o lupta fàçi i camuflata.
impotriva leninismului, impotriva politicii partidului.

i socialistii-

socialistilor-re-



INDICE DE NUMB 669.

Dupa. Revolutia SocialistI din Octombrie a fost comisar al po-
porului pentru afacerile externe, comisar al poporului pentru pro-
blemele militare si maritime, presedinte al Consiliului militar-re-
volutionar al Republicii, membru in Biroul Politic al C.C. si mem-
bru in Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste. In 1918
s-a opus incheierii pacii de la Brest, in 1920-1921, in discutia cu
privire la sindicate s-a situat in fruntea opozitiei, iar incepind din
1923 a dus o inversunata lupta fractionista impotriva liniei gene-
rale a partidului, impotriva programului leninist de construire a
socialismului ; a propagat ideea imposibilittii victoriei socialismu-
lui in U.R.S.S. Partidul comunist, demascind trotkismul ca o de-
viere mic-burghezi in partid, 1-a zdrobit din punct de vedere ideo-
logic si organizatoric. In 1927, Trotki a fost exclus din partid, in
1929 a fost expulzat din U.R.S.S. pentru activitatea sa antisovietica',
iar in 1932 i s-a retras cetitenia so vietica. In strainItate, Trotki,
dusman inriit al leninismului, a continuat lupta impotriva Statului
sovietic si a partidului comunist, impotriva miscarii comuniste inter-
nationale. 30, 56, 59, 133, 235, 263, 267, 333, 334, 379, 396,
400-401.

Trutovski, V. E. (1889-1937) membru al partidului socia-
listilor-revolutionari de stinga, a falcut parte din C.C. al acestui
partid. In decembrie 1917 a intrat in Consiliul Comisarilor Poporu-
lui, avind functia de comisar al poporului pentru problemele
administratiei municipale si locale. In martie 1918 s-a retras din
Consiliul Comisarilor Poporului, intrucit nu a fost de acord cu
semnarea pEcii de Ta Brest. 425.

Tederbaum, I. 0. vezi Martov, L.
Tereteli, I. G. (1882-1959) unul dintre liderii mensevis-

mului. In anii reactiunii 6 ai noului avint revolutionar a fost li-
chidator. In timpul primului razboi mondial s-a situat pe
poziçii centriste. Dupl revolutia burghezo-democratica din februarie
1917 a fost membru al Comitetului executiv al Sovietului din
Petrograd si membru al C.E.C. al Sovietelor in prima legislaturl In
mai 1917 a intrat in guvernul provizoriu burghez ca ministru al
postelor 6 telegrafului, iar dupa evenimentele din iulie a fost mi-
nistru de interne, unul dintre inspiratorii prigoanei pogromiste dez-
lantuite impotriva bolsevicilor. Dupai Revolutia Socialisti din Oc-
tombrie a fost unul dintre condudtorii guvernului mensevic contra-
revolutionar din Gruzia. Dui:4 victoria Puterii Sovietice in Gruzia

emigrant alb. 239, 240, 252, 281-282, 308, 312,

Uritki, M. S. (1873-1918) participant activ la miscarea re-
volutionarI din Rusia. Dupa Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.
memevic, In 1905 a d5f4figat astiyitatc revolutionarl 14 Poters.

T
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burg. A fost in repetate rinduri arestat i deportat. In timpul pri-
mului razboi mondial s-a situat pe pozitii centriste. Dupä revo-
lutia burghezo-democratica din februarie 1917 a aderat la inter-
raionisti i, impreuna cu ei, a fost primit in partidul bolsevic.
La Congresul al VI-lea al P.M.S.D.(b) din Rusia a fost ales rnern-
bru in C.C., iar in octombrie 1917 a fost ales in Centrul militar-
revolutionar, infiintat de C.C. in vederea conducerii insurectici.
In problema pacii de la Brest s-a situat pe pozitiile comunis-
mului de stinga". La Congresul al VII-lea al P.M.S.D.(b) din Ru-
sia a fosr ales membru supleant al C.C. In 1918 a fost numit
presedinte al Comisiei extraordinare din Petrograd pentru lupta
impotriva contrarevolutiei si a sabotajului. A fost asasinat de un
eser. 348, 402, 431, 432.

V

Vinnicenko, V. K. (1880-1951) scriitor ucrainean, nationalist
burghez. Unul dintre conducatorii Partidului muncitoresc social-de-
mocrat mensevico-nationalist din Ucraina. Dupà revolutia burghe-
zo-democratica din februarie 1917 a fost unul dintre organizato-
ru i liderii Radei centrale ucrainene contrarevolutionare, apoi, im-
preuna cu Petliura, a fost in fruntea Directoratului (guvern na-
tionalist al Ucrainei din 1918-1919), fiind in slujba intereselor
imperialismului german si ale celui anglo-francez. Dupa instaurarea
Puterii sovietice in Ucraina emigrant alb. 191.

Vladimirov ($einfinkel), M. K. (1879-1925) social-demo-
crat, bolsevic, membru al P.M.S.D.R. din 1903. Din pricina repre-
siunilor la care a fost supus de guvernul tarist a emigrat. In 1911
s-a indepartat de bolsevici, ulterior a intrat in grupul plehanovist
de la Paris, care edita ziarul Za Partiu". In timpul primului raz-
boi mondial a colaborat la ziarul Nase Slovo", editat de Trotki
la Paris. Dupa revolutia din februarie 1917 s-a intors in Rusia, a
aderat la interraionisti i impreun a. cu ei a fost primit la Congre-
sul al VI-lea in partidul bolsevic. Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a avut diverse munci in sectorul economic. 321.

Voinov, I. A. (1884-1917) membru al P.M.S.D.R. din 1909,
bolsevic, colaborator si corespondent activ la ziarele Zvezda"
Pravda'. Se tragea dintr-o familie de tarani saraci din gubernia
Iaroslavl. La Petersburg a avut legaturi cu organizatia bolsevica
de la caile ferate. In repetate rinduri a fost arestat si deportat.
Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a revenit
la Petrograd si a lucrat la tipografia Trud", unde se tiparea
Pravda", fiind si corespondent la acest 7iar. La 6 (19) iulie a
fost asasinat de cazaci j iuncheri pe strada $palernaia (astazi
strada Voinov), in timp ce clifuza ziqrul Listolt «Pravdi*". 148.

si
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Vorovski, V. V. (1871-1923) revolutionar de profesie, militant
de seam'a al partidului bolsevic, eminent diplomat sovietic, publi-
cist si critic literar. Si-a inceput activitatea revolutionara in 1890.
In 1902 a devenit colaborator al Iskrei" leniniste. Dupà Con-
gresul al II-lea al P.M.S.D.R. a aderat la bolsevici. In 1905, im-
preuni cu V. I. Lenin, M. S. Olminski si A. V. Lunacearski, a
facut parte din redactia ziarelor Vpered" si Proletarii". De la
sfirsitul anului 1905 a activat in organizatia bolsevica din Peters-
burg si a lucrat la redactia ziarului bolsevic Novaia Jizn". Din
1907 pina in 1912 a condus organizmia bolsevica din Odesa. Pen-
tru energica sa activitate revolutionara a fost in repetate rinduri
arestat si deportat. In 1915 a plecat la Stockholm, iar in 1917, la
propunerea lui V. I. Lenin, a fost cooptat in Biroul din straina-
tate al C.C. al P.M.S.D.R. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie
a fost reprezentant plenipotentiar al Republicii sovietice in ta-
rile scandinave (1917-1919) si in Italia (1921-1923). A luat
parte la conferintele de la Genua si Laussanne. A fost ucis de
un albgardist la Laussanne, la 10 mai 1923. 312.

W

Walpas-Hiinninen, Edward (1873-1937) membru al Partidului
social-democrat din Finlanda, in 1905-1909 presedintele Comite-
tului Executiv al acestui partid. Din 1901 pina in 1918 a fost
unul dintre redactorii ziarului Työmies", organul central al parti-
dului. In 1920, fiind acuzat de pregatire a insurectiei", a fost
condamnat la inchisoare pe vigil, dar in 1924 a fost gratiat. Ulte-
rior a activat in sindicate si pe tarim publicistic. 94.

Wiik, Karl Harald (1883-1946) social-democrat finlandez.
Din 1909 pina in 1940 a fost, cu mici intreruperi, membru al
Comitetului Executiv, iar in 1926-1936 secretar al Partidului so-
cial-democrat din Fin Janda. In tirnpul revolutiei muncitoresti din
Finlanda din 1918 a facut parte din guvernul revolutionar
Consiliul imputernicitilor poporului. A fost deputat in Seim in mai
multe legislaturi. Ca urmare a participarii sale la miscarea anti-
razboinica, in 1941 i s-a ridicat imunitatea parlamentara si a fost
arestat. In 1941-1944 a fost detinut in inchisoare. In 1944 a
participat in fruntea unui grup de social-democrati de stinga la
crearea, impreuna cu Partidul Comunist din Finlanda, a Uniunii
democratice a poporului 'din Finlanda si a fost primul ei prese.
dinte. 94.

Wilhelm al II-lea (Hohenzollern) (1859-1941) imparat al
Germaniei si rege al Prusiei (1888-1918). 18, 22, 360, 377,
396, 438.
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Zaks, G. D. (1882-1937) socialist-revolutionar ; in 1917
unul dintre organizatorii partidului socialistilor-revolutionari de
stinga. In perioada Revolutiei Socialiste din Octombrie a fost
membru al Comitetului militar-revolutionar i membru al Comisiei
-extraordinare de anchetä, iar apoi vicepresedinte al Dumei ora-
senesti din Petrograd. Incepind din decembrie 1917 a fost loctiitor
al comisarului poporului pentru invatamint, vicepresedinte al Ceka.
Dupa. rebeliunea socialistilor-revolutionari de stinga (din iulie 1918)
si scindarea partidului kr a fost unul dintre organizatorii partidu-
lui comunistilor-narodnici". In noiembrie 1918 a intrat in parti-
dul bolsevic. Participant la razboiul civil ; ulterior a lucrat in ar-
mati si in aparatul de stat. 64.

Zinoviev (Radomislski), G. E. (1883-1936) a facut parte
din partidul bolsevic din 1901. Din 1908 pina in aprilie 1917 s-a
aflat in emigratie, a facut parte din redactia ziarelor Proletarii"

Social-Demokrat", Organul Central al partidului. La Congre-
sul al V-lea al P.M.S.D.R. a fost ales membru al CC. al partidu-
lui. In perioada de pregatire si de infaptuire a Revolutiei So-
cialiste din Octombrie a avut o atitudine sovaitoare. S-a pronuntat
impotriva insurectiei armate. Declaratia publicata de Kamenev, in
numele lui si al lui Zinoviev, in ziarul semimensevic Novaia Jizn",
in oare era exprimat dezacordul lor cu rezolutia Comitetului Cen-
tral cu privire la insurectia armata, a constituit o divulgare unei
hotariri secrete a partidului, o tradare a revolutiei.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al
Sovietului din Petrograd, membru al Biroului Politic al Comitetu-
lui Central, presedinte al Comitetului Executiv al Internationalei
Comuniste. S-a ridicat in repetate rinduri impotriva politicii leniniste
a partidului : in noiembrie 1917 s-a declarat pentru crearea unui
guvern de coalitie din care sa1 faca parte si mensevicii, i socialistii-
revolutionari ; in 1925 a fost unul dintre organizatorii noii opozi-
tii", iar in 1926 unul dintre conducatorii blocului antipartinic trot-
kist-zinovievist. In noiembrie 1927 a fost exclus din partid pentru
activitate fractionista. In 1928 a declarat recunoaste greselile
si a fost reprimit in partid, dar, intrucit nu si-a incetat activitatea
antipartinica, in 1932 a fost din nou exclus din P.C.(b) al U.R.S.S.
In 1933 a fost din nou reprimit in partid. In 1934 a fost pentru a
treia oara exclus din partid pentru activitatea lui antipartinid.

73-74, 76, 77, 267, 363, 399, 400.
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(25 octombrie (7 noiembrie) 1917 5 martie 1918)

Octombrie, in
noaptea de 24
spre 25 (6 spre
noiembrie)

Octombrie, 25
(noiembric, 7)

1917

Lenin soseste ilegal la Smolnii i preia condu-
cerea practica generala a insurectiei armate a

7 muncitorilor, soldatilor i marinarilor din
Petrograd.
Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia, la care se discuti problema corn-
ponentei guvernului sovietic din Rusia.

La ora 10 dimineata, Lenin scrie in nurnele
Comitetului militar-revolutionar apelul Catre
cetatenii Rusiei !", prin care se anunta c gu-
vernul provizoriu a fost ràsturna i ca puterea
a trecut in mina Cornitetului militar-revolutionar.
Lenin participa la sedinta Sovietului de deputati
ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd,
scrie un proiect de rezolutie si prezinta raportul
cu privire la sarcinile Puterii Sovietelor.

Octombrie, 25
sau 26 (noiembrie,
7 sau 8)

Octombrie, 26
(noiembrie, 8)

Lenin scrie apelul celui de-al II-lea Congres
general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor
si soldatilor din Rusia Catre muncitori, sol-
dati i tarani !"

Lenin face insemnari cu privire la organizarea
guvernului sovietic si la programul lui de ac-
tivitate.

Lenin scrie proiectele de decrete asupra
asupra parnintului si cu privire la formarea
guvernului muncitoresc-taranesc din Rusia
Consiliul Comisarilor Poporului.

pacii,
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Octombrie, 26
noiembrie, 8) si

noaptea spre 27
9 noiemb)ie)

Octombrle, 26 sau
27 (noiembrie,
8 sau 9)

Octombrie, 27
(noiembrie, 9)

Octomb,ie, 27
noiembrie, 9) si

noaptea spre 28
(10 noiembrie)

Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia, la care se discuta problema com-
poncnzei, structurii i denumirii guvernului
sovietic.

Lenin participa la lucrarile cclui de-al II-lea
Congres general al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor si soldatilor din Rusia, prezinta
rapoartele asupra pacii si asupra pamintului.
Congresul adopta Decretul asupra pacii, De-
cretul asupra pamintului si hotatirea cu privire
la formarea guvernului muncitoresc i taranesc,
scrise de Lenin ; aproba componenta Consiliu-
lui Comisarilor Poporului, in frunte cu Lenin ;
Lenin este ales membru in Cornitetul Executiv
Central al Sovietelor de deputati ai muncitori-
lor si soldatilor din Rusia, legislatura a doua.

Lenin scrie Proiectul de lege cu privire la
controlul muncitoresc".

Lenin participa la sedinta Consiliului central
al comitetelor de intreprindere din Petrograd,
la care sc discuta problema introducerii con-
trolulu; rnuncitoresc asupra productiei si pro-
blema crearii unui organ economic conducator.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului, la care se hotaraste ca la baza
proicctului de lege al guvernului s stea Pro-
iectul de lege cu privire la controlul naunci-
toresc", scris de Lenin, si se adopta Decretul
cu privire la presr si Hotartrea guvernului
cu privire la convocarea Adunarii constituante
la termenul fixat".

Lcnin discuta cu delegatii marinarilor la cel
de-al II-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia, propune sa se dizolve Cornitetul central
al flotei (Tentroflot), care s-a alaturat Comi-
tetului salvarii patriei i revolutiei, organizatie
contrarevolutionara.

Lcnin participa la prima sedinta a C.E.C. din
Rush, legislatura a doua.
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Octombrie, Cotnitetul Central al partidului i Consiliul
noaptea de 27 Comisarilor Poporului crecaza o comisie, in
spre 28 (9 spre frunte cu Lenin, pentru conducerca nemijlo-
10 noiembrie) cia a actiunii de lichidare a rebeliunii contra-

revolutionare puse la cale de Kerenski
Krasnov.

Lenin soseste la statul-major al districtului mi-
litar Petrograd, asculta rapoartele lui N. I. Pod-
voiski, V. A. Antonov-Ovseenko si K. A. Me-
hanosin cu privire la situatia creata dupa
ocuparea Gatcinei de catre trupele de cazaci
ale generalului Krasnov si cu privire la pla-
nurile de lupta impotriva acestora. La propu-
nerea lui Lenin, se hotaraste ca in operatiile
impotriva trupelor lui Krasnov sa se foloseasca
vasele din flota Marii Baltice.

Lenin di dispozitie prin fir direct la Helsingfors
sa se trimita de urgenta la Petrograd detasa-
mente de marinari qi vase din flota Mrii Bal-
tice, precum si unitati militare in vederea
luptei impotriva trupelor lui Krasnov
Kerenski.
Lenin Si informeaza pe rnembrii Comisiei exe-
cutive a Comitetului de partid din Petersburg
despre ofensiva trupelor lui Krasnov impotriva
Petrogradului si propune sa se organizeze de
urgenta sapatul transeelor si sa se ridice ba-
raje de sirma ghimpata pe calk de acces ale
orasului.

Octombrie,
(noiembrie,

28
10)

Lenin conduce pregatirea actiunii de lichidare
a rebeliunii contrarevolutionare a lui Kerenski
si Krasnov, participa la elaborarea planurilor
de operatii impotriva trupelor rebele.

Lenin tine o consfatuire cu reprezentantii or-
ganizatiilor de partid, comitetelor de intreprin-
dere, sindicatelor, Sovietelor raionale i unita-
tilor din garnizoana Petrograd, in cadrul ca-
reia se discuta problema organizirii api rii
orasului Petrograd.
Lenin cere muncitorilor de la Uzinele Putilov"
si dea citeva baterii i un tren blindat pentru
front.

Lenin discuta cu P. N. Amosov si M. N. Ii-
votov, reprezentanti ai prczidiului Consiliului
central al comitetelor de intreprindere, problema
crearii unui organ economic superior.

38
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Octombrie,
noaptea de 28
spre 29 (10 spre
11 noiembrie)

Octombrie, 29
(noiembrie, 11)

Octombrie, 29
(noiembrie, 11) ;i
noaptea spre 30
(12 noiembrie)

Octombric, 30
noicrnbrie, 12)

Lenin discuta cu P. E. Dibenko si V. A. An-
tonov-Ovseenko despre situatia din sectorul
Pulkovo al frontului.

Lenin soseste la Uzinele Putilov", discuta cu
muncitorii, le cere sa.' accelereze construirea
trenului blindat si montarea tunurilor.

Lenin tine o consfkuire cu membrii Comite-
tului rnilitar-revolutionar in legatura cu rebe-
liunea iuncherilor care izbucnise la Petrograd
in noaptea de 29 octombrie (11 noiembrie).

Lenin discuta cu M. P. Tomski, reprezentantul
Comitetului militar-revolutionar din Moscova,
despre desfasurarea insurectiei la Moscova.
Lenin explica agitatorilor convocati de el ca e
necesar sa dcsfasoare munca de agitatie in ca-
zarmi pentru ca regimentele din garnizoana Petro-
grad sa' porneasci impotriva trupelor contra-
revolutionare ale lui Krasnov si Kerenski.

Lenin prezinta la consfkuirea reprezentantilor
regimentelor din garnizoana Petrograd un raport
cu privire la momentul actual si rosteste cu-
vintari cu privire la inarmarea unitatilor si
mstaurarea ordinii in oras.

Lenin participa la sedinta fractiunii bolsevice
a C.E.C. din Rusia, la care se discuta pro-
puncrea Cornitetului executiv al Sindicatului
feroviarilor din Rusia (Vikjel) cu privire la
crearea unui guvern socialist omogen" cu
participarea mensevicilor si socialistilor-revolu-
tionari, demasca pe Kamenev si pe ceilalti
capitularzi, care au sprijinit aceasta propunere.

Lenin, la sedinta Sovietului din Petrograd,
rosteste o cuvintare cu privire la politica
agrara a Puterii sovietice.

Lenin intocrneste radiograma Consiliului Comi-
sarilor Poporului cu privire la trecerea puterii
in mina Sovietelor si la principalelc hotariri ale
celui de al II-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, cu privire la inabusirea rebeliunii
iuncherilor si la masurile adoptate de guvernul
sovietic pentru lichidarea trupelor lui Krasnov
si Kerenski.



DEM. DIN VIA I A ;I ACIIVIIA II A LUI V. I. LENIN 567

Octombrie, 31
13)(noiembrie,

Sfirfitul lunii
octombrie

Inceputul Iunii
noiembrie

Noiembrie, 1 (14)

Noiembrie, 1 (14)
fi noaptea
spre 2 (15)

lntre 1 8 (14
fi 21) noiemliie

Noiembrie, 2 (15)

38

Pe ordinul statului-rnajor al Comitetului miii-
tar-revolu%ionar cu privire la masurile de or-
ganizare a aparirii Petrogradului, Lenin scrie
urmatoarea rezolutie : Rog sg. se ia masuri
in vederea executarii imediate".

Lenin soseste la statul-major al districtului mi-
litar Petrograd, unde prezideaza consfaruirea in
cadrul careia se discuta problema acordärii
unui ajutor militar insurectiei din Moscova.

Lenin scrie Ciornä de regulament pentru
functionari".

Lenin ia cuvintul in fata unui grup de munci-
tori i soldati care sint trimisi in provincie ca
emisari ai C.E.C. din Rusia i ai Comitetului
militar-revolutionar in vederea larnuririi impor-
tantei Revolutiei din Octombrie, a stabilirii
ordinii revolutionare locale si a unirii strinse
a taranimii sgrace in jurul Puterii sovietice.

Lenin, la sedinta Comitetului de partid din
Petersburg, rosteste o cuvintare in care explica
esenta Puterii sovietice, demasca pozitia calm-
tularda a lui Kamenev i Zinoviev, care ce-
ruserl sa. se ajunga la un acord cu mensevicii

socialistit-revolutionari in problema crearii
unui guvern socialist omogen".

Lenin participa la sedinta largita a Comite-
tului Central cu reprezentantii Comitetului de
partid din Petersburg, ai organizatiei din ar-
mata i cu membrii Consiliului Comisarilor
Poporului, demasca esenta capitularda a pozi-
tiei adoptate de Kamenev si de alti oportunisti
in timpul tratativelor duse cu Vikjelul, prezinta
un proicct de rezolutie in problema acestor tra-
tative.

Lenin conduce lucrarile comisiei care elaboreaza
legea cu privire la controlul muncitoresc.

Lenin semneaza Declaratia drepturilor po-
poarelor din Rusia", prin care se proclama
egalitatea depling in drepturi a tuturor natio-
nalitatilor din Rusia.

Lenin participl la sedinta Comitetului Central
al partidului, la care se discuta problema
comportarii capitularde a lui Karnenev, Zino-
viev si a altora ; in timpul sedintei, Lenin

fi
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scrie un bilet Comitetului de partid din Peters-
burg, prin care il maga sa adopte imediat
o hotarire impotriva conciliatorisrnului i s o
prezinte la C.C." Comitetul Central adoptä rezo-
lutia scrisa de Lenin cu privire la opozitia din
cadrul C.C.

Noiembrie, 3 (16) Lenin scrie Ultimatum adresat de majoritatea
C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia minoritatii" si
aduce la cunostinta membrilor C.C. textul
Ultimatumului".
Lenin conduce sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care este ascultat raportul lui
V. P. Noghin cu privire la evenimentele din
Moscova.

Noiembrie, 4 (17) Lenin scrie Proiect de rezolutie cu privire la
libertatea presei".
Lenin discut 5. cu rnarinarii din flota Marii
Baltice care urrnau sa piece ca agitatori in gu-
berniile din sud.
Lenin 11 primeste pe A. S. Kiselev, prcsedintele
statului-major revolutionar al Sovietului de
deputati ai muncitorilor si soldatilor din Iva-
novo-Voznesensk, si se intereseaza de situatia
din ora i raion.

Lenin participi la sedinta Comitetului Central
al partidului, la care se di citire Ultimatumu-
lui adresat de majoritatea C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia minoritatii".

Noiemb,ie, 4 (17) Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia,
fi noaptea rosteste cuvintari in problema presei si in
pre 5 (18) legatura cu cererea lui Noghin, Rikov, Miliu-

tin si Tcodorovici de a li se admite retragerea
din Consiliul Cornisarilor Poporului, rispunde
la interpelarile socialistilor-revolutionari de
stinga.

Lenin, la sedinta cornuna a Sovietului din
Petrograd 4i a reprezentantilor de pe front,
rosteste o cuvintare despre programul i sarci-
nile guvernului sovietic.

Noiemb)ie, 5 (18) Lenin scrie apelul Catre populaie i Raspuns
la intrebarile taranilor", da dispozitie secre-
tarului Consiliului Comisarilor Poporului sä in-
mineze delegatilor taranilor care vin la Smolnii

9
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Noiembrie, 5 sau
6 (18 sau 19)

Noiembrie,
(18-19)

copii scrise la masina dupal Raspuns", sub
semnatura lui Lenin.

Lenin discuta cu F. Sideakin, A. Klimov
A. $iskin, delegati ai Sovietului din Serdobsk
(gubernia Saratov).
Lenin primeste o delegatie a muncitorilor bel-
gieni de la uzina din Scstroretk si de la alte
uzine din Petrograd, in frunte cu Lebren.

Lenin scrie in numele C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia al doilea ultimatum adresat lui Ka-
menev, Zinoviev, Reazanov i Larin, care con-
tinuau s incalce disciplina de partid 5i sa
saboteze hotaririle C.C.

5-6 Lenin scrie apelul Din partca Comitctului
Central al Partidului muncitoresc social-demo-
crat (bolsevic) din Rusia. Catre toti membrii
de partid i catre toate clasele de oameni ai
muncii din Rusia".

Notembrie,
noaptea de 5
spre 6 (18
spre 19)

Noiembrie,
noaptea de 7
spre 8 (20
spre 21)

Noiemb,ie,

Lenin primeste o delegatie a conferintei munci-
toarelor din Petrograd si din imprejurimi.
Lenin rosteste la adunarea solchtilor de pe
front o cuvintare despre caracterul i sarcinile
Revolutiei Socialiste din Octombrie.

Lenin semneaza. radiograma Consiliului Comi-
sarilor Poporului catre generalul Duhonin, co-
mandant suprem, prin care i se ordona sa in-
ceapa tratative de armistitiu cu comandamentul
trupelor austro-germane.

8 (21) Lenin particip a. la sedinta Comitetului Cen-
tral al partidului, propune candidatura lui
I. M. Sverdlov pentru postul de presedinte
al C.E.C. din Rusia.

Noiembrie,
noaptea de
8 spre 9
(21 spre 22)

Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia.

Lenin, de la statul-major al districtului militar
Petrograd, duce tratative prin fir direct cu
generalul Duhonin.

Lenin soseste la postul de radio Olanda nour,
scrie Prin radio catre toate comitetele de
regiment, divizie, corp, armata si alte comitete,
catre toti soldatii armatei revolutionare si ma-i
rinarii flotei revolutionare".

Ii
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Noiembrie, Lenin 21 primeste pe G. I. Petrovski i discuta
inainte de 9 (22) cu el problema nationalizarii industriei meta-

lurgice si carbonifere din Donbass.

Noiembrie, 9 (22) Lenin scrie prefata la brosura Cum au inselat
poporul socialistii-revolutionari i ce a dat po-
porului noul guvern bolsevic" i prefata la
editia a doua a brosurii sale Vor putea pastra
bolsevicii puterea de stat ?"

Lenin rosteste la sedinta largita a Consiliului
sindicatelor din Petrograd o cuvintare despre
caracterul Revolutiei din Octombrie i despre
sarcinile Puterii sovietice.

Noiembrie, nu In numele Consiliului Comisarilor Poporului,
mai tirziu Lenin cla dispozitie Comitetului militar-revolu-
de 10 (23) tionar din Petrograd s'al ia masuri energice pen-

tru lichidarea speculei si a sabotajului.

Noiembrie, 10 (23) Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia,
prezinta un raport i rosteste cuvintul de in-
cheiere la raportul cu privire la tratativele
purtate cu Duhonin.

Noiembrie, 11 (24) Lenin scric o scrisoare catre K. Manner,
I. Sirola, 0. Kuusinen, E. Walpas si K. Wiik,
conducatori ai aripii de stinga a Partidului
muncitoresc social-democrat din Finlanda.

Lenin discuta cu N. V. Krilenko §i A. A. Ioffe
si le cla instructiuni amanuntite cu privire la
tratativele de armistitiu cu comandamentul
trupelor germane.

Lenin semneaza decretul C.E.C. din Rusia si
al Consiliului Comisarilor Poporului Cu pri-
vire la desfiintarea starilor sociale si a gra-
delor civile".

Noiembile, 12 (25) Lenin asculta o informare a presedintelui frac-
tiunii bolsevice din Congresul general extraor-
dinar al Sovietelor de deputati ai taranilor
din Rusia, D. I. Grazkin, cu privire la lucra-
rile congresului i scrie o declaratie adresati
fractiunii bolsevice din congres.

Lenin primeste pe delegatii Corpului 49 armata,
discuta cu ei despre politica Statului sovietic
§i le inmineaza raspunsul oficial al Consiliului
Comisarilor Poporului la intrebarea comitetului
Corpului 49,
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Noiembrie, 12 sau
13 (25 sau 26)

Noiembrie, 13 (26)

Noiemblie, 14 (27)

Noiembrie,
noaptea de 14
spre 15 (de
27 spre 28)

Noiembrie,
inainte
de 15 (28)

Noiembrie, 15 (28)

Lenin discuta cu A. G. $lihter, care venise de
la Moscova, ii anunta el a fost numit loctiitor
al comisarului poporului pentru agricultura

insarcineaza sa se ocupe de indatä de pri-
mirea delegatilor firanilor.

Lenin discuta cu V. V. Obolenski (N. Osinski)
in legatura cu numirea acestuia in functia de
comisar al Bancii de Stat.

Lenin scrie proiectul de rezolutie al Congresului
general extraordinar al Sovietelor de deputati
ai taranilor din Rusia cu privire la problema
agrara.
Lenin asisa la sedinta Congresului general
extraordinar al Sovietelor de deputati ai tara-
nilor din Rusia, face insemnari pe marginea
raportului prezentat de socialistul-revolutionar
de stinga Kacinski, rosteste, din insarcinarea
fractiunii bolsevice, o cuvintare in problema
agrara i citeste proiectul de rezolutie scris
de el.
Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia,
la care se adopti Legea cu privire la contro-
lul muncitoresc".

Lenin participi la sedinta comuna a C.C.
al partidului bolsevic si a C.C. al partidului
socialistilor-revolutionari de stinga, sedinta la
care se hotaraste sa fie inclusi in C.E.C. din
Rusia reprezentanti ai Congresului general ex-
traordinar al Sovietelor de deputati ai taranilor
din Rusia, reprezentanti ai armatei i flotei,
ai sindicatelor, ai Vikjelului si ai Sindicatului
muncitorilor i functionarilor de la posta si
telegraf.

Lenin ii primeste pe T. S. Morozkin si A. Ti-
mofeeva, muncitori la fabrica de textile din
Likino (gubernia Vladimir) ; discuta cu ei des-
pre situatia din fabrica.

In nr. 190 al ziarului Pravda" apare sub
semnatura lui Lenin apelul Consiliului Comi-
sarilor Poporului catre guvernele i popoarele
tarilor beligerante, apel prin care acestea sint
chemate sa se alature tratativelor de armistitiu
dintre Rusia Sovietica si statele coalitiei ger-
mano-austriece ; tratativele urmau sa inceapi
la 19 noiembrie (2 decembrie).

11

si
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Lenin scrie o scrisoare generalului-maior
S. I. Odintov in legatura cu elaborarea proble-
melor tehnice-militare ale armistitiului cu
Germania.

Lenin prezideaza sedinta Consiliulai Comisari-
lor Poporului ; propune sa se incredinteze
conducerea Ministerului de Interne Comitetului
militar-revolutionar. La sedinta se discuta
problema organizarii Consiliului economic, pro-
blema confiscarii fabricii de textile din Likino
4i altele.

Lenin acordi un interviu corespondentului agen-
iei Associated Press, G. Iarros, tu

legatura cu rezultatele alegerilor pentru Adu-
narea constituanta in circumscriptia electorala
Petrograd.

Noiembrie, 16 (29) Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului, la care se discuta proiectul de
decret cu privire la tribunalele revolutionare si
la lichidarea tuturor instantelor judecatoresti
vechi, problema remiterii relicvelor nationale
ucrainene poporului ucrainean, problema trata-
tivelor cu socialistii-revolutionari de stinga in
legatura cu participarea acestora la guvern
si altele.

Noiembrie, Lenin semneaza apelul Consiliului Comisarilor
inainte Poporului catre soldatii germani, apel prin care
de 17 (30) acestia sint chemati sa sprijine lupta oamenilor

muncii din Rusia Sovietica pentru o pace de-
mocratica si pentru socialism.

Noiembrie,
(decembrie,

18 Lenin ii primeste pe P. A. Kozmin si A. S. Ia-
/) kubov, lucratori ai Comisariatului poporului

pentru aprovizionare ; discuta cu ei despre
situatia din cadrul comisariatului.

Lenin discuta cu presedintele delegatiei ruse la
conferinta de armistitiu cu statele coalitiei ger-
mane, A. A. Ioffe, inainte de plecarea acestuia
la Brest-Litovsk ; d indicatii in legatura cu
tactica pc care trebuie s-o adopte delegatia
rasa.

Lenin participa la sedinta Congresului general
extraordinar al Sovietelor de deputati ai ta-
ranilor din Rusia ; ia de doul ori cuvintul
pentru a respinge acuzatia adusa de reprezen-
tantul Vikjelului in sensul el bolsevicii ar app.

americane
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razboiul civil si se alatura, in numele fractiunii
bolsevice, la rezolutia propusa de prezidiul
congresului in legatura cu declaratia Vikjelului ;
rosteste cuvintul de incheiere in problema
agrara.

Lenin scrie articolul Aliança dintre muncitori
taranii muncitori i exploatati. Scrisoare

catre redactia .Pravdei*".
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu pri-
vire la retribuirea slujbasilor i functionarilor
superiori si la limitele remunerarii comisarilor
poporului, participa la discutiile purtate in le-
gatura cu aceasta problerni. La sedinta se
discut i proiectul de decret cu privire la
Consiliul economic superior, problema nationa-
lizarii uzinelor din regiunea Donetului, pro-
blema rechizitionarii masinilor i uneltelor
agricole i altele.

Noiembrie, 19 Lenin scrie proiectul de decret al C.E.C. din
(decembrie, 2) Rusia cu privire la dreptul alegatorilor de a

revoca pe deputatii lor i cu privire la dreptul
Sovietelor de deputati ai muncitorilor, solda-
tilor i aranilor de a fixa noi alegeri pentru
toate institutiile reprezentative, inclusiv Adu-
narea constituanti.
Lenin scrie o telegrama Sovietului gubernial
din Moscova in care se arata ca hotarirea
acestuia cu privire la numirea unui nou comisar
gubernial este lege si nu are nevoie de con fir-
mare, intrucit toati puterea se afla in mina
Sovietelor.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului ; scrie proiectul de hotarire la
raportul cu privire la Ministerul de Razboi.
La sedinta se discuta, de asemenea, raportul cu
privire la situatia din Ucraina si la Rada
centrala, intrebarea Sovietului din Moscova cu
privire la dreptul Sovietelor de a sechestra
fabrici i uzine, problema comertului si a re-
latiilor financiare cu Finlanda, problema

lucratorilor din ministere si altele.

Noiembrie,
(decembrie,

20 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
3) lor Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu

privire la finantarea C.E.C. din Rusia 4i Te-
zele legii cu privire la confiscarea imobilelor C11

yeti-
ficarii

5i
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Noiembrie, 21
4)(decembiie,

Noiembrie, 21
(decembrie, 4)

noaptea spre
22 (5 decembrie)

Noiembrie, 22
(decembrie, 5)

Noiembrie, 23
(decembrie, 6)

Noiembrie, 24
(decembrie, 7)

lntre 24 29
noiembrie (7 cj

12 decembrie)

locuinte de inchiriat". La sedintà se discuta, de
asemenea, problema crearii unui Comitet spe-
cial pentru ocrotirea sanatatii i altele.

Lenin prezideaza sedinta de dimineata a Con-
siliului Comisarilor Poporului, la care se dis-
cut)." problema unui nou impozit pe venit
altele.

Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia,
prezinta un raport cu privire la dreptul de re-
vocare a deputatilor de catre alegatori.

In nr. 196 al ziarului Pravda" si in nr. 232
al ziarului Izvestiia" se publica, sub semna-
tura lui Lenin, apelul guvernului sovietic Ca-
tre toti oamenii muncii musulmani din Rusia
4i din Orient".
Lenin primeste pe delegatii Sovietului de deputati
ai muncitorilor i soldatilor din Lgovski.
Lenin rosteste la sedinta primului Congres general
al flotei militare o cuvintare cu privire la mo-
mentul actual.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta proiectul de decret
cu privire la organizarea judecätoreasc i alte
probleme.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuti problema convocarii
Congresului general al feroviarilor din Rusia,
proiectul de decret cu privire la nationalizarea
bunurilor imobiliare de la orase si la incasarea
chiriilor de catre stat i altele.

Lenin prezideazi sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta proiectul de decret
cu privire la irnpozitul pe venit, problema or-
ganizarii unei comisii pentru reducerea cheltuie-
lilor statului i altele.

Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia.

Lenin primeste pe socialitii suedezi Zet Hoglund
si Karl Cilbum, care transmit salutul adresat de
Partidul social-democrat de stinga din Suedia oa-
menilor muncii din Rusia i guvernului sovietic.

si

g
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Noiembrie, 25
8)

Lenin trimitc un bilet Comitetului de partid din
(decembrie, Petersburg prin care magi s i se comunice dacI

Sovietul din Petrograd a adoptat rezolutia cu
privire la organizarea judecItoreascl §i ce s-a
fIcut in mod practic in aceastl directie".
Lenin prezideaza" §edinta Consiliului Comisari-
lor Poporului ; prezint'a un raport despre vizita
pe care i-a fkut-o o delegatie a Uniunii trupe-
kr ca'zaceqti" ; scrie partea introductivl la pro-
iectul de decret cu privire la desfiintarea Ba'ncii
agricole nobiliare i Bãncii funciare farngti ;
face propuneri cu privire la degrevarea Comite-
tului militar-revolutionar de sarcinile ce revin
altor comisariate.

Noiembrie, 26 Lenin primem o delegatie a feroviarilor din
(decembrie, 9) Orenburg, discut a. cu ei despre sarcinile luptei

impotriva rebeliunii contrarevolutionare a lui
Dutov, scrie un bilet lui N. I. Podvoiski §i
V. A. Antonov-Ovseenko prin care ii maga'
sL rezolve problema trimiterii unor detapmente
impotriva lui Dutov.

Noiembrie, 26 Lenin discuti in repetate rinduri cu mernbrii
decembrie, 10 (de- C.C. al partidului sociali§tilor-revolutionari de
cembrie, 9-23) stinga, care se aflau in fruntea aripii de stinga

a celui de-al II-lea Congres general al Soviete-
lor de deputati ai Oranilor din Rusia, ii pune
in gardà impotriva unei separlri premature dc
aripa de dreapta a congresului.

Noiembrie, 27
10)

Lenin scrie prefata la culegerea Materiale cu
(decembrie, privire la problema agrara*".

Lenin prezideaz1 §edinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; propune s5. se organizeze o comisie
speciali in vederea aplicIrii politicii socialiste in
domeniul financiar qi economic, ia de cinci ori
cuvintul in timpul discuearii acestei probleme,
scrie schita instructiunilor pentru comisie
Probleme ale politicii economice". La §edint5.
se discuti, de asemenea, problema componen-
tei delegatiei sovietice care urma s duck' tra-
tative cu Germania in legtur cu incheierea
armistitiului §i a p5cii, problema instructiunilor
pentru ducerea tratativelor i altele.

Lenin scrie partea poIitic generalI a Conspec
tului de program al tratativelor de paces.
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Nu inainte de
27 noiembrie
(10 decembrie)

Noiembrie, 28
(decembrie, 11)

Noiembrie, 29
(decembrie, 12)

Noiembrie,
(decembrie,

30
13)

Lenin scrie Schiti a programului de masuri
cconomice".

Lenin scrie insemnarile Cu privire la lozincile
demonstratiei".

Lenin adreseazi o cerere Comisiei centrale pen-
tru alegerile in Adunarea constituantã i roaga
sa fie considerat ales In Adunarea constituanta
din partea flotei din Marea Baltica.
Lenin ii primeste pe A. D. Tiurupa, comisar
pentru aprovizionare in gubernia Ufa, si ii pro-
pune sa accepte functia de loctiitor al comisaru-
lui poporului pentru aprovizionare ; el relevA
cii la repartizarea ratiilor alimentarc trebuie
sa se aplice principiul de clasa.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului, la care se discuta problema corn-
plotului contrarevolutionar al partidului cadet ;
prczinta spre aprobare Consiliului Comisarilor
Poporului proiectul sau de decret cu privire la
arestarea conducatorilor rizboiului civil impo-
triva revolutiei.

Lenin scrie proiectul de hotarire al Comitetu-
lui Central al partidului Cu privire la raspun-
derea pentru formularea unor acuzatii neinte-
meiate".

Lenin participa la sedinta Cornitetului Central
al partidului, ia de doua ori cuvintul in pro-
blerna Repartizarii fortelor («Pravda ). munca
de partid)" ; este ales in biroul C.C., birou
creat pentru rezolvarea treburilor urgente.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de rezolutie cu pri-
vire la treccrea uzinelor care executi cornenzi
militare pentru departamentul marinei la o ac-
tivitate econemica utili i Il prezinta spre apro-
bare Consiliului Comisarilor Poporului.

Lenin scrie postfata la prima editie a cartii Sta-
tul i revolutia".

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Cornisarilor
Poporului, la care se discuti proiectul de lege
cu privire la asigurarea in caz de somaj, rapor-
tul cu privire la Comitetul miiitar-revolucionar

altele.

i

si
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S fir fitul lunii
noiembrie

Noiembrie

Lenin primeste o delegatie a muncitorilor de la
Uzinele metalurgice din Petrograd, declara cà
Consiliul Comisarilor Poporului va lua toate ma-
surile pentru a asigura intreprinderilor ocupate
cu comenzi militare mijloacele necesare pentru
trecerea la o productie pasnica.

Lenin discuti, in prezenta lui I. M. Sverdlov, cu
V. A. Vorobiev, reprezentant al Sovietului de
deputati ai muncitorilor i soldatilor din re-
giunea Ural, despre situatia industriei din Ural,
scrie un bilet lui A. G. Sleapnikov si F. E. Dzer-
jinski in care arlta Ca trebuie pregatit un proicct
de hotarire cu privire la nationalizarea tuturor
uzinelor din Ural.
Lenin primeste pe delegatii aripii de stinga a Con-
gresului extraordinar al muncitorilor, maistrilor

functionarilor de la calea ferata Nikolae v.

Lenin discuta cu 0. A. Peatnitki, membru al
Comitetului din Moscova al P.M.S.D.(b) din
Rusia, despre tactica fail de Adunarea consti-
tuantl.

Lenin scrie insemnarile Despre sarcinile Bibliote-
cii publice din Petrograd".
Lenin scrie Teze cu privire la sarcinile partidului

momentul actual".

Decembrie, 1 (14) Lenin participa la sedinta fractiunii bolsevice
din Adunarea constituanta, prezinta un raport
cu privire la tactica partidului fata de Adunarea
constituanta.

Decembrie, Lenin participa la sedinta C.E.C. din Rusia,
noaptea de 1 rosteste cuvintari in problema cre'arii Consi-
spre 2 (14 liului economic superior si ia cuvintul la dis-
spre 15) cutarea interpelarii fractiunii socialistilor-revo-

lutionari de stinga in legatura cu decretelc
Consiliului Comisarilor Poporului cu privire la
Adunarea constituanta si la arestarea unor mem-
bri ai partidului cadet.

Decembrie, 2 (15) Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta instructiunile pentru
comandantul suprem, N. V. Krilenko, in pro-
blema ucraineana, despre Rada bielorusi si
acordarea unui ajutor financiar Comitetului re-
gional din Bielorusia i altele.

si

+
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La sedinta celui de-al II-lea Congres general
al Sovietelor de deputati ai täranilor din Rusia,
Lenin rosteste o cuvintare in numele fractiunii
bolsevices

Decembrie, 3 (16) Lenin prezideazi sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; este ales in comisia pentru elabo-
rarea proiectului de manifest catre poporul ucrai-
nean si a proiectului de ultimatum citre Rada
centrali ; in pauza, Lenin scrie tezele fun-
damentale ale manifestului citre poporul ucrai-
nean si proiectul de manifest cätre poporul
ucrainean. La sedinta de seara a Consiliului Co-
misarilor Poporului este adoptat proiectul de
Manifest atm poporul ucrainean cu revendicIri
ultimative adresate Radei ucrainene", proiect pre-
zentat de Lenin.

Decembrie, 4 (17 ) La sedinta comuni a sectiei muncitoresti a So-
vietului de deputati ai muncitorilor i soldati-
lor din Petrograd, a Consiliului sindicatelor din
Petrograd, a conducerii sindicatelor si a Consi-
liului central al comitetelor de intreprindere,
Lenin prezina raportul cu privire la situatia
economica a muncitorilor din Petrograd si la
sarcinile clasei muncitoare.
Lenin prezideaz1 sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; ii scrie observatiile si face modi-
field in proiectul de hotarire cu privire la re-
chizitionarea masinilor 6 uneltelor agricole. In
sedintl se discutà, de asemenea, probleme legate
de politica alimentari i altele.

Decernbrie,
inainte de

Lenin discuta cu membrii Consiliului central al
5 ( 18) comitetelor de intreprindere din Petrograd, ii

slatuielte s. desfAsoare agitatie in mase in spri-
jinul metodelor revolutionare de inaptuire a
controlului muncitoresc.

Decembrie, 5 ( 18) Lenin primeste pe A. Kurlinin si M. A. Andreev,
reprezentanti ai Consiliului central al comite-
telor de intreprindere din districtul minier Bo-
goslovski ; discuti cu ei despre situatia de la
uzinele din Nadejdinsk si de la mimic din dis-
trict.

Lenin prezideazI sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; unei comisii din care face parte si
Lenin i se traseazi sarcina de a lua mIsurile
necesare in vederea organizIrii operatiilor mili-
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Decembrie,
naaptea de 5
sin 6 (18
spe 19)
Intre 5 fi 11
(18 ;i 24)
decembrie

Decembrie, 6 (19)

Decembrie,
6-7 (19-20)

Decernbrie, 7(20)

Decembrie, 8(21)

tare impotriva Radei centrale si de a adresa in
numele Consiliului Comisarilor Poporului un
apel citre poporul ucraincan i catre soldati
Lenin este ales si in comisia pentru examinarea
proiectelor de lege si a instructiunilor cu pri-
vire la comitetele de plasi.

Lenin ii primeste pe capitanul G. Sadoul,
membru al misiunii militare franceze in Ru-
sia ; ii spune ca tarile Antantei trebuie sa par-
ticipe la tratativele generale de pace.

In Editura Jizn i znanie" apare cartea lui Le-
nin Noi date cu privire la legile dezvoltarii
capitalismului in agriculturii. Partea I. Capitalis-
mul i agricultura in Statele Unite ale Arne-
ricii" ; aceasta lucrare fusese scrisa in
1914-1915.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie completarea la proiectul de
decret cu privire la confiscarca averii societatii
pe actiuni din districtul minier Bogoslovski.

Lenin scrie Proiect de apel al celui de-al doi-
lea Congres general al deputatilor taranilor din
Rusk catre faranime".

Lenin scrie o noel catre F. E. Dzerjinski in
legatura cu raportul prezentat de acesta la se-
dinta Consiliului Comisarilor Poporului ; nota
contine proiectul de (decret Cu privire Ia lupta
impotriva contrarevolutionarilor i sabotorilor".

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema intrarii
socialistilor-revolutionari dc stinga in guvern si
altele.

Lenin scrie o nota catre Comitetul din Pe-
tersburg al P.M.S.D.(b) din Rusia in care arati
ca trebuie sa punä cel putin 100 ;,de membri de
partid absolut siguri" la dispozitia Comi-
tetului de pe linga Sovietul din Petrograd pen-
tru combaterea pogromurilor la care se dedau
betivii.

Raspunzind presedintelui Sovietului din Ostro-
goisk, care 11 intrebase ce sa faca cu obicc-
tele de valoare de pc mosiile jefuite, Lenin
transmite prin telegraf indicatia de a le in-
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ventaria i pastra, iar jefuitorii sa fie deferiti
justitiei, comuniandu-se, totodata, Consiliului
Comisarilor Poporului ce pedepse ii s-au aplicat.

Lenin 11 primeste pe V. A. Antonov-Ovseenko,
care se Intorsese de la Cartierul general, asculta
comunicarea acestuia cu privire la planurile de
lupt a. impotriva trupclor contrarevolutionare ale
lui Kaledin si a Radei centrale ucrainene, exa-
mineaza insemnarile lui n legatura cu pregatirile
pentru operatiile militare.

Lenin prezideazi sedinta Consiliului Cornisarilor
Poporului, la care se discutà problema intrarii
socialistilor-revolutionari de stinga in guvern si
altele.

Decembrie, Lenin prirneste o
tevi

delegatie a muncitorilor de
inainte de la Fabrica de din Petrograd.
9 (22)

Decembrie, Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
noa ptea de Poporului, la care se discuti problema intrarii
9 spre 10 socialistilor-revolutionari de stinga n guvern,
(22 spre 23) problema dernobilizarii industriei si altele.

Decembrie, Lenin raspunde la intrebarile puse de delegatia
11 (24) muncitorilor din raionul Aleksandrov-Grusevski

(Donbass).

Lenin participa la sedinta Comitetului Central
al partidului, la care face urmatoarele propu-
neri : sa se dcsfiinteze biroul provizoriu al frac-
tiunii bolsevice din Adunarea constituantà, sa se
expuna sub forma de teze problema atitudinii
C.C. al partidului fata de Adunarca constituanta,
sa se desemneze un membru al C.C. pentru con-
duccrea fractiunii i altele.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Cornisarilor
Poporului, la care se discuta problema trecerii
scolilor parobiale la Comisariatul poporului pen-
tru invatamint, problema separarii clt mai or-
gente a bisericii dc stat i altele.

Decem 1,1 ie, Lenin scrie Proiectul de rezolutie cu privire la
11 sau 12 biroul provizoriu al fractiunii bolsevice din Adu-
24 sau 25 ) n area constituantr si intocmeste Tezele cu pri-

vire la Adunarea constituantà".
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Decembrie,
12 (25)

Decembrie,
12 sau 13
(25 sau 26)

Intre 12 si 20
decembrie (25
decembrie si 5

ianuarie 1918)
Decembrie, 13 (26)

Decembrie,
noaptea de

spre 14
(26 spre 27)
Decembrie, 14

Decembrie, nu
mai devreme
de 14 (27)

In legatura cu pregatirile pentru nationalizarea
bancilor particulare din Petrograd, Lenin da
directiva sa se Tina o adunare a functionarilor
de bancá bolsevici i socialisti-revolutionari de
stinga.

Lenin participa la sedinia fractiunii bolsevice din
Adunarea constituant 5. si in numele C.C. al
partidului prezinta Tezele cu privire la Adu-
narea constituanta", scrise de el. In urma dis-
cutillor, tezele sint adoptate in unanimitate de
fractiune.

Lenin conduce sedinta inchisa a Consiliului Co-
misarilor Poporului, la care se discuta problema
navionalizarii bancilor particulare.

In editura Jizn i znanie" apare, pentru prima
oara, lucrarea lui Lenin Programul agrar al
social-democraciei in prima revolutie rusa din
1905-1907", scris 5. in noiembrie-decembrie 1907.
Lenin rosteste, in numele Consiliului Comisarilor
Poporului, o cuvintare de salut la Congresul ge-
neral extraordinar al muncitorilor i maistrilor
feroviari.

Lenin prezideaza sedinva Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie un proiect de hotarire cu pri-
vire la retribuirea functionarilor din institutiile
guvernamentale.
Lenin fine o consfatuire inchisa pentru pregatirel
actiumi de ocupare a tuturor bancilor particu-
lare din Petrograd, in scopul ngionalizarii lor.

Lenin(27) rapoartele prezentate
nele care au condus operatia de
bancilor particulare.

Lenin scric articolul Pentru piine si pace".
Lenin participal la bedinta C.E.C. din Rusia,
rosteste o cuvintare in timpul discutarii ra-
portului cu privire la nationalizarea bancilor.
Lenin scrie insemnari in legatura cu politica
economica a Statului sovietic.

asculta de persoa-
ocupare a

Lenin elaboreaza Proiectul de decret cu pri-
vire la infaptuirea nationalizarii bancilor si la
masurile necesare in legatura cu aceasta".

39 Lenin, Opere vol. 35
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Lenin participi la sedinia biroului Consiliului
economic superiors pune in discutie Proiectul
de decret cu privire la infaptuirea nationali-
zarii bancilor g la masurile necesare in legi-
tura cu aceasta", scris de el, prezinta un ra-
port in care fundamenteazi acest proiect si
raspunde la intrebari.

Decembrie, Lenin discut5. cu o delegavie a C.C. al Parti-
inainte dului muncitoresc social-democrat din Finlanda,
de 15 (28) care a adresat C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia

cererea de a sprijini proclamarea independentei
Finlandei ; Lenin promite ca va sustine aceasti
cerere in cadrul Consiliului Comisarilor Po-
porului.

Decembrie, 15 (28) Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu
privire la organizarea unei comisii de practi-
cieni pe lingi Consiliul economic superior si
proiectul de hotarire cu privire la reorganizarea
Comisiei speciale pentru aprovizionarea cu
combustibil. La sedintä se discuta, de aseme-
nea, proiectele de decrete cu privire la acor-
darea de drepturi egale pentru to;i militarii,
cu privire la principiul eligibilitavii in armati
si altele.

Lenin primeste o delegatie a Senatului finlan-
dez, care il intreabl ce atitudine va avea gu-
vernul sovietic f atl de cererea de a se acorda
independenta Finlandei ; Lenin asiguri delegatia
ca Consiliul Comisarilor Poporului va recunoaste
independenva Finlandei.

Decembrie, 16 (29) Lenin prezideaza sedinça Consiliului Comisari-
lor Poporului, la care se discuti problema
formelor de trecere in ceea ce priveste organi-
zarea armatei in perioada de dernobilizare,
problema formarii unor unitati nationale in
armati si altele.

Decembrie, 17 (30) Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului, la care se discut5. raportul dele-
gmiei sovietice la Conferinia de pace de la
Brest-Litovsk si altele.

Lenin soseste la consfatuirea, convocata la
propunerea sa, a reprezentanyilor Congresului
general al armatei in legitura cu demobilizarea
armatei, scrie Intrebari puse delegatilor la
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Decembrie,

Congresul general al armatei in legatura cu
demobilizarea armatei", le &à citire si propune
participantilor la consfatuire si delegatilor la
congres A' raspundl in scris la aceste intreblri.

18 (31) Lenin ia cunostinta de raspunsurile pe care
delegatii la Congresul general al armatei in
problema demobilizarii armatei le-au dat la
chestionarul intocmit de el, scrie un proiect de
rezolutie al Consiliului Comisarilor Poporului
cu privire la situatia de pe front si la starea
armatei.

Decembrie, 18 (31)
fi noaptea spre 19
(I ianuarie 1918)

Decembrie,
(1 ianuarie

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Cornisari-
lor Poporului ; prezina spre aprobare instruc-
tiunile, scrise de el, cu privire la pregatirea
sedintelor Consiliului Comisarilor Poporului si
proiectul de rezolutie la raportul lui N. V. Kri-
lenko cu privire la situatia de pe front si la
starea armatei. La sedinta se discuta, de ase-
menea, raportul cu privire la crearea Micului
C.C.P. (Comisia de pe IMO C.C.P. pentru
pregatirea si rezolvarea operativa a probleme-
lor curente ale C.C.P.) si altele.

Lenin inmineaza delegatiei guvernamentale fin-
landeze decretul Consiliului Comisarilor Po-
porului cu privire la recunoasterea independentei
de stat a Finlandei.

19
1918)

Lenin prirneste pe delegatii de la Otelaria nr. 2
din stanita Kamenskaia.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului ; prezinta spre aprobare Consiliu-
lui Comisarilor Poporului proiectele de hotariri,
scrise de el, cu privire la inceperea tratativelor
cu Rada centrala fi cu privire la eliberarea de
catre comisarul poporului pentru justitie,
I. Z. Steinberg, a membrilor Uniunii apararii
Adunarii constituante", arestati de Ceka.

Lenin prezideazi sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului, la care se discutal problemele
legate de pregatirea convocarii Adunarii consti-
tuante si altele.

Lenin primeste de la socialistul francez Charles
Dumas, venit la Petrograd, o scrisoare in care
roaga sa fie primit. In scrisoarea de raspuns
(scrisi in limba trance*, Lenin ii multuTeste
lui Dumas pentru schimbul de opinii avut si

Decembrie,
noaptea de
20 spre 21 (2 spre
3 ianuarie 1918)

Decembrie, 21
(3 ianuarie 1918)
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pentru inforrnatiile extrem de pretioase in le-
gitura cu miscarea socialista din Franca" pe
care i k-a furnizat pe cind se afla la Paris

expring totodata regretul ca intre ei nu
mai sint cu puting relatit personale din cauza
profundelor divergente politice care ii despart.

Decembrie, Lenin prezideaza. sedinta Consiliului Comisari-
noaptea de 21 lor Poporului ; redacteaza i completeaza pro-
spre 22 (3 spre iectul de hotarire cu privire la raporturile
4 ianuarie 1918) dintre Comisariatul poporului pentru justitie,

Ceka si comisiile de anchetà ; face modifigri
in proiectul de decret cu privire la obligativi-
tatea munch la curatirea zapezii pentru intreaga
populatie din Petrograd, il completeaa cu
punctul referitor la obligativitatea muncii in
primul rind pentru persoanele care nu desfa-
soara o activitate productiva.

Decembrie, 22 In nr. 221 al ziarului Pravda" apare articolul
(4 ianuarie 1918) lui Lenin Plehanov pentru teroare". (In ziarul

Izvestiia" nr. 259 din 23 decembrie 1917,
articolul a aparut sub titlul Plehanov despre
teroare".)

Lenin participa la consfituirea convocag de
Comisariatul poporului pentru problemele mili-
tare in legatura cu comunicarea Cartierului
general despre situatia grea de pe Frontul roma-
ncsc, propune sa se reglementeze transportul
aprovizionarea frontului cu alimente, g se
trimig de urgenta pe front detasamente ale
Garzii rosii din districtele militare Petrograd si
Moscova i sa se treack de indata la organizarea
in aceste districte a zece corpuri de armata cu
un efectiv de cite 30 000 de persoane.

Decembrie, 23 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
(5 ianuarie 1918) Poporului, la care se discuta proiectul de decret

cu privire la Armenia turceasg" i altele.

Consiliul Comisarilor Poporului hotara;te sa. i se
acorde lui Lenin un concediu de 3-5 zile.

Decembrie 24-27 In timpul concediului, Lenin locuieste Ia aianato-
(6-9 ianuarie 1918) riul ,,Halila", scrie conspectul Din jurnalul unui

publicist (Teme de elaborat)", articolele Cei
speriati de prabusirea vechiului i cei care lupta
pentru nou" si Cum trebuie organizata intre-
cerea ?", tezele preliminare i textul definitiv al
Proiectului de decret cu privire la comunele de
consum".

ti
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Decembrie, 28
(10 ianuarie 1918)

Decembrie, 29
(II ianuarie 1918)

Decembrie, 30
(12 ianuarie 1918)

Decembrie, 31
(13 ianuarie 1918)

Lenin discuta cu comisarul poporului pentru pro-
blemele militare, N. I. Podvoiski, i propune sä
se pun n discutia Sovietelor, i tn primul rind
a Sovietului din Petrograd, problema formarii
unci armate noi, socialiste.

Intr-o telegrama adresata lui V. A. Antonov-
Ovseenko, comisar al poporului pentru lupta irn-
potriva contrarevolutiei din sudul Rusiei, Lenin
aduce un omagiu activitatii energice desfasurate
de acesta in lupta impotriva kaledinistilor.
Lenin prezideaza sedinva Consiliului Comisarilor
Poporului ; prezinta spre aprobare proiectul eau
de hotarire Cu privire la acoperirea cheltuieli-
lor C.E.C." ; ia cuvintul in problema centrali-
zarii ziarelor guvernamentale. La sedinta se dis-
cuta, de asernenea, proiectul de hotärire cu
privire la sistemul de acordare a autorizaçiilor
pentru importul i exportul de marfuri i altele.

Lenin il primeste pe capitanul G. Sadoul, membru
al misiunii militare franceze in Rusia, cu care
discuta problema unui ragaz necesar Rusiei So-
vietice i despre incheierea pacii separate cu
Germania, precum i despre crearea armatei noi,
socialiste.

Lenin scrie proiectul de rezoltgie al C.C.
al P.M.S.D. (b) din Rusia cu privire la exclu-
derea lui S. A. Lozovski din partid pentru corn-
portarea sa antipartinica.
Lenin prezideazi sedinva Consiliului Comisarilor
Poporului ; prezinta spre aprobare proicctele de
hotariri scrise de el : cu privire la raspunsul
dat de Rada centrala la propunerea Consiliului
Comisarilor Poporului de a se incepe tratative,
cu privire la raporturile dintre V. A. Antonov-
Ovseenko, pe de o parte, si C.E.C. din Ucraina
si G. K. Ordjonikidze, cornisar provizoriu cu
irnputerniciri speciale in Ucraina, pe de alta
parte, cu privire la activitatea lui Antonov-
Ovseenko in Ucraina i la dreptul acestuia de
a recurge la rnisuri de represiune impotriva
capitalistilor-sabotori.

Lenin scrie o nota lui I. M. Sverdlov prin care
ii roaga s discute cu I. S. Ganetki problerna
trimiterii unei delegatii in strainatate in vederea
stabilirii unor legaturi cu partidele socialiste.

9
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Lenin semneaza Ultimatumul dat guvernului
roman cle clue Consiliul Comisarilor Poporu-
lui" in legatura cu dezarmarea de catre au-
toritaçile romanesti a unor unitati ale Diviziei 49
revolu(ionare ;i arestarea unor sold4 rusi.
Lenin di dispozitie in scris comisarului po-
porului pentru problemele militare sa aresteze
imediat pe to;i membrii Ambasadei 0 misiunii
militare romane, precum ;i pe func(ionarii din
instituOile romanesti oficiale.

Lenin, impreuna cu N. K. Krupskaia, participa
la revelionul organizat de Comitetul raional de
partid, de Sovietul raional ;i de statul-major
al Glrzii ro;ii din cartierul Viborg in cinstea
activului 0 a muncitorilor din Garda roge care
pleaca pe front.

1 9 1 8

lanuarie, 1 (14) Lenin primeste pe reprezentançii diplomatici ai
(arilor Antantei ;i ai (arilor neutre acreditati
la Petrograd, care ii inmineaza un memorandum
in care cer a fie eliberat ambasadorul roman
Diamandi. Lenin arata ca arestarea a fost
dictati de imprejurari excep(ionale 0 declara
ci el nu considera inadmisibill arestarea re-
prezentantului diplomatic al unei OH care,
Fara a declara razboi, a pornit operatii militare
impotriva unei divizii ruse ; ca. pentru un so-
cialist viata a mii de ostali valoreaza mai
mult deck linistea unui diplomat" ; a va veni
timpul cind popoarele care nu vor razboi
vor putea premtimpina razboiul prin toate
mijloacele de care dispun".
Lenin roste;te o cuvintare de salut la mitingul
consacrat plecarii pe Frontul de vest a primu-
lui detaRment de mars al armatei socialiste.
Niste contrarevolutionari teroristi au tras asupra
automobilului in care Lenin se intorcea de la
miting.

Lenin prezideaza sedinva Consiliului Comisarilor
Poporului ; prezinta un raport cu privire la
evenimentele la ordinea zilei in legatura cu
arestarea ambasadorului roman 4i a intregului
personal al ambasadei 0 al misiunii militare
(Lenin este insarcinat sa intocmeasci un comu-
nicat al guvernului in legatura cu aceste eve-
nimente 6 sa rezolve problema eliberarii lui
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lanuarie,
noaptea de
1 spre 2
(14 spre 15)

lanuarie, 2 (15)

lanuarie, nu
mai tirziu
de 3 (16)

lanuarie, 3 (16)

Diamandi) ; scrie o completare la rezoluvia cu
privire la dreptul lui V. A. Antonov-Ovseenko
de a recurge la masuri de represiune impotriva
capitali§tilor-sabotori, completare care prevede
infiinçarea unor tribunale revolutionare in ve-
derea rezolvarii problemei legalitatii repre-
siunilor.

Lenin dà dispozitie in scris comisarului forta."-
revi Petropavlovskaia sa elibereze pe ambasa-
dorul roman §i pe tovi membrii Ambasadei
romane.

Lenin prezideaza ledinca Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu pri-
vire la normele de retribuire a persoanelor cu
functii de raspundere.

Lenin scrie Declaratia drepturilor poporului
muncitor §i exploatat".

Lenin scrie o
legatura cu

scrisoare Congresului general al
armatei.armatei in demobilizarea

Lenin scrie proiectul de hotarire al C.E.C. din
Rusia prin care sint considerate drept contrare-
volutionare incercarile unor persoane sau insti-
tutii de ali atribui functii ale puterii de stat
in Republica rusk'.

Lenin discuti cu delegatia C.E.C. din Ucraina
inainte de plecarea acesteia la Brest-Litovsk.

Lenin comunica cornandantului suprem,
N. V. Krilenko, textul raportului Comitetului
militar-revolutionar al Armatei a 8-a cu pri-
vire la actiunile contrarevolutionare ale Radei
ucrainene pe Frontul romanesc, 11 sfatuie§te sa
nu se lase provocat de Rada de la Kiev, si
nu aib a. incredere in ea, sa actioneze inarmat,
organizat VI cu toata fermitatea impotriva
comandarnentului contrarevolutionar roman, im-
potriva kaledini§tilor §i a complicilor lor din
Rada de la Kiev".
Lenin di dispozitie prin fir direct deleggiei
ruse de la Brest-Litovsk sa obTina o intreru-
pere a lucrarilor conferintei de pace 5i sa vina
la Petrograd.
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lanuarie, 4 (17)

lanuarie, 5 (18)

lanuarie, 5 (18)
noaptea

spre 6 (19)

lanuarie, noaptea
de 5 spre 6
(18 spre 19)

lanuarie, 6 (19)

Lenin prezideazk sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discut k. politica antiso-
vietick a Vikjelului, trecerea institutiilor Cruci
Rosii i Uniunii oraselor din Rusia la stat

altele.

Lenin
tuatia

11

discuta cu N. V. Krilenko despre si-
de pe front.

Lenin particip k. la sedinta Adunirii consti-
tuante ; in pauzi, el participk. la sedinta C.C.
al partidului, la care se discuti tactica fati
de Adunarea constituanta, scrie proiectul de
declaratie cu privire la retragerea bolsevicior
din Adunarea constituantk, discuti cu deputatii
bolsevici din Adunarea constituant i rosteste
la adunarea fractiunii o cuvintare in care fun-
damenteazi propunerea C.C. cu privire la re-
tragerea bolsevicilor din Adunarea constituantk
si la atitudinea fatk de aceasta in viitor.

Lenin discutk in citeva rinduri cu membrii C.C.
al partidului socialistilor-revolutionari de stinga
despre necesitatea de a adopta o linie comunk
cu bolsevicii in problema Adunkrii constituante.

Lenin conduce o consiktuire neoficialà a mem-
brilor Consiliului Comisarilor Poporului, intoc-
meste schita initialà a tezelor decretului cu
privire la dizolvarea Adunkrii constituante, ia
de 4 ori cuvintul in aceastk problemi.

Lenin da dispozitie garzii de la palatul Tavri-
ceski sk nu permitk acte de violentk impotriva
pãrçii contrarevolutionare a Adunkrii consti-
tuante, dar, dupl ce toate persoanele din
palatul Tavriceski vor ici, si nu permitk ni-
minui, pink la noi ordine, s intre inapoi.

Lenin scrie articolul Oameni de pe lumea
cealalta".
Lenin prezideaz1 sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; pune in discutie tezele decretului,
scrise de el, cu privire la dizolvarea Adunkrii
constituante, Ii noteazi completkrile propuse.

Lenin scrie Proiectul de decret cu privire la
dizolvarea Adunkrii constituante".

si

si
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.inuarie, noaptea
rie 6 spre 7

'9 spre 20)

lanuarie, 7 (20)

lanuarie,
nu inainte
de 7 (20)

lanuarie, 8 (21)

intre 8 fi 11
(21 fi 24 ianuarie)

La sedinta C.E.C. din Rusia, Lenin rosteste o
cuvintare cu privire la dizolvarea Adunarii
constituante. C.E.C. din Rusia adopta Proiec-
tul de decret cu privire la dizolvarea Adunarii
constituante", scris de Lenin.

Fiind informat ca niste marinari anarhisti i-au
ucis pe A. I. Singarev si pe F. F. Kokoskin, fosti
rninistri in guvernul provizoriu, Lenin &I dis-
pozitie sa se faca imediat cercetari amanuntite
in legaturä cu atentatul, iar cei vinovati sa fie
arestati.
Lenin scrie Teze cu privire la incheierea irne-
diata a unei paci separate si anexioniste".

Lenin discuta cu I. V. Stalin, comisar al po-
porului pentru problernele nationalitatilor, cu
Mullanur Vahitov, presedinte al Comitetului
socialist musulman, si cu $arif Manatov, pre-
sedinte al Sovietului regional din Baskiria,
despre miscarea de eliberare nationala a ta-
tarilor si baskirilor, li sfatuieste pe deputatii
musulmani din Adunarea constituanta care spri-
jina Puterea sovietica sa. organizeze o institutie
musulmana centrall si el inceapa elaborarea
unor decrete cu privire la populatia musulmana.
Lenin prirneste o delegatie a aripii de stinga a
Congresului general extraordinar al feroviarilor
din Rusia.

Lenin prezideazi scdinta Consiliului Cornisarilor
Poporului, la care se discuta un raport cu pri-
vire la mersul tratativelor de pace de la
Brest-Litovsk si altele.

Lenin scrie pentru ziarul socialist englez The
Call" articolul Ce sint Sovietele ?"

La consfatuirea C.C. cu unii activisti de partid,
Lenin di citire si fundarnenteaza Tezele cu
privire la incheierea imediatI a unei paci se-
parate si anexioniste".

Lenin face bilantul discutiilor purtate la con-
sfatuirea de partid din 8 (21) ianuarie asupra
Tezelor cu privire la incheierea imediata a
unei paci separate si anexioniste" si scrie post-
fata la Teze".

40 Lenin, Opere vol. 35
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lanuarie, 9 (22) Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia la care se discuti urmatoarele pro-
bleme : repartizarea forvelor, cu privire la
Organul Central al partidului, cu privire la
Comisariatul poporului pentru afacerile externe,
cu privire la bind.
Lenin prezidcaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului la care se discuta problema crearii
Consiliului economic superior, problema intrarii
reprezentantului Republicii Sovietice Ucrainene,
V. P. Zatonski, in Consiliul Comisarilor Po-
porului i altele.

lanuarie, 11 (24) Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia, rosteste cuvintari in problema
isi face insemnari asupra discutiilor purtate. La
sedinta se discuta, de asemenea, problema ale-
gerii prezidiului Consiliului Central al Sindica-
telor din Rusia.
Lenin prezinta la a doua sedinta a celui
de-al III-lea Congres general al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor i soldgilor din Rusia
raportul de activitate al Consiliului Comisarilor
Poporului.

lanuarie, 12 (25) Lenin di dispozivie statului-major al Garzii
rosii s ajute la controlarea cailor ferate din
Petrograd §i din imprejurimi in vederea desco-
peririi vagoanelor cu cereale i cu alte pro-
duse alimentare, precum si la prinderea specu-
lantilor i sabotorilor.

Lenin rosteste la a treia sedin0.' a celui
de-al III-lea Congres general al Sovietclor din
Rusia cuvintul de incheiere la raportul de ac-
tivitate al Consiliului Comisarilor Poporului.
Congresul adopt a. o rezolutie, propusi de frac-
tiunea bolsevica, prin care aproba politica
dusi de C.E.C. din Rusia si de C.C.P. ; con-
firma Declaratia drepturilor poporului munci-
tor si exploatat".

lanuarie, 13 (26) Lenin li primeste pc Suvorov i Antipov, im-
puterniciti ai Comitetului raional al Sovietelor
din Ural. Dupa ce discuti cu ei, ii trimite la
comisariatele poporului pentru aprovizionare si
pentru caile de comunicatie, precum si la sectia
de aprovizionare a Consiliului economic superior
cu o nota in care arat 5. ca acestor tovarasi

pacii,
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trebuic sä li se incredinteze sarcina de a lua
cele mai drastice masuri pentru trimiterea va-
goanelor cu cereale din Siberia la Petrograd.

Lenin primwe o delegatie a Regimentului 3
puKali letoni din Kurzem, care urma sa plece
pc front pentru a lupta impotriva lui Kaledin ;
explica situatia interna §i internationala a Rusiei
Sovietice §i sarcinile Puterii sovietice in lupta
impotriva contrarevolutiei.

Lenin prezina la Congresul general extraordi-
nar al feroviarilor din Rusia un raport, apoi
raspunde la biletele delegatilor.

intre 13 fi 18 Lenin participa la lucrarile comisiei alese de
(26 fi 31) ianuarie cel de-al Congres general al Sovietelor

de deputati ai muncitorilor, soldatilor §i Ora-
nilor din Rusia in vederea redactarii proiec-
tului de lege cu privire la socializarea pa-
mintului.

lanuarie, 14 (27) Lenin participa la consfituirea prezidiului
Sovietului din Petrograd cu reprezentantii orga-
nizatiilor de aprovizionare, ia cuvintul in pro-
blema masurilor de lupta impotriva foarnetei.

Lenin primwe pe reprezentantii Congresului
general al lucratorilor din domeniul aprovizionarii
din Rusia, discuta cu ei rezolutia adoptata de
congres.

lanuarie, noaptea Lenin prezideaza §edinta Consiliului Comisarilm
de 14 spre 15 Poporului ; scrie un proiect de hotarire in
(27 spre 28) legatura cu situatia aprovizionarii cu alimente

la Petrograd §i cu privire la conflictul dintre
A. G. Slihrer, cornisar al poporului pentru
problemele aprovi7ionarii, §i Consiliul aprovi-
7ionarii. La Fdinta se discuta de asemenea si-
tuatia industrici din Petrograd i altele.

lanuarie, 15 (28) Lenin trimite la Harkov o scrisoare lui
G. K. Ordjonikidze, cornisar cu imputerniciri
speciale in Ucraina, i comandantuluiief
V. A. Antonov-Ovseenko ; cere si se ia cele
rnai energice §i mai revolutionare masuri" pen-
tru a se trimite cereale la Petrograd.
Lenin da dispozitie Comitetului revolutionar al
marinei sl trimita 2 000 de marinari pentru a
participa la operatii militare impotriva Rade;
centrale.

40*

HI-lea
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Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilot
Poporului, anuntà ca s-a alocat suma
1 000 000 de ruble pentru statul-major revolu-
tionar de pe linga cartierul general al cornan-
dantului suprern ; supune spre aprobare Con-
siliului Comisarilor Poporului proiectul sau de
hotarire cu privire la subordonarea flotei din
Marea Baltica si a celei din Marea Neagra ;
redacteaza proiectul de decret cu privire la or-
ganizarea Armatei Rosii i proiectul de decret
cu privire la organizarea judecitoreasca.
Lenin semneazi decretul Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la organizarea Armatei
Rosii muncitoresti-taranesti.

lanuarie, 16 (29) Lenin primeste o delegatie a congresului cazaci-
lor de pe front, congres care s-a tinut in sta-
nia si s-a situat de partea Puterii
sovietice.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu pri-
vire la retribuirea functionarilor de la caile
ferate ; participa Li discutarea problemei orga-
nizarii unui centru unic de aprovizionare,
aproba tezele prezentate de prezidiul Congresu-
lui general al lucratorilor din domeniul apro-
vizionarii din Rusia i scrie doui proiecte de
apel pe care Consiliul Comisarilor Poporului
le adreseaza acestui congres.

lanualie, 17 (30) Intr-o telegrama adresata lui V. A. Antonov-
Ovseenko, Lenin saluta hotarirea Comitetului
militar-revolutionar din regiunea Donului de a
recunoaste Consiliul Comisarilor Poporului.
Lenin pre7ideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; intocmeste o schema privind depla-
sarea si sosirea incarcaturilor cu cereale la
Petrograd.

Lenin discutl cu membrii Comisariatului pentru
problemele musulmanilor, aproba proiectele lor
de decrete cu privire la restituirea catre mu-
sulmani a turnului Suiumbik si a Karavan-
saraiului.

lanuarie, 18 (31) Lenin discuta cu delegatii TentrovolgE (Comi-
tetul central al sindicatelor functionarilor
muncitorilor de la serviciul de navigatie din
bazinul Volgai) In legatura cu examinarea la

da

Kamenskaia

si
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lanuarie, noaptea
de 18 spre 19
(31 ianuarie
spre 1 februarie)

lanuarie,
inainte de 19
(1 februarie)

lanuarie, 19
(februarie, 1)

lanuarie, nu
inainte de 19

nu mai
tirziu de 21
(1-3) februarie

lanuarie, 20
(februarie, 2)

viitoarea sedinta a Consiliului Comisarilor Po-
porului a problemei nationalizarii flotei co-
merciale.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; ia cuvintul la discutii in problema
nationalizarii flotei comerciale maritime si flu-
viale, intocmeste tezele pentru proiectul de
decret i scrie proiectul dc decret.

Lenin scrie proiectul de decret cu privire la
inlaturarea din legislatia sovietica a referirilor
la Adunarea constituanta.
Lenin ia cuvintul la sedinta fractiunii bolscvice
din cadrul celui de-al III-lea Congres general
al Sovietelor i explica proiectul Legii fun-
damentale cu privire la socializarea pamintului".

Lenin rosteste o cuvintare la sedinta de hicheiere
a lucrarilor celui de-al III-lea Congres general
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, sot-
datilor i taranilor din Rusia.

Lenin da dispozitie colegiului Comisarului po-
porului pentru justitie s5. urgenteze elaborarea
decretului cu privire la separarea bisericii de stat.

Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia, ia cuvintul n problema incheierii
pacii cu Germania.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; face Indreptari si aduce completari
la proiectul de hotarire cu privire la raporturile
dintre comisariatele poporului i Consiliul eco-
nomtc superior.

Lenin primeste pe reprezentantul Consiliului le,
gislativ al departamentului marinei, discuta cu
el despre situatia flotei.

Lenin discuti cu N. I. Muralov, comandantal
districtului militar Moscova, cu A. V. Man-
delstam, adjunctul acestuia, critica lozinca
razboiul revolutionar" impotriva Germaniei, ii
informeaza despre situatia armatei ruse.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; redacteaza si completeaza proiectul
de Decret cu privire la libertatea constiintei,

i



694 DATE DIN VIATA $1 ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

a asociatillor bisericesti si religioase" ; scrie no-
tele la articolele 1 §i. 2 din Proiectul cu pri-
vire la impozitul exceptional pe avere".

Ianuarie, Intr-o telegrama adresata lui V. A. Antonov-
inainte de 21 Ovseenko la Harkov, Lenin 11 intreaba care sint
(3 februarie) cauzele frictiunilor dintre el si C.E.C. din

Ucraina, aratä a nu este de dorit sä se inter-
vina in treburile interne ale Ucrainei dac . acest
lucru nu este determinat de nevoile de ordin
militar.

lanuarie, 21 Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
(februarie, 3) din Rusia cu reprezentantii diferitelor curente in

problema incheierii tratatului de pace cu Ger-
mania ; intocmeste un tabel cu rezultatele votarii
in problemele discutate la sedinta.
Lenin scrie radiograma Catre toti cetatenii.
Catre delegatia pentru tratativele de pace de la
Brest-Litovsk in special", cu privire la situatia
din tara si la evenimentele revolutionare din
Occident.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire la rapor-
tul de activitate al Comisiei de ancheta de pe
linga Sovietul din Petrograd.

lanuarie, 22 Lenin scrie radiograma
privire la

Catre
situatia din

toti cetatenii
(februarie, 4) Rusiei" cu tara.

Lenin il primeste pe apitanul G. Sadoul, mem-
bru al misiunii militare franceze, arata ca gu-
vernul sovietic trebuie sa semneze pacea cu
Germania.

lanuarie, 23
(februarie, 5)

Lenin sernneaza radiograma nr. 4, acre tovi
cetatenii Rusiei r, cu privire la lichidarea Ra-
dei contrarevolutionare, proclamarea C.E.C. al
Sovietelor din Ucraina si a Secretariatului poporu-
lui ca putere suprema in Ucraina, cu privire
la stabilirea unor relatii federative intre Ucraina
Sovietica si Rusia Sovietica, precum si cu pri-
vire la lichidarea rebcliunii lui Dutov in Ural
§i la victoria Puterii sovietice in Crimeea.

Lenin rosteste o cuvintare
agitatori

in fata absolventi-
provincie,lor cursurilor de trimisi in

la sate.
Lenin scric proiectul de hotarire al

la
Consiliului

Comisarilor Poporului cu privire conditiile
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lanuarie,
inainte de 24
(6 februarie)

1anuarie, 24
(februarie, 6)

lanuarie, 25
(februarie, 7)

lanuarie, 27
(februarie, 9)

lanuarie, 28
(februarie, 10)
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in care li se acordi loctiitorilor comisarilor
poporului dreptul de vot deliberativ la sedin-
tele Consiliului Comisarilor Poporului i un
proiect de hotarire prin care se cere sindicatu-
lui metalurgistilor din Petrograd sa treaca de
indata, cu ajutorul Consiliului economic superior
si al comisariatelor poporului pentru problemele
muncii i pentru caile de comunicatie, uzinele
metalurgice la o munca economica utilä.

Lenin scric o completare la proiectul Legii
fundamentale cu privire la socializarea pamin-
tului" (completarea reprezinta articolul 26 din
lege).

Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia, ia de trei ori cuvintul in problema
ordinii de zi a celui de-al VII-lea Congres al
partidului. Comitetul Central il alege pe Lenin
in Comisia pentru elaborarea programului parti-
dului.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului la care se discuta problema in-
troducerii stilului nou, problema infiintarii unui
organ sanitar superior Consiliul colegiilor de
medici altele.

Lenin prezideazi sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului la care se discuta problema apro-
vizionarii i altele.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului la care se discuti proiectul de
lege cu privire la tariful postal i telegrafic,
problema organelor de finantare i altele.

Lenin rosteste o cuvintare la sedinta de in-
cheiere a lucrarilor congresului comitetelor
agrare si al sectiei taranesti de la cel de-al
III-lea Congres al Sovietelor.

Ca raspuns la intrebarea lui Trotki, presedin-
tele delegatiei ruse la Conferinta de pace de
la Brest-Litovsk, cum sa. reactioneze la ultima-
tumul prezentat de delegatia germana, Lenin
trimite o telegrama in care confirma punctul
sau de vedere anterior, adica necesitatea sem-
narii tratatului de pace cu Germania.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului la care se discuta problema in-

si
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lanuarie, 29
(februarie, 11)

noaptea
spre 30 (12
februarie)

lanuarie, 30
(februarie, 12)

Noaptea de
31 ianuarie
(13 spre 14
februarie)

fiinrii Tribunalului revolutionar al presei
altele.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; prezinta un raport in problema adop-
tarn cit mat urgente a unor mäsuri financiare

face modtficin in proiectul de hotarire cu
privire la obligativitatea indeplinirii insarcina-
rilor trasate de Soviete in aplicarea mäsurilor
fiscale. La sedinta se discuta situatia politica a
Rusiei Sovietice in legatura cu declaratia lui
Trotki cä refuza s semneze tratatul de pace
cu Germania.
Lenin discuta cu membrii conducerii primei Aso-
ciatii a plugarilor-comunisti din Rusia, organi-
zatie infiintati de muncitorii de la Uzinele
Obuhov", apoi ii trimite la comisarul poporu-
lui pentru agricultura, A. L. Kolegaev, cu o
scrisoare de recomandatie, in care roaga
sprijine initiativa kr si sa-i sfatutascl cum si
de unde ar putea sä capete pämint ; trimite un
bilet la Sovietul din Petrograd in care propune
sa se trimita la adunarea asociatiei un practician
cu expertenti.
Lenin primeste o delegatie a muncitorilor de la
Uzina de avioane Melter", discuti despre si-
tuatia din uzin i bi noteaza informatiile pri-
mite de la delegati.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie o completare la proiectul de
decret cu privire la paza cailor ferate si pro-
iectele de hotariri cu privire la elaborarea unui
decret prin care sa se interzic a. orice calatorii
gratuite pe calea fermi, cu privire la obligatia
directorului Bancii de Scat de a trimite in
primul rind 4i cu orice prer 200 000 000 de
ruble in sud pentru a fi puse la dispozitia ex-
peditiei lui A. S. Iakubov in vederea aprovizio-
narii cu cereale a localitatilor care duc lipsa
cu privire la atragerea detasamentelor de la caile
ferate de pe front la munca de aprovizionare ;
corecteaz i completeaza proiectul de decret
nr. 2 Cu privire la organizarea judecito-
reasca".

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectele de hotariri cu privire
la crearea comisiei extraordinare pentru apro-
vi7ionare si la raportul lui I. M. Sverdlov cu

ii

si

st

il sa

si
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privire la reprimirea in serviciu a funcvionari-
lor care au incetat de a mai sabota. La §e-
dina se discuta de asemenea raportul cu pri-
vire la Conferinta de pace de la Brest-Litovsk,
la situatia internmionaki i altele.

S firfitul lunii Lenin prime§te pe reprezentantii Consiliului cen-
ianuarie tral al comitetelor de intreprindere din Petrograd,

le spune cä situatia economica a Rusiei nu per-
mite o centralizare a comenzilor in industrie.

I anuarie Lenin discuta cu I. Anvelt, unul dintre conduca-
torii bolievicilor estoni, problema proclamarii Es-
toniei ca Republica sovietica independenta.
Lenin se intilnege cu P. N. Lepe§inski.

I anuarie Lenin discuta cu comunistul ungar Bela Kun des-
f ebruarie pre incheierea pacii cu Germania.

Februarie, 14 Lenin trimite o telegrama lui M. A. Muraviov
la Kiev in care ii cla directiva ca, de comun
acord cu Colegiul suprem pentru problemele ru-
so-romane, sE actioneze cit se poate de energic
pe Frontul românesc.

Februarie, 15 Lenin il primege pe L. A. Ghijitki, rnembru al
Comitetului executiv al Sovietului din Pudoj (gu-
bernia Olonet), discuti cu el despre nevoile
economice ale guberniei Olonet §i ale judetului
Pudoj, scrie o noel catre toti comisarii poporu-
lui in care maga ca Ghijitki sa fie prima peste
rind, data fiind importanya problemelor pe care
le are de discutat.
Lenin prezideaza §edinta Consiliului Comisarilor
Poporului la care se discuta problema nationaliza-
rii exploatarilor petrolifere, a depozitelor de
cereale i altele.

Februarie, 16 Lenin prezideaza §edinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu privire
la alocarea unei surne de 100 000 de ruble pen-
tru expeditia nordica organizata de C.C.P. in
vederea protejarii bunurilor Republicii Sovietice
Federative Ruse care se afla in gubernia Arhan-
ghelsk. La §edinta se discuti de asemenea decla-
rarea cailor ferate in stare de razboi i crearea
Comitetului special pentru reducerea cheltuielilor
etc.

Februarie, 17 Lenin partici/3E la §edinta C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia, §edinia convocata in legatura cu fap-
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Februarie, 18

Februarie, 18
,si noaptea
spre 19

Februarie, 19

Februarie, 19
fi noaptea
spre 20

Februarie, 20

tul ca, la 16 februarie, Comandamentul militar
german a declarat ca. armistiviul inceteaza si ca
la 18 februarie, ora 12, trupele austro-germane
vor relua operaviile militare impotriva Rusiei.

Lenin participa la sedinva C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului la care se discuta situatia creat a. in
urma ultimatumului dat de guvernul german si a
ofensivei pornite de trupele germane.

Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia, se pronunta pentru acceptarea ime-
diata a condiviilor de pace propuse de Ger-
mania.

Din insarcinarea C.C. al partidului, Lenin scrie
un proiect de radiograma clue guvernul german.

Lenin participa la sedinta comuna a C.C. al
partidului bolsevic si a C.C. al partidului socia-
listilor-revolutionari de stinga.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisari-
lor Poporului la care se discuta probleme ale
politicii externe si ale organizarii apararii il-
rii in legaturi cu ofensiva inceputa de Ger-
mania.

Lenin participa la sedinta comuna a fracciunii
bolsevice si a fractiunii socialistilor-revoluvio-
nari de stinga din C.E.C. din Rusia, rosteste o
cuvintare despre necesitatea incheierii pacii sepa-
rate cu Germania, raspunde la intrebari.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarior
Poporului la care se discuta un raport cu privire
la situatia de pe front si altele ; este ales in Co-
mitetul executiv provizoriu al Consiliului Comi-
sarilor Poporului.

Lenin raspunde prin fir direct la intrebarea
fractiunii bolsevice din Sovietul din Moscova
cu privire la situatia creata in urma ofensivei
pornite de trupele germane si la masurile adop-
tate de Consiliul Comisarilor Poporului.
Lenin rosteste la adunarea puscasilor letoni o
cuvintare cu privire la razboi si pace.
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Februarie, 20 Lenin participa la lucrarile Comitetului executiv
noaptea provizoriu

lui.
al Consiliului Comisarilor Poporu-

spre 21

Februarie, 21 In nr. 31 al ziarului Pravda" apare artico-
lul lui Lenin Despre frazeologia revolutionarV.
Lenin scrie o telefonograma adresata. Comisiei
executive a Cornitetului din Petersburg si tu-
turor comitetelor raionale ale partidului bol-
sevic in care da directiva cu privire la orga-
nizarea apararii Petrogradului.
Lenin scrie proiectul de decret-apel al Consiliu-
lui Comisarilor Poporului Patria socialista este
in primeidie !".
Lenin cla dispozitie prin fir direct lui V. A. An-
tonov-Ovseenko la Harkov : SI se cucereasca
imediat orasele Rostov si Novocerkassk. S e
trimita in acest scop circa 2 000 de ostasi de
nadejde ai Garzii rosii din Petrograd".
Lenin &à o dispozitie prin fir direct la Re-
vel : Sa se trimita unitati impotriva dusma-
nului i sa" fie respins. Daca acest lucru e greu
de realizat, sa se distruga toate drumurile, sa
se intreprinda o serie de incursiuni de partizani
pentru a nu permite dusmanului sa-si intareasca.
pozitiile pe uscat".
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; cla citire proiectului sau de decret-
apel Patria socialista este in primeldie !".

Februarie, Lenin scrie o completare la decretul-apel al Con-
21 sau 22 siliului Comisarilor Poporului Patria socialista

este in primejdie !".

Februarie, 22 Tn legatura cu discutarea in C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia a posibilitatii de a obtine armament

alimente de la tarile Antantei in vederea or-
ganizarii unei rezistente impotriva agresiunii ger-
mane, Lenin trimite o nota Comitetului Central
in care face cunoscut ca el se alatura propunerii
de a se lua cartofi si armament de la rechinii
imperialismului anglo-francez".

Lenin scrie articolul Despre rlie".
Lenin comunica prin fir direct la Moscova corni-
sarului pentru posta si telegraf V. N. Podbelski
despre situatia creata in legatura cu ofensiva tru-
pelor germane.

si

II



600 DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

Februarie, 23

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului la care se discuta problema asigurarii
pazei la caile ferate in legaturi cu demobilizarea
armatei, posibilitatea de a obtine armament, pro-
duse alimentare i alte marfuri de la tarile An-
tantei i altele.

Lenin discuta cu M. D. Bonci-Bruevici, seful
statului-major al Cartierului general lichidat, care
venise de la Moghilev, si cu alti generali ; le
traseaza sarcina sa elaboreze un plan de aparare
a Petrogradului.

Lenin scrie articolul Pace sau razboi ?".
Lenin participa la sedinta C.C. al P.M.S.D.(b)
din Rusia, cere sä se semneze pacea in condi-
iiIe de Germania.

Lenin pregateste pentru tipar Tezele cu pri-
vire la incheierea imediata a unei paci separate

anexioniste sub forma de articol, intitulat
In legaturi cu istoricul unei pad nenorocite" ;
scrie nota introductiva la teze.
Lenin discuti cu socialistul american Albert P.
Wiliams, aproba propunerea acestuia de a se
organiza un detasament international al Arma-
tei Rosii, cheama la telefon redactia Pravdei"
si roaga sa se publice un apel catre toti par-
tizanii Puterii sovietice din stramatate, indem-
nindu-i sa se incadreze in detasamentul ce ur-
meaz a. sa fie format.
Lenin participa la sedinta comuni a C.C. al
partidului bollevic si a C.C. al partidului so-
cialistilor-revolutionari de stinga, critica aspru
pe comunistii de stinga" i pe
volutionari de stinga, care cer si se respinga
conditiile de pace propuse de Germania g si
se duck' un razboi revolutionar".

Lenin participa la sedinta comuna a fractiunii
bolsevice si a fractiunii socialistilor-revolutio-
nari de stinga din C.E.C. din Rusia, rosteste o
cuvintare in care sustine propunerea de a se
accepta conditiile prezentate de Germania pentru
incheierea tratatului de pace.
Inainte de sedinta fractiunii bolsevice a C.E.C.
din Rusia, Lenin discuta cu muncitorii membri
ai fracviunii, cautind sa afle care este atitu-

prezentate

socialistii-re-
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dinea acestora In problema rIzboiului si a
pacii.

Februarie, 23 Lenin participi la sedinta fractiunii bolsevice
,si noaptea a ,C.E.C. din Rusia cu activul de partid al
spre 24 organizatiei din Petrograd, rosteste o cuvintare,

fispunde la Intrebiri.

Lenin participl la sedinta C.E.C. din Rusia, pre-
zina un raport cu privire la conditiile pre-
zentate de Germania pentru incheierea trata-
tului de pace ; cind se voteaz1 nominal, se
pronunci pentru semnarea tratatului de pace.

Februarie, Lenin scrie articolul In ce consti greseala ?".
23 sau 24

Februarie, 24 Dis-de-diminea0, Lenin scrie hothirea Consi-
liului Comisarilor Poporului cu privire la accep-
tarea conditiilor de pace prezentate de Germa-
nia.

In nr. 34 al ziarului Pravda" apare artico-
lul lui Lenin O pace nefericitr.
Lenin scrie o notI cu privire la necesitatea
semnirii p5.cii cu Germania.
Lenin particip 5. la sedinta C.C. al P.M.S.D. (b)
din Rusia, ia cuvintul in problema trimiterii
unei delegatii la Brest-Litovsk pentru semnarea
tratatului de pace.
Lenin si Sverdlov scriu apelul Biroului orga-
nizatoric al C.C. al P.M.S.D.(b) din Rusia cl-
tre membrii de partid : Pozitia C.C. al
P.M.S.D.(bolsevic) din Rusia in problema unei
paci separate si anexioniste".

Februarie, Lenin prezideazI sedinta Consiliului Comisarilor
noaptea de Poporului la care se discutä situatia creati in
24 spre 25 urma ocuparii orasului Pskov de catre trupele

germane.

Februarie,
dupa 24

Lenin rosteste o cuvintare in fata detasamente-
lor de muncitori din Petrograd care pleaci sii
lupte impotriva trupelor germane ce inainteazi
spre Petrograd.

Februarie, Lenin primeste o delegatie a Consiliului im-
nu mai puternicitilor poporului din Finlanda care ceruse
tirziu de 25 sa se accelereze discutarea proiectului de tratat

dintre Republica socialisti rusk' si cea finlan-
dezi.
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1 ebruarie, 25 In editia de seara a ziarului Pravda" nr. 35
apare articolul lui Lenin O lectie dureroasa,
dar necesarr.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Cornisarilor
Poporului ; in timpul discutarii proiectului de
tratat dintre Republica socialista rus i cea fin-
landeza scrie proiectele de hotariri ale Consiliu-
lui Comisarilor Poporului in aceasta problema.

Februarie, Lenin discuta cu comisarul poporului pentru
nu inainte aprovizionare, A. D. Tiurupa, despre princi-
de 25 piile politicii Puterii sovietice in domeniul apro-

vizionarii.

Februarie, 26

Februarie, 27

Februarie, 28

Lenin prezideazal sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire cu pri-
vire la evacuarea guvernului la Moscova i o
completare la hotarirea adoptata in baza ra-
portului comisiei pentru verificarea activitatii
Comisiei de ancheta de pe Una Sovietul din
Petrograd.

Lenin prirneste pe contele de Lubersaque, ofiter
in armata franceza, in legatura cu propunerea
unor ofiteri artificieri francezi de a se distruge
caile ferate in zonele in care inainteaz a. trupele
germane.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; participa la discutarea proiectului
de tratat dintre Republica socialista rusk' si
cea finlandeza, scrie proiectul de hotarire cu
privire la modificarea § 13 din proiectul de
tratat. La sedinta se discuta, de asemenea,
proiectul de hotarrre cu privire la administrarea
flotei comerciale i altelc.

Intr-o telegrama adresata lui V. A. Antonov-
Ovseenko, Lenin propune ca proiectul de lege
agrara pentru regiunea Donului sa fie elaborat
la congresul regional al Sovietelor orasenesti
satesti i apoi prezentat spre aprobare Consi-
liului Comisarilor Poporului, iar problema ho-
tarelor regiunii Don si fie rezolvata de comun
acord cu populatia din regiunile invecinate
din Republica Don-Krivoi-Rog.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; face modificlri in §§ 5, 11, 13,
15 si 16 din proiectul de tratat dintre Republica
socialista rusk' si cea finlandeza ; este im-

si
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Februarie, 28
martie, 1

Sfirfitul lunii
februarie-inceputul
lunii rnartie

Februarie-inceputul
lunii »lank,
inainte de 8

Martie,

Manic, 2

Martie, 4

puternicit sä setnneze tratatul in numele Re-
publicii Sovietice Federative Ruse.

In nr. 37 6 38 ale ziarului Pravda" apare
articolul lui Lenin Un lucru straniu
monstruos".

Lenin discua cu E. A. Rahia despre desfl-
§urarea revolutiei muncitoreiti in Finlanda
despre perspectivele acesteia.

Lenin scrie tin bilet Mariei Ilinicina Ulianova
prin care o roag5.' adune materialele cu pri-
vire la revizuirea programului partidului
le aducg. la Smolnii.

In nr. 38 al ziarului Pravda" apare articolul
lui Lenin Pe terenul practic".
In Izvestiia Sovietului din Moscova" nr. 36
se publiei declaratia licua de Lenin unui
corespondent al acestui ziar in legIturl cu re-
zolutia impotriva incheierii pIcii cu Germania.
Lenin ii primgte pe agentul diplomatic englez
R. Lokkart ; discutI cu el despre mersul tra-
tativelor de pace cu Gerrnania.
Lenin il primeste pe G. Sadoul, ii propune
piece la Vologda i s1-1 informeze pe ambasa-
dorul american Francis a pericolul unei in-.
terventii japoneze in Siberia poate crea greutIti
pentru aliati" in Rusia.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului la care se discutä problema natio-
nalizarii exploatarilor petrolifere, a uzinelor
Puri lov" i altele.
Lenin semneaz1 Tratatul dintre Republica so-
cialistI rusi 6 cea fin1andez1".

Lenin scrie Proiectul de ordin atre toate So-
vietele de deputati" cu privire la necesitatea
de a se lua noi mAsuri de apArare in leg5tur'a
cu eventualitatca reinceperii ofensivei trupelor
germane.

Lenin prezideazi sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului la care se discuti raportul comisiei
pentru descongestionarea Petrogradului i altele.

Lenin semneazi comunicatul Clue toti cetl-
tenii Rusiei !" cu privire la semnarea, la 3 mar-

sa
i sa

sa

1
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tie, ora 17, a tratatului de pace cu Germania
si cu aliatii ei §i la convocarea, la 12 martie,
la Moscova, a celui de-al IV-lea Congres ge-
neral al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
täranilor, soldgilor si cazacilor din Rusia in
vederea ratificArii tratatului de pace.

Lenin prezideaz1 sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; prezinti spre aprobare si di citire
procesului-verbal intocmit la sedinta din 4 mar-
tie 1918 a Comisiei de pe 11110. C.C.P. ; ia
cuvintul la discutarea problemei alocirii de
fonduri pentru intrevinerea si aprovizionarea
detasamentelor de cazaci care au luptat impo-
triva contrarevolutiei pe Don, a problemei in-
fiintirii Colegiului pentru conducerea transpor-
tului pe apI si altele.

Martie, 5 Lenin primeste pe colonelul american R. Robins,
insotit de ziaristul A. Humbert ; le di expli-
catii in legituil cu nota adresat'l de guvernul
sovietic guvernului S.U.A. prin care intreabi
dad.' guvernul sovietic poate conta pe sprijinul
S.U.A., al Marii Britanii si al Frantei in cazul
reltarii operatiilor militare lucre Rusia Sovietici
si Germania si pe cc sprijin anume.
Lenin scrie articolul O lectie serioasi si o
eispundere serioasä".

Martie, 5 sau '6 Lenin intocmeste niste tabele centralizatoare cu
räspunsurile primite de C.E.C. din Rusia din
partea Sovietelor locale la intrebarea pusI de
Consiliul Comisarilor Poporului la 25 februarie
tuturor Sovietelor de deputati si comitetelor
agrare in legiturl cu atitudinea fa(1 de sem-
narea pacii in condiviile propuse de guvernul
german.
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Prefava VII

1917

CATRE CETATENII RUSIEI 1 1

*SEDINTA SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCI-
TORILOR $1 SOLDATILOR DIN PETROGRAD 25 OC-
TOMBRIE (7 NOIEMBRIE) 1917

*1. RAPORT CU PRIVIRE LA SARCINILE PUTERII
SOVIETELOR. Relatare apiiruta in presii . 2

2, REZOLUTIE 4

2-5

* AL DOILEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR
DE DEPUTATI Al MUNCITORILOR SI SOLDATILOR
DIN RUSIA 25-26 octombrie (7-8 noiembrie) 1917 . 7-30

1. CATRE MUNCITORI, SOLDATI $1 TARANI ! . II
*2. RAPORT ASUPRA PACII. 26 OCTOMBRIE

(8 NOIEMBRIE) 13

Decret asupra picii 13

CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL ASU-
PRA PACII. 26 OCTOMBRIE (8 NOIEMBRIE) . 19

*4. RAPORT ASUPRA PAMINTULUI 26 OCTOM-
BRIE (8 NOIEMBRIE) 23
Decret asupra plmintului 24

HOTARIRE CU PRIVIRE LA FORMAREA
GUVERNULUI MUNCITORESC $1 TARANESC . 29

*3.

*3.

* Cu asterise Ant notate titlurile date de Institutul de marxism leninism de re
linal C.C. al P.C.U.S.

41

. . . . . .

.

.

. . . . .
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*PROIECT DE LEGE CU PRIVIRE LA CONTROLUL
MUNCITORESC 31-32

*CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU HELSINGFORS
27 OCTOMBRIE (9 NOIEMBRIE) 1917 . . . . 33-36

*1. Convorbire cu A. L. Seinman, presedintele co-
mitetului executiv al sovietului din Helsingfors
de deputati ai armatei, flotei si muncitorilor
din Finlanda 33

*2. Convorbire cu Mihailov, presedintele sectiei
militare a comitetului regional al armatei, flotei
si muncitorilor din Finlanda . . . . . 34

*3. Convorbire cu N. F. Izmailov, presedintele
Tentrobalt-ului ..... . . . . 35

CONSFATUIREA REPREZENTANTILOR REGIMENTE-
LOR DIN GARNIZOANA PETROGRAD 29 OCTOM-
BRIE (11 NOIEMBRIE) 1917. Relatare apiirutii in presii . 37-41

*1. RAPORT CU PRIVIRE LA MOMENTUL AC-TUAL ..... . . . . . . . 37

*2. INTERVENTIE IN LEGATURA CU PROBLEMA
INARMARII UNITATILOR . . . . . . 40

*3. INTERVENTIE IN LEGATURA CU INSTAU-
RAREA ORDINII IN ORAS . . . . . 41

*RADIOGRAMA A CONSILIULUI COMISARILOR PO-
PORULUI 30 OCTOMBRIE (12 NOIEMBRIE) 1917 . 42-43

*CIORNA DE REGULAMENT PENTRU FUNC-
TIONARI . . . . . . . . . . . . . 44

*CUVINTARI ROSTITE LA SEDINTA C.C. AL
P.M.S.D. (b) DIN RUSIA 1 (14) NOIEMBRIE 1917
Proces-verbal . . . . . . . . . . . . 45-46

*1. 45

42. 45

45

*REZOLUTIA C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA IN
PROBLEMA OPOZITIEI DIN CADRUL C.C. 2 (15) NO-
IEMBRIE 1917 47-49

*ULTIMATUM ADRESAT DE MAJORITATEA C.C.
AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA MINORITATII . . . 50-52

*3

. . . . . . . . .
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*CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA CONSILIULUI
COMISARILOR POPORULUI 3 (16) NOIEMBRIE 1917. 53

*PROIECT DE REZOLUTIE CU PRIVIRE LA LIBER-
TATEA PRESEI 54-55

*SEDINTA C.E.C. DIN RUSIA 4 (17) NOIEMBRIE 1917 56-64

*1. CUVINTARE IN LEGATURA CU PROBLEMA
PRESEI 56

*2. RASPUNS LA INTERPELAREA SOCIALI5TI-
LOR-REVOLUTIONARI DE STINGA . . . 59

*3. 1NTERVENTIE IN LEGATURA CU INTERPE-
LAREA SOCIALISTILOR-REVOLUTIONARI DE
STINGA 61

*1 61

*2 62

*4. CUVINTARE $1 REZOLUTIE IN LEGATURA
CU DECLARATIA UNUI GRUP DE COMISARI
AI POPORULUI CA SE RETRAG DIN CON-
SILIUL COMISARILOR POPORULUI . . . 63

*CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA A
SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR
$1 SOLDATILOR DIN PETROGRAD $1 A REPREZEN-
TANTILOR DE PE FRONT 4 (17) NOIEMBRIE 1917
Relatare apiiruta in presa 65-67

CATRE POPULATIE 68-70

*RASPUNS LA INTREBARILE TARANILOR . . 71-72

DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL PARTI-
DULUI MUNCITORESC SOCIAL-DEMOCRAT (BOL-
$EVIC) DIN RUSIA . . . . . . . . . . 73-74

DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL AL PARTI-
DULUI MUNCITORESC SOCIAL-DEMOCRAT (BOL-
$EVIC) DIN RUSIA. Catre toil membrii de partid ii ciitre
toate clasele de oameni ai muncii din Rusia . . . . 75-80

CONVORBIREA GUVERNULUI CU CARTIERUL GE-
NERAL PRIN FIR DIRECT 9 (22) NOIEMBR1E 1917 . 81-84

41*
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PRIN RADIO CATRE TOTI. Catre toate comitetele de
regiment, divizie, corp, armata fi alte comitete, catre toti
soldatii armatei revolufionare marinarii flotei revolt:-
fionare 85-86

*PREFATA LA BRO$URA : CUM AU 1N$ELAT
POPORUL SOCIALISTII-REVOLUTIONARI SI CE A
DAT POPORULUI NOUL GUVERN BOL$EVIC . . 87-88

*SEDINT A C.E.C. DIN RUSIA DIN 10 (23) NOIEM-
BRIE 1917 89-92

*1. RAPORT CU PRIVIRE LA TRATATIVELE DUSE
CU DUHONIN 89

*2. CUVINT DE INCHEIERE 91

CONSILIUL COMISARILOR POPORULUI CATRE CO-
MITETUL MILITAR-REVOLUTIONAR . . . 93

SCRISOARE CATRE TOVARASII FINLANDEZI . 94

*CONGRESUL GENERAL EXTRAORDINAR AL SO-
VIETELOR DE DEPUTATI Al TARANILOR DIN
RUSIA. 10-25 noiembrie (23 noiembrie-8 decembrie)
1917 95-106

*1. DECLARATIE ADRESATA FRACTIUNII
BOL$EVICE DIN CONGRESUL GENERAL
EXTRAORDINAR AL SOVIETELOR DE DEPU-
TATI AI TARANILOR DIN RUSIA . . . 97

*2. CUVINTARE TN LEGATURA CU PROBLEMA
AGRARA 14 (27) NOIEMBRIE. Relatare aparuta

presa . . . 98

3. PROIECT DE REZOLUTIE . . 101

*4. CUVINTARE IN LEGATURA CU DECLARATIA
REPREZENTANTULUI VIKJELULUI 18 NOIEM-
BRIE (1 DECEMBRIE). Relatare aparutd in presa . 103

*5. CUVINT DE INCHEIERE IN PROBLEMA
AGRARA 18 NOIEMBRIE (1 DECEMBRIE). Re-
latare aparuta in presa . . . . . . . 105

ALIANTA DINTRE MUNCITORI 51 TARANII
MUNCITORI $1 EXPLOATATI. Scrisoare catre re-dacfia Pravdei" ..... . . . . . . 107-109

fi
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. .

. .

.

. . . . .
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*CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA SLUJBA$ILOR $1
FUNCTIONARILOR SUPERIORI. Proiect de hotarire a
C.C.P. . 110

*PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA DREPTUL
DE REVOCARE . . . . . . . . . 111-112

TEZELE LEGII CU PRIVIRE LA CONFISCAREA IMO-
BILELOR CU LOCUINTE DE INCHIRIAT . . . 113

*RAPORT CU PRIVIRE LA DREPTUL DE REVOCARE
PREZENTAT LA SEDINTA C.E.C. DIN RUSIA 21 NO-
IEMBRIE (4 DECEMBRIE) 1917 . . . . . 114-116

*CUVINTARE ROSTITA LA PRIMUL CONGRES GE-
NERAL AL FLOTEI MILITARE 22 NOIEMBRIE
(5 DECEMBRIE) 1917. Proces-verbal . . . . 117-123

*PREFATA LA BROSURA MATERIALE CU PRIVIRE
LA PROBLEMA AGRARA" . . . . . . . 124-125

CONSPECT DE PROGRAM AL TRATATIVELOR DE
PACE 126-127

*PROBLEME ALE POLITICII ECONOMICE . 128

*SCHITA A PROGRAMULUI DE MASURI ECO-
NOMICE 129

*CU PRIVIRE LA LOZINCILE DEMONSTRATIEI 130

DECRET CU PRIVIRE LA ARESTAREA CONDUCA-
TORILOR RAZBOIULUI CIVIL IMPOTRIVA REVO-
LUTIEI 131

*CU PRIVIRE LA RASPUNDEREA PENTRU FORMU-
LAREA UNOR ACUZATII NEINTEMEIATE. Proiect
de hotiirire a C.C. al P.M.S.D. (b) din Rusia . 132

*INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA DIN 29 NO-
IEMBRIE (12 DECEMBRIE) 1917 A C.C. AL
P.M.S.D.(b) DIN RUSIA. Procec-verbal . . 133-134

*1 133

*2 . 133
*3 133

. .
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*CU PRIVIRE LA TRECEREA UZINELOR MILITARE
LA 0 ACTIVITATE ECONOMICA UTILA. Hotdrire a
Consiliului Comisarilor Poporului - . . . 135-136

*DESPRE SARCINILE BIBLIOTECIII PUBLICE DIN
PETROGRAD 137-138

*$EDINTA C.E.C. DIN RUSIA I (14) DECEMBRIE1917 ....... . . . .

*1. INTERVENTIE IN PROBLEMA CREARII CON-
SILIULUI ECONOMIC SUPERIOR. Re latare
apdrutgi in presii . . . . . 139

*2. CUVINTARE IN PROBLEMA ADUNARII CON-
STITUANTE ... . . . . 140

*3. REZOLUTIE CU PRIVIRE LA DECRETUL
IN LEGATURA CU PARTIDUL CADET . . 144

139-144

*CUVINTARE ROSTITA LA AL DOILEA CONGRES
GENERAL AL SOVIETELOR DE DEPUTATI AI TA-
RANILOR DIN RUSIA 2 (15) DECEMBRIE 1917 . 145-148

*MANIFEST CATRE POPORUL UCRAINEAN CU
REVENDICARI ULTIMATIVE ADRESAT RADEIUCRAINENE ...... . . . . . . 149-151

*RAPORT CU PRIVIRE LA SITUATIA ECONOMICA
A MUNCITORILOR DIN PETROGRAD $1 SARCI-
NILE CLASEI MUNCITOARE PREZENTAT LA
SEDINTA SECTIEI MUNCITORE$TI A SOVIETULUT
DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR $1 SOLDATI-
LOR DIN PETROGRAD 4 (17) DECEMBRIE 1917. Re-
latare apdrutii in presd . . . . . . . . . 152-154

CU PRIVIRE LA DESCHIDEREA ADUNARII CONSTI-
TUANTE . . 155

*PROIECT DE APEL AL CELUI DE-AL DOILEA
CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DE DEPU-
TATI AI TARANILOR DIN RUSIA CATRE TA-
RANIME . . . . . . . ...... 156-162
*NOTA CATRE F. E. DZERJINSKI CONTININD
PROIECTUL DE DECRFT CU PRIVIRE LA LUPTA
IMPOTRIVA CONTRAREVOLUTIONARILOR $1 SA-
BOTORILOR 163-165

. . . .

. . .

. .

. . .
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RASPUNSURI LA INTREBARILE PUSE DE DELEGA-
TIA MUNCITORILOR DIN RAIONUL ALEKSAN-DROV-GRU$EVSK ...... . . . . 166-167

*CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA C.C. AL
P.M.S.D. (b) DIN RUSIA 11 (24) DECEMBRIE 1917.
Proces-verbal 168

*PROIECT DE REZOLUTIE CU PRIVIRE LA BIROUL
PROVIZORIU AL FRACTIUNII BOL$EVICE DIN
ADUNAREA CONSTITUANTA . . . . . . . 169

TEZE CU PRIVIRE LA ADUNAREA CONSTI-
TUANTA 170-175

*CUVINTARE ROSTITA LA CONGRESUL GENERAL
EXTRAORDINAR AL MUNCITORILOR $1 MAI$TRI-
LOR FEROVIARI 13 (26) DECEMBRIE 1917 . . . 176-177

PENTRU PIINE $1 PACE . . . . . 178-179

*CUVINTARE CU PRIVIRE LA NATIONALIZAREA
BANCILOR, ROSTITA LA SEDINTA DIN 14 (27) DE-
CEMBRIE 1917 A C.E.C. DIN RUSIA. Proces-verbal . 180-182

PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA INFAP-
TUIREA NATIONALIZARII BANCILOR $1 LA MA-
SURILE NECESARE IN LEGATURA CU ACEASTA . 183-186

*CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA UNEI COMISII
DE PRACTICIENI. Proiect de hotdrire a C.C.P. . . 187

INTREBARI PUSE DELEGATILOR LA CONGRESUL
GENERAL AL ARMATEI IN LEGATURA CU DEMO-
BILIZAREA ARMATEI . . . . . . . . 188-189

*PROIECT DE REZOLUTIE AL CONSILIULUI CO-
MISARILOR POPORULUI . . . . 190

*REZOLUTIA CONSILIULUI COMISARILOR PO-
PORULUI CU PRIVIRE LA TRATATIVELE CU
RADA 191-192

PLEHANOV DESPRE TEROARE . . . . 193-195

DIN JURNALUL UNUI PUBLICIST. (Teme de
prelucrat) 196-199

CEI SPERIATI DE PRABUSIREA VECHIULUI $1
CEI CARE LUPTA PENTRU NOU . . . . . . 200-204

.

. . . .



Gi 2 CliPkINs

CUM TREBUIE ORGANIZATA INTRECEREA ? . . 205-215
*PROJECT DE DECRET CU PRIVIRE LA COMU-
NELE DE CONSUM . . . . ...... 216-220

*1. Teze preliminare 216

*2. Proiect de decret . . 218

*HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR PO-
PORULUI CU PRIVIRE LA RASPUNSUL DAT DE
RADA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI . 221-222

*PROIECT DE REZOLUTIE A C.C. AL P.M.S.D. (b)
DIN RUSIA CU PRIVIRE LA EXCLUDEREA LUI
S. A. LOZOVSKI DIN PARTID 223-224

*HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA LUPTA IM-
POTRIVA LUI KALEDIN 225

*1. Hotlfirea C C P 225
*2. Completare la hothirea C.0 P. 225

1918

*CUVINTARE ROSTITA LA PLECAREA PRIMELOR
E$ALOANE ALE ARMATEI SOCIALISTE 1 (14) IA-
NUARIE 1918. Scurei relatare aparutii in preth . . . 226-227

*CU PRIVIRE LA NORMELE DE RETRIBUIRE A
PERSOANELOR CU F UNCT I I DE RASPUNDERE
Proiect de hotarire a C.C.P. 228

DECLARATIA DREPTURILOR POPORULUI MUNCI-
TOR $1 EXPLOATAT 231-233

CATRE CONGRESUL GENERAL AL ARMATEI IN
LEGATURA CU DEMOBILIZAREA ARMATEI . . 234

*CONVORBIRE PRIN FIR DIRECT CU L. D. TROTKI,
PRE$ED1NTELE DELEGATIEI SOVIETICE LA CON-
FERINTA DE PACE DE LA BREST-LITOVSK
3 (16) IANUARIE 1918 235

*1 235

*2 235
*3 235

*4 235

. . . . . . .

. .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . .



CUPIUNS Gi

*HOTARIR.EA C.E.C. DIN RUSIA DIN 3 (16) IANUA-
RIE 1918 236

*DECLARATIA FRACTIUNII P.M.S.D. (BOLSEVIC)
DIN RUSIA CITITA LA SEDINTA ADUNARII CON-
STITUANTE DIN 5 (18) IANUARIE 1918 . . . . 237-238

OAMENI DE PE LUMEA CEALALTA 239-241

*PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA DIZOL-
VAREA ADUNARII CONSTITUANTE 242-247

1. Teze 242

*2. Proiect de decret 245

*CUVINTARE CU PRIVIRE LA DIZOLVAREA ADU-
NARII CONSTITUANTE ROSTITA LA $EDINTA
COMITETULUI EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA
6 (19) IANUARIE 1918 ...... . . . 248-252

IN LEGATURA CU ISTORICUL UNEI PAO NENO-
ROCITE 253-262

Teze cu privire la Incheierea imediatl a unei plc/
separate qi anexioniste . . . . . 253

*POSTFATA LA TEZELE CU PRIVIRE LA INCHE-
IEREA IMEDIATA A UNEI PAO SEPARATE $1
ANEXIONISTE .... . . . 263-264

*CUVINTARI /N LEGATURA CU PROBLEMA
RAZBOIULUI $1 PACII ROSTITE LA SEDINTA C.C.
AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA DIN 11 (24) IANUA-
RIE 1918. Proces-verbal . . . . ..... 265-268

*1.

*2.

*3.

265

267

268

*AL TREILEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR
DE DEPUTATI Al MUNCITORILOR, SOLDATILOR

TARANILQR DIN RUSIA. 10-18 (23-31) ianua-
Tie 1918 269-300

*1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI
COMISARILOR POPORULUI 11 (24) IA-
NUARIE 271

.......
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*2. CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL CON-
SILIULUI COMISARILOR POPORULUI 12
(25) IANUARIE . . . . . . . . . 290

*3. PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA IN-
LATURAREA DIN LEGISLATIA SOVIETICA.
A REFERIRILOR LA ADUNAREA CONSTI-TUANTA ..... . . . . . . 295

*4. CUVINT DE INCHEIERE ROSTIT LA INCHI-
DEREA CONGRESULUI 18 (31) IANUARIE . 296

DISPOZITIE CATRE STATUL-MA JOR AL GARZH
RO$II 301

*CONGRESUL GENERAL EXTRAORDINAR AL FE-
ROVIARILOR DIN RUSIA. 5-30 ianuarie (18 ianuarie

12 februarie) 1918 302-320
01. RAPORTUL CONSILIULUI COMISARILOR PO-

PORULUI 13 (26) IANUARIE . 302

*2. RASPUNSURI LA BILETE 316

*CONSFATUIREA PREZIDIULUI SOVIETULUI DIN
PETROGRAD CU REPREZENTANTII ORGANIZA-
TIMOR DE APROVIZIONARE 14 (27) IANUA-
RIE 1918 321-324

*1. INTERVENTH IN LEGATURA CU PROBLEMA
MASURILOR CE TREBUIE LUATE IN VE-
DEREA LUPTEI IMPOTRIVA FOAMETEI . 321

*1 321

*2 321

*2. PROIECT DE REZOLUTIE 323

*DESPRE MASURILE IN VEDEREA IMBUNATATIRII
SITUATIEI APROVIZIONARII. Proiect de boarire
a CCP 325

*CU PRIVIRE LA SALARIU. Proiect de hotarire
a CCP 326

*PROIECT DE DECRET CU PRIVIRE LA NATIO-
NALIZAREA FLOTEI COMERCIALE MARITIME $1
FLUVIALE 327-328

1. Proiect de decret 327

*2. Adaos la proiect 328

. . . . . . . . . .
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*INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA C.C. AL
P.M.S.D. (b) DIN RUSIA 19 IANUAR1E (1 FEBRUA-
RIE) 1918. Proces-verbal 329-331

*1 329

*2 330

*3 330

*4 330
5 331

*6 331

PRIN RADIO CATRE TOTI CETATENII. CA-
TRE DELEGATIA PENTRU TRATATIVELE DE PACE
DE LA BREST-LITOVSK IN SPECIAL . . . . 332

*RADIOGRAMA CATRE TOTI CETATENII . 333

*CUVINTARE ROSTITA IN FATA AGITATORILOR
TRIMISI IN PROVINCIE 23 IANUARIE (5 FEBRUA-
RIE) 1918. Relatare aparuta in presa 334-339

*CU PRIVIRE LA TRECEREA UZINELOR DE AR-
MAMENT LA 0 ACTIVITATE ECONOMICA UTILA.
Proiect de hotarire a C.C.P. 340

*INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA DIN 24 IA-
NUARIE (6 FEBRUARIE) 1918 a C.C. AL P.M.S.D. (b)
DIN RUSIA. Proces-verbal ..... 341

*1 341

*2 341

*3 341

*CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA DIN 28 IA-
NUARIE (10 FEBRUARIE) 1918 A CONGRESULUI
COMITETELOR AGRARE $1 AL SECTIEI TARA-
NESTI A CELUI DE-AL III-LEA CONGRES AL SO-
VIETELOR. Relatare apiiruta in presii . . . . . 342-343

BREST-LITOVSK. DELEGATIA RUSA PENTRU TRA-
TATIVELE DE PACE. LUI TROTKI. . . . 344

HOTARIREA C.C.P. CU PRIVIRE LA NORMELE
POTRIVIT CARORA POT FI PRIMITI IN SERVICIU
SABOTORII . . . . . . . . . . . . 345

. . . . . . . . .
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*INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA DIN 18 FE-
BRUARIE 1918 (DIMINEATA) A C.C. AL P.M.S.D. (b)
DIN RUSIA. Proces-verbal . . . 346-347

*I. 346

*2 346
*3 346

*CUVINTARI ROSTITE LA SEDINTA DIN 18 FE-
BRUARIE 1918 (SEARA) A C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN
RUSIA. Proces-verbal . . . . . . .. 348-350

*1. 348

*2. 349

*PROIECTUL RADIOGRAMEI CATRE GUVERNUL
IMPERIULUI GERMAN 351

0 CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA DIN
19 FEBRUARIE 1918 A FRACTIUNII BOL$EVICILOR
$1 A ESERILOR DE STINGA DIN C.E.C. DIN RUSIA
Scurai relatare aparutd in presa 352

*CONVORBIREA DIN 20 FEBRUARIE 1918 CU SO-
VIETUL DIN MOSCOVA PRIN FIR DIRECT . . . 353

*CUV1NTARE ROSTITA IN FATA PU$CA$ILOR LE-
TONI 20 FEBRUARIE 1918. Scurta' relatare aparuta' in
presii 354

DESPRE FRAZEOLOGIA REVOLUTIONARA 355-366
I. 355

. 357

3. 359

4. 360

5. 361

6. 363

364.. 366

TELEFONOGRAMA CATRE COMISIA EXECUTIVA
A COMITETULUI DIN PETROGRAD $1 CATRE
TOATE COMITETELE RA IONALE ALE PARTIDULUI
BOL$EVIC . . . 367

. . .
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PATRIA SOCIALISTA ESTE IN PRIMEJD1E ! . . . 368-371

*COMPLETARE LA DECRETUL CONSILIULUI CO-
MISARILOR POPORULUI PATRIA SOCIALISTA ESTE
IN PRIMEJDIE !" . . .. 372-373
DESPRE RIIE . . .. 374-378
*NOTA TRANSMISA PRIN FIR DIRECT LA 22 FE-
BRUARIE 1918 LUI V. N. PODBELSKI LA MOSCOVA . 379

PACE SAU RAZBOI ? 380-382

*INTERVENTII FACUTE LA SEDINTA DIN 23 FE-
BRUARIE 1918 A C.C. AL P.M.S.D. (b) DIN RUSIA.
Proces-verbal 383-385

1 383

*2 383
43 384

*4 384

45 384

*6 384

47 385

385

*CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA DIN
23 FEBRUARIE 1913 A FRACTIUNII BOL$EVICE SI
A FRACTIUNII SOCIALISTILOR-REVOLUTIONARI
DE STINGA DIN C.E.C. DIN RUSIA. Relatare aparuta
bz p resa 386

IN CE CONSTA GRESEALA ? ... . . 387-389

*RAPORT PREZENTAT LA SEDINTA DIN 24 FE.-
BRUARIE 1918 A C.E.C. DIN RUSIA . . . . . 390-394

*HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR PO-
PORULUI CU PRIVIRE LA ACCEPTAREA CONDI-
TIMOR DE PACE PROPUSE DE GERMANIA . . 395
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