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VII

PREFATA

Volumul al 39-lea din Operele complete ale lui
V. I. Lenin cuprinde lucrarile scrise Time 28 iunie si
15 decembrie 1919. Aceasta a fost pentru Statul sovietic
una dintre cele mai grele perioade, in care lupta impo-
triva dusmanilor interni i externi capatase un caracter
deosebit de inversunat.

In vara anului 1919, cercurile guvernante din S.U.A.,
Anglia, Franta si din alte state ale Antantei au intreprins
o noua campanie militara impotriva Rusiei Sovietice. De
data aceasta, irnperialistii ii puneau toata speranta
armata lui Denikin. Irnpreuna cu Denikin urmau sa
intre in lupta ramasitele trupelor de sub comanda lui
Kolceak, armata lui Miller, trupele Poloniei burghezo-
mosieresti i cele ale lui Iudenici. Guvernele imperialiste
incercasera sa atraga in lupta impotriva Rusiei Sovietice
si micile state burgheze invecinate cu ea. Dar aceste
tari, arata V. I. Lenin, au pastrat fata de Rusia Sovie-
tica o neutralitate binevoitoare si au mers impotriva
atotputernicei Antante, caci Antanta era tilharul care
voia sa le sugrume" (volurnul de fata, p. 403).

Sprijinindu-se pe ajutorul acordat de S.U.A., Anglia si
Franca, intr-un scurt rastimp Denikin a adunat si a in-
armat o armata numeroasa si a inceput ofensiva pe tot
Frontul de sud. Albgardistii i interventionistii au fost
sprijiniti de paturile instarite ale cazacimii de pe Don
si din Kuban, precum si de chiaburi. Pe Denikin ii spri-
jineau, de asemenea, cadetii, rnemevicii, eserii, nationalistii

in



VIII PREFATA

burghezi, adica toti cei care erau impotriva Puterii so-
vietice. Armata lui Denikin a inaintat rapid in interiorul
Orli. Pina in prima jumatate a lunii octombrie, ea a
reusit sa ocupe o mare parte din teritoriul Ucrainei, pre-
cum si orasele Kursk si Orel, ajungind s ameninte ne-
mijlocit Tula si capitala Statului sovietic orasul Mos-
cova. In acelasi timp, armata lui Iudenici s-a apropiat de
Petrograd. Se crease o situatie extrem de primejdioasa
pentru Rusia Sovietica.

Poporul sovietic a trebuit sa infrunte asaltul dusmanului
in conditille unor uriase dificultati economice. Rusia cen-
trala era izolata de principalele baze de inaterii prime si
produse alimentare, transporturile erau paralizate, tara su-
ferea de o cumplita lipsa de combustibil, de alimente, iar
epidemiile faceau ravagii.

Lucrarile incluse in volurnul de Eta oglindesc activita-
tea multilaterala desfasurata de V. I. Lenin in domeniul
organizarii apararii %aril, al conducerii partidului si a
Statului sovietic. In ele gash expresia dezvoltarea
marxismului in noile conditii istorice.

Dintre aceste lucrari mentionm, in primul rind, scri-
soarea C.C. al P.C. (b) din Rusia catre organizatiile de
partid intitulata Totul pentru lupta impotriva lui De-
nikin", scrisoare care a fost intocmita de Lenin si care
continea un program de mobilizare a fortelor i mijloa-
celor necesare pentru a se putea respinge noul atac al im-
perialistilor. Comitetul Central a cerut tuturor oamenilor
muncii sa-si concentreze toate eforturile asupra satisfaceril
nevoilor nemijlocite ale frontulur, indicind ca in acest scop
este necesar sa se faca reduceri de personal si sa fie vre-
melnic inchise institutiile care nu lucreaza pentru aparare,
iar cei mai buni si mai experimentati lucratori din organi-
zatiile de partid si de stat sa fie trimisi in Armata Rosie.
Comitetul Central al partidului a subliniat totodata
este necesar sa se desfasoare in mase o ampla munca de
lamurire politica si sa se explice poporului ce vor in
realitate Kolceak si Denikin. Scrisoarea acorda o mare
importanta crearii unui puternic spate al frontului, ca
una dintre principalele conditii ale victoriei asupra ina-
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micului, precum i organizarii muncii in spirit revo-
lutionar.

Un loc considerabil detin n acest volum rapoartele
cuvintarile lui Lenin, apelurile i scrisorile adresate ma-
selor largi de oameni ai muncii. In ele, V. I. Lenin chema
pe muncitori i pe tarani s dea dovada de fermitate, ab-
negatie i eroism i demonstra cu multa putere de con-
vingere ca victoria finala va fi, fara doar i poate, a
poporului sovietic. Un razboi revolutionar spunea
el atunci and antreneaza efectiv masele muncitoare
asuprite si le trezeste interesul, cind le face sa-si dea
seama c lupta impotriva exploatatorilor, un asemenea
razboi revolutionar declanseazi in ele energia i genereaza
capacitatea de a savirsi minuni" (p. 325). Lenin arata
regimul sovietic a creat posiIbilitçi fara precedent pentru
mobilizarea tuturor resurselor economice si morale. In
razboi invinge acela care dispune de mai multe rezerve,
de mai multe surse de forte, de mai multa putere de re-
zistenta in adincul maselor populare.

In culintarile si in scrierile sale, Lenin explica maselor
sarcinile care stateau in fata Orli, esenta politicii parti-
dului comunist si a guvernului sovietic. Victoriile noas-
tre se explica prin aceea seria Lenin ca partidul
nostru i Puterea sovietica se adreseaza direct maselor
muncitoare, aratindu-le fiecare greutate i fiecare sarcina
la ordinea zilei ; c. tiu s explice maselor de ce in cutare
sau cutare moment este necesar sa depunem toate efor-
turile intr-un domeniu sau altul al activitatii de stat ;

stimuleze energia, eroismul i entuziasmul maselor,
concentrind eforturile revolutionare asupra celei mai im-
portante sarcini la ordinea zilei" (p. 309). In Scrisoare
eatre muncitori i tarani cu prilejul victoriei asupra lui
Kolceak", Lenin arata care sint in domeniul intarini capa-
citatii de aparare a Republicii sovietice principalele sarcini
care decurg din experienta luptei victorioase impotriva
lui Kolceak. Sa intarim Armata Rosie, sa organizam apro-
vizionarea ei cu pline, armament, munitii, sa respectam
cit mai strict ordinea revolutionara, sa invatam a aprecia
partidele politice dupa faptele, si nu dupa spusele lor,
intarim alianta dintre clasa muncitoare i taranimea mun-

ca

stiu s

si

cI

sa



X PRET'ATA

citoare acestea sint invatarnintele, spunea Lenin, pe
care trebuie sa le traga muncitorii i taranii pentru a se
asigura irnpotriva oricarei repetari a calamitatilor domi-
natiei lui Kolceak.

In acele zile de grea cumpana, masele muncitoare se
unisera si mai strins in jurul partidului comunist. 0 ex-
presie vie a increderii lor n partid a fost intrarea in masa
a muncitorilor si taranilor in rindurile lui. Tinind seama
de cresterea atractiei pe care partidul o exercita asupra
maselor muncitoare, plenara din 26 septembrie 1919 a
C.C. al P.C. (b) din Rusia a adoptat hotarirea de a
organiza o saptamina a partidului. Chemind pe oamenii
muncii s intre in rindurile sale, partidul spunea deschis

cheama la munca grea n domeniul constructiei de
stat, la lupta impotriva dusmanului, la munca plina de
abnegatie. In cursul saptaminii partidului au fost prirnit,
in partid peste 200 000 de oameni. Ca urmare, a crescut
numarul muncitorilor membri de partid, a sporit comba-
tivitatea partidului, s-au largit i s-au intarit legaturik
lui cu masele populare. Lenin a apreciat rezultatele s.p-
tãmnii ca un succes stralucit al partidului co-
munist si al Puterii sovietice.

In perioada luptei impotriva lui Denikin, a avut o
mare insemnatate afluxul de noi forte proletare in rindu-
rile Armatei Roii. Partidul comunist a trimis pe fron-
turile razboiului civil numeroase detasamente de muncitori,
in mare parte formate din comunisti si comsomolisti, ceea
ce a constituit una dintre principalele cauze ale intaririi
Armatei Rosii si ale victoriilor ei. Lenin a subliniat in
repetate rinduri ca, intrind in unitatile Armatei Rosii, in
care majoritatea o formau taranii, muncitorii inaintati
vor constitui un puternic nucleu proletar si de partid si
vor ajuta la desfasurarea unei ample munci de luminare

In lupta pentru pastrarea cuceririlor revolutiei socia
liste, masele muncitoare au facut minuni de vitejie pc
front si au dat dovada de abnegatie in munca desfasurata
in spatele frontului. In tara a luat o mare amploare avin-
tul in munca al maselor, care si-a gasit o expresie vie in

partidului

politica.
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organizarea subotnicelor cornuniste. Lenin a aratat c erois-
mul in rnunca merita aceeasi atencie ca i eroismul pe front.

Volumul cuprinde remarcabila lucrare Mama inicia-
tiva", in care Lenin face o analiza multilaterala a
importancei subotnicelor cornuniste i generalizeaza ex-
perrenca maselor care pornisera pe calea construirii socia-
lisrnului. Apreciind marea importanta a subotnicelor, Lenin
arat c ele au marcat inceputul unei revolutii in con-
stiinta oamenilor, revolucie mai anevoioasa, mai profunda,
mai hotaritoare decit rasturnarea burgheziei, caci ea
inseamna victoria asupra propriei noastre rutine, asupra
indisciplinei, asupra egoismului rnic-burghez, asupra aces-
tor deprinderi pe care blesternatul capitalism le-a lasat
mostenire muncitorului i caranului" (p. 5).

Lenin considera cii importança istorica a subotnicelor
consta in faptul cii ele exprima atitudinea comunista a
muncitorilor fata de munca, trecerea lor la o disciplina
noua. El arata ca organizarea feudala a muncii sociale se
baza pe disciplina bitei, organizarea capitalista pc
disciplina foamei, pe cind cea comunista se bazeaza,
pe masura ce va trece timpul se va baza tot mai mult,
pc disciplina liber consirntita i constienta a oarnenilor
rnuncii care au doborit jugul mosierilor si capitalistilor.

Marea Revolutie Socialista din Octombrie a creat pre-
misele economice i politice pentru o atitudine constienta
.fata de munca, pentru desfasurarea iniOativei in munca
a maselor. Subotnicele comuniste au fost o expresie a
entuziasmului in munca, o mareata initiativa creatoare
a maselor care sfatimasera catusele capitalismului. Lenin
a definit subotnicele ca inceput efectiv al comunisrnului.
,,Comunismul scria el incepe acolo unde muncito-
rii de rind, biruind greutatile rnuncii, manifesta o grija
neprecupe;ita pentru ridicarea productivitatii muncri,
pentru pastrarea fiecarui pud de griu, de carbune, de
fier sau de alte produse, care nu le revin lor personal

nici fiintelor ce le sint «apropiate., ci unor fiime
vindepartate», adica intregii societa;i" (p. 23).

Lenin considera cii subotnicele sint deosebit de irn-
portante prin faptul cii n cadrul lor muncitorii sporesc
considerabil productivitatea muncii. /n lucrarea ,,Marea
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initiativa", Lenin arata marele rol transformator al cres-
terii productivitatii muncii, care este factorul cel mai im-
portant, cel mai de seama al victoriei noii orinduiri
sociale. Fiecare formatiune social-economica ridica forcele
de productie i productivitatea muncii la un nivel mai
inalt decit cel atins in formatiunea care a precedat-o :
Capitalismul scrie Lenin a creat o productivitate
a muncii pe care n-a cunoscut-o feudalismul. Capita lis-
mul poate fi va fi definitiv invins prin aceea ci socia-
lismul creeaz a. o noua si mult mai inalta productivitate
a muncii" (p. 22).

Lenin arata cit de importante sint subotnicele pentru
combaterea foametei, a ruinei economice, pentru ajuto-
rarea frontului, pentru stringerea legaturilor dintre clasa
muncitoare i taranime, intarirea unitatii partidului si
cura.tirea rindurilor lui. El scrie c nimic n-a contribuit
atit de mult la cresterea prestigiului partidului comunist,
la cresterea stimei muncitorilor fara partid fata de comu-
nisti, cum au contribuit subotnicele atunci cind au incetat
sa fie un fenomen izolat i cind muncitorii fara partid
au vazut in fapt ca membrii partidului comunist au in-
datoriri mai mari decit cei fara partid, c partidul pri-
meste in rindurile sale noi membri nu pentru a le oferi
posibilitatea de a se bucura de avantajele inerente situa-
tiei de partid de guvernamint.

Lenin a acordat o mare importanta organizarii
largi a subotnicelor, prevazind dezvoltarea con-

tinua a acestei mari initiative, aparitia de noi i noi forme
de initiativa in munca a maselor. Cerind o atitudine
plina de atentie fata de primele mladite ale comunismu-
lui, el arata c ingrijirea acestor mladite constituie o
indatorire primordiala i generala.

In aceasta perioada de grea cumpana pentru Tara
Sovietelor, Lenin acorda, ca intotdeauna, o mare atentie
problemelor teoriei, dezvolta invatatura marxista despre
lupta de clasa, despre stat, despre dictatura proletariatu-
lui. Lenin arata ca dupa cucerirea puterii politice de catre
clasa muncitoare i instaurarea dictaturii proletariatului
lupta de clasa nu inceteaza, ci ia alte forme. Schimbarea
sarcinilor, a formelor si caracterului luptei de clasa este

i
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determinata n primul rind de faptul c dupa victoria
revolutiei socialiste proletariatul devine clasa dominanta.
In capitalism, clasa muncitoare lupta pentru eliberarea
sa economica si politica ; dupa victoria revolutiei socia-
Este, ea lupta pentru mentinerea puterii cucerite, pentru
zdrobirea impotrivirii burgheziei, pentru asigurarea vic-
toriei socialismului. Acestea 4nt sarcini ale luptei de clasa
pe care inainte proletariatul nu si le punea si nici nu
putea s i le puna.

In lucrarea Despre dictatura proletariatului", Lenin
indica cinci forme principale noi ale luptei de clasa a
proletariatului : reprimarea impotrivirii exploatatorilor ;
razboiul civil ; neutralizarea" micii burghezii, si in spe-
cial a taranimii, faurirea aliantei dintre clasa muncitoare
si taranime, in care rolul conducator s apartina prole-
tariatului ; folosirea" burgheziei, atragerea specialistilor
burghezi la construirea noii societati ; faurirea unei dis-
cipline noi.

Dupa instaurarea dictaturii proletariatului, clasa mun-
citoare trebuie sa invinga impotrivirea claselor rasturnate.
Prin comploturi i sabotaj, prin inriurirea micii bur-
ghezii i dezlantuirea razboiului civil, burghezia fincearca
sa" restaureze capitalismul. Mijloacele i formele mpotri-
virii exploatatorilor nu Sint intordeauna i pretutindem
aceleasi. Ele slut ,determinate de raportul fortelor de
clasa dinauntrul tarii i pe arena internationala. In Ru-
sia, prima tara care pornise pe calea revolutiei socialiste
intr-un timp ()Ind pe arena internationala burghezia era
mai puternica dealt proletariatul, impotrivirea exploata-
torilor a fost deosebit de Inversunata. Rusia scria
Lenin este prima tara careia istoria i-a harazit rolul
de deschizator de drum al revolutiei socialiste, i tocmai
de aceea avem de dus o lupta atit de grea si de indurat
atitea suferinte" (p. 138). Imperialistii li dadeau seama
in Rusia se da o lovitura nu numai burgheziei ruse, ci
intregului capitalism mondial. De aceea, ei au facut tot
ce le-a stat in putinta ca s vina in ajutorul burgheziei
ruse, care, printr-un singeros razboi civil, incerca s ras-
toarne Puterea sovietica. La impotrivirea armata a bur-

ca
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gheziei, proletariatul a fost nevoit sa raspunda prin
contramasuri corespunzatoare.

Lenin arata ca, dupa 7 noiernbrie 1917, guvernul so-
vietic n-a interzis nici macar ziarele burgheze si a pus

libertate nu numai pe ministrii lui Kerenski, ci si pe
generalul Krasnov, care luptase impotriva Rusiei Sovie-
tice, i c numai dupa ce capitalistii au trecut la o am-
pla acciune de impotrivire, am inceput s luam impotriva
ei sistematice masuri de reprimare, inclusiv teroarca"
(p. 116). Caracterul ascutit al luptei de clasa din Rusia
era determinat de impotrivirea inversunata a burgheziei,

nicidecum de vreo tendin0 spre violenca din partea
clasei muncitoare.

Dusmanii clasei muncitoare, aparatorii capitalismului
revizionistii de tot felul, denaturind esenta dictaturii

proletariatului, o reduc numai la violença. Lenin a aratat
in repetate rinduri ca' esenta dictaturii proletariatului
consta nu numai in violenca si nu atit in violerqa. Esen-
tialul in dictatura clasei muncitoare ii constituie sarcinile
si functiile ei constructive, faptul ca proletariatul repre-
zinta i infaptuieste un tip superior de organizare sociala
a muncii in comparacie cu cel din capitalism. Aceasta este
esencialul. In aceasta rezida izvorul fortei comunismului

chezasia inevitabilei sale victorii depline" (p. 14).
Lenin a subliniat ca, pentru a putea invinge, proleta-
riatul trebuie si indeplineasca o dubla sarcina : in primul
rind, sa antreneze prin eroismul sau intreaga masa* mun-
citoare exploatata in lupta pentru rasturnarea burgheziei
si reprimarea oricarei impotriviri din partea acesteia ; iar
in al doilea rind, sa duca dupa sine masa muncitoare pe
calea noii constructii economice, a crearii econorniei so-
cialiste si a unor noi relatii sociale. Aceasta a doua sar-
cina arata Lenin este mai grea decit prima, pentra
ca in nici un caz nu poate fi indeplinita prin eroismul
unui asalt izolat, ci necesita un foarte indelungat i extrem
de perseverent eroism in masa in munca de fiecare zi,
eroismul cel mai greu dintre toate. Dar aceasta sarcina
este totodata mai esentiala decit prima, cki, in ultima
analiza, cel mai adinc izvor de forca pentru victoriile
asupra burgheziei si unica chezasie a trainiciei i perma-
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nentei acestor victorii poate fi numai un mod de produc-
tie sociala nou, superior, inlocuirea productiei capitaliste
si mic-burgheze prin marea productie socialista" (p. 18).

In aceasta perioada, Lenin acorda multa atentie pro-
blernelor privind trecerea revolutionara de la capitalism
la socialism, analizei legilor ei fundamentale. In volumul
de fa ta. a fost inclusa lucrarea Economicul i politicul In
epoca dictaturii proletariatului", scrisa cu prilejul celei
de-a doua aniversari a Puterii sovietice. Principalele teze
din aceasta lucrare au o mare importanta pentru teoria
practica construirii socialismului. In aceasta lucrare,
Lenin generalizeaza experienta primului. stat sovietic din
lume, arata importanta istorica a victoriei dictaturii pro-
letariatului, defineste si concretizeaza politica clasei mun-
citoare 'in opera de construire a socialismului.

Analizind economia si structura de clasa a societatii
in perioada de trecere, Lenin arata Ca principalele forme
de economie sociala in perioada de trecere sint socialismul,
mica productie de marfuri si capitalismul. Principalelor
sectoare economice le corespund forte de clasa bine deter-
minate : proletariatul, mica burghezie si burghezia. Exis-
tenta acestor trei principale sectoare si clase este inevita-
bila In perioada de trecere in toate tarile cu productie
capitalista mai mult sau mai putin dezvoltata. Fiecare
tara care trece la socialism, subliniaza Lenin, va aduce
ceva specific 'in rezolvarea problemelor transformarii so-
cialiste, dar aceste particularitati in nici un caz nu pot
afecta esentialul. In comparatie cu tarile dezvoltate, scria
el, in Rusia dictatura proletariatului trebuia in mod ne-
cesar sa se distinga prin unele particularitati, datorita
starii foarte inapoiate i caracterului mic-burghez al tarii.
Dar principalele forte i principalele forme de economic
sociala au fost in Rusia aceleasi ca in orice tara capitalista.
Aceste concluzii, deduse de Lenin din analiza economiei
perioadei de trecere in Rusia Sovietica, au fost intru totul
confirmate de experienta istorica a tarilor lagarului socia-
list. In economia perioadei de trecere au existat in Tara
Sovietelor atit elemente de capitalism cit si elemente de
socialism. In toate domeniile vietii economice s-a desf4u-
rat o lupta intre socialismul deja nascut, dar Ia inceput

si
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Inca slab, si capitalismul kvins, dar Inca nelichidat. Prin-
cipala sarcina a dictaturii proletariatului o constituia
transformarea economiei cu multe sectoare intr-o economie
socialista.

De rezolvarea acestei sarcini era legata lupta pentru
transformarea socialista a agriculturii. Economia Ora-
neasca, care continua sa fie mica producvie de marfuri,
constituia baza care zi de zi i ceas de ceas genera capi-
talism. Fiind o clasa de rnici prqprietari, taranimea avea
o situaiie intermediara intre proletariat si burghezie
oscila Intre ele. Trebuiau intreprinse acciuni pentru a rupe
definitiv taranimea muncitoare de burghezie i pentru a
o atrage la construirea socialismului. Clasa muncitoare,
scria Lenin, trebuie sa faca distincvie intre faranul om al
muncii i varanul proprietar, intre varanul muncitor si
taranul negustor, Intre taranul care traieste din munca
sa i çaranul care face specula. Sarcina proletariatului este
sa conduca varanimea, sa lupte pentru influenca asupra
ei. Clasa muncitoare trebuie sâ duca dupa sine elementele
sovaielnice, nestatornice. Lenin arata c. i aceasta este
tot o lupta, dar de un fel deosebit, infringerea unei anu-
mite impotriviri, ce-i drept, cu totul alt fel de impotri-
vire si cu totul alt gen de infringere" (p. 464-465). In
acest domeniu, principalele mijloace stilt educarea, metoda
convingerii, instruirea prin intermediul exemplului.

Lenin sublinia ca clasa muncitoare trebuie sa atraga
pe tarani pe calea construcviei socialiste, ,pe calea crearii
marii gospodarii colective. Totodata el arata ca numai
demonstrarea In practical a superioriacii arii gospodarii
fata de mica gospodarie poate asigura succesul. Este ne-
cesar, spunea el, ca fiecare artel i comuna agricola sa
devina o adevarata pepiniera de idei i vederi comuniste

rIndurile faranilor, un exemplu concret care le va do-
vedi ca fiecare comuna si fiecare artel este o mladita care,
desi Inca mica si slaba, nu este artificiala, nu este o planta
de sera, ci o mladita reala a noii orinduiri socialiste"
(p. 387).

Intr-o serie de lucrari incluse In acest volum, Lenin
elaboreaza probleme ale 6nvacaturii marxiste despre stat,
demonstreaza esenta de clasa a statului, scoate la iveala

si
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opozitia dintre democratia sovietica i cea burgheza. Cu
greu s-ar putea gasi o problema spune Lenin in pre-
legerea sa Despre stat" pe care ideologii claselor ex-
ploatatoare, reprezentantii filozofiei, sociologiei si juris-
prudentei burgheze s-o fi incurcat n halul in care au
incurcat problema statului, ceea ce se datoreste faptului

aceasta problema afecteaza nemijlocit interesele funda-
mentale ale claselor exploatatoare. In dorinta de a-si eter-
niza dominatia, burghezia estompeaza natura de clasa a
statului, prezentindu-1 drept ceva .situat afara claselor,
deasupra societatii. Lenin sublimaza caracterul istoric,
trecator, al statului capitalist, inevitabilitatea iAnlocuirii lui
cu cel proletar. Vorbind despre statul sclavagist, despre
statul feudal despre cel burghez, Lenin arata care slut
legitatile trecerii de la un tip de stat la altul i subli-
niaz cà pricina acestei treceri trebuie cautata in schim-
barea modului de productie, a structurii de clasa a so-
cietatii.

Lenin scoate la iveala esenta statului capitalist si arata
ca. acest stat este o dictatura a burgheziei. Demascind
caracterul formal al democratiei burgheze, el arata ca,
in comparatie cu feudalismul, capitalismul n-a facut de-
cit s. schimbe forma exploatard i s creeze un paravan
deosebit de comod pentru camuflarea ei, dar n-a schimbat

nici nu.putea schimbe esenta. Ideologii burgheziei
si socialism de dreapta prezentau i continua sa prezmte
democratia burgheza drept democratie pura", afara
claselor". Lenin a relevat caracterul formal al libertati-
lor burgheze. Votul universal, parlamentul, spunea el,
nu sint dedit forme care nu sohimba drug de putin esenta
lucrurilor. Iar esenta consta in faptul c. puterea ramine
in miinile capitalistilor. In legatura cu aceasta, Lenin
scria ca nicHieri puterea capitalului, puterea unui pumn
de miliardari asupra intregii societati nu se manifesta cu
atita brutalitate, cu metode de coruptie atit de fatise ca
in America" (p. 82-83).

Lenin subliniaza ca nici nu poate fi vorba de egalitate
atita timp ott In societate exista proprietate privata
exploatarea omului de catre om. Din punctul de vedere
al proletariatului, scria el, problema se pune numai asa :
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eliberare de sub asuprirea carei clase ? egalitate intre
care clase ? democratic pe terenul proprietatii private sau
pe terenul luptei pentru desfiinthrea roprietatu private ?
(p. 285). Lenin critica cu asprime pe liderii Internacio-
nalei a II-a, care proipovaduiau trecerea la socialism
prin dernocratie in general", fara dictatura proletaria-
tului. A incerca sa rezolvi sarcinile concrete ale dictaturii
proletariatului cu ajutorul unor fraze generale despre
libertate, egalitate, democratic, spune Lenin, insearnna
trece pe pozitiile teoretice ale burgheziei.

Extinderea democratiei pina la nivelul democratiei so-
cialiste generale poate fi infaptuita numai pe baza dic-
taturii proletariatului, care continua lupta de clasa i o
duce pina la desfiintarea claselor. Chiar de la primele
sale inceputuri, din primele zile ale existentei sale, dic-
tatura proletariatului poarta in sine trasaturile democra-
tiei socialiste generale, posibilitatea transformarii ei in-
tr-un stat al intregului popor. Aceasta posibilitate a devenit
iealitate in Tara Sovietelor, unde, dupa cum se spune in
Programul P.C.U.S. adoptat la Congresul al XXII-lea al
partidului, dictatura proletariatului, dupa ce a asigurat
victoria deplina i definitiva a socialismului si trecerea
societatii la construirea desfasurata a cornunismului, si-a
indeplinit misiunea istorica si, din punctul de vedere al
sarcinilor dezvolthrii interne, a incetat sa fie necesara in
U.R.S.S. In etapa noua, contemporana, statul care a luat
nastere ca stat al dictaturii proletariatului s-a transformat
in statul intregului popor, intr-un organ de exprimare
intereselor i vointei intregului popor". In Program au
fost formulate principalele teze cu privire la caracterul
si sarcinile acestui stat, cu privire la destinele lui in co-
munism. Statul intregului popor reprezinth o etapa noua,
un jalon important pe calea transformarii vietii de stat
socialiste in autoconducere obsteasca comunista.

Lucrarile incluse in volumul de fata arata in chip
graitor oit de mare este importanta pe care Lenin o atri-
buia atragerii maselor in opera de construire a socialis-
mului, de conducere a statului si a economiei nationale.

Marea Revolutie Socialisth din Octombrie a dat un
continut nou activitatii maselor largi populare. 0 data

a

a



P RE r AT A NIX

cu victoria revoluciei, oamenii muncii din Tara Sovie-
telor au devenit constructori comtienci ai societacii co-
muniste. Participarea activ i larga a oarnemlor muncii
la construirea viecii noi creeaza posibilitaci fara prece-
dent entru aocelerarea ritmului dezvoltarii sociale, pen-
tru inaintarea rapida spre comunism. Spre deosebire do
capitalism, care inabu§ea orice iniciativa populara, orice
iniciativa .curajoasa. a maselor tindea transforrne
pe oamenn muncii in executanci docili ai voincei bur-
gheziei, Revolucia Socialista din Octombrie, descatu§ind
personalitatea urnana, a creat posibilitaci nelimitate pen-
tru dez voltarea aptitudinilor i talentelor oarnenilor mun-
cii, a deschis cimp liber inepuizabilelor force creatoare
ale poporului. Lenin avea o incredere profunda in marile

creatoare ale maselor populare, in forcele Ion
revolucionare. El scria ca printre oamenii muncii se ga-
sesc foarte multe elemente inzestrate cu talent organi-
zatoric i administrativ carora capitalismul le bara dru-
mul, dar care trebuie ajutate in fel §i chip sa se ridice §i
sa participe la construirea socialismului. Partidul comu-
nist, spunea Lenin, trebuie sa descopere aceste talente noi,
necunoscute, sà atraga la munca de conducere a statului
pe muncitorii §i caranii de rind, pe care veacuri de-a
rindul i-au asuprit i i-au terorizat mo§ierii i capita-

Este o sarcina grea scria V. I. Lenin , pe care
noi insa trebuie s-o indeplinim neaparat, pentru a putea
sorb' mai din adinc force noi din rindurile clasei mun-
citoare, ale caranimii muncitoare... Munca de construire
a socialismului pot. §i trebuie s-o conduca in numar tot
mai mare muncitorn §i carann muncitori de rind (p. 227).
Vorbind despre componenca C.E.C. din Rusia care urma
sa fie ales la cel de-al VII-lea Congres general al Sovie-
telor, Lenin a recomandat ca el sa cuprinda un mare
numar de muncitori §i de carani muncitori. Lenin a sub-.
liniat in repetate rinduri necesitatea imbunatacirii
simplificnii aparatului de stat, a apropiern lui de ne-.
voile maselor. El cerea lichidarea diferitelor denaturari
birocratice, care frinau activitatea creatoare a oamenilor
muncii i tar'aganau rezolvarea sarcinilor. Cea rnai mica
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manifestare de birocratism scria el trebuie pedepsita
fara crutare" (p. 312). In volumul al 39-lea e pentru
prima oafai inclusa in Opere o dispozitie data in scris
Secretariatului Consiliului Comisarilor Poporului la 19 iu-
lie 1919 in legatura cu intirzierea aprobarii unor instruc-
tiuni cu privire la trimiterea coletelor cu alimente. In
aceasta dispozitie, Lenin arata c trebuie gasiti vh-iovatii
si elucidate cauzele intirzierii, in primul rind pentru sta-
bilirea raspunderilor, iar in al doilea rind pentru elabo-
rarea unor masuri care sa faca imposibila repetarea unui
asemenea caz.

Insistind asupra principiului fundamental al muncii
de conducere principiul conducerii colective, Lenin
s-a ridicat totodata impotriva denaturarilor acestui prin-
cipiu, care duc la lipsa de raspundere. Transformarea co-
legiilor in simple locuri de palavrageala, scria el, este un
mare rau, caruia trebuie sa i se puna capat cu orice pret

cit mai repede cu putinta. Lenin carea ca conducerea
colectiva sa fie imibinata cu responsabilitatea fiecaruia
pentru o munca precis stabilita.

0 serie de lucrari incluse in volum sint consacrate pro-
blemelor privind politica nationala a partidului comu-
n ist si a guvernului sovietic. Lucrari ca, de pilda, Ca-
tre tovarasii comunisti din Turkestan", Rezolutia C.C.
al P.C. (b) din Rusia cu privire la Puterea sovietica in
Ucraina" i altele au avut un rol insemnat in combaterea
sovinismului de mare putere si a nationalismului burghez
si au contribuit in practica la intarirea Puterii sovietice
in republicile i regiunile nationale. Lenin scria : Ati-
tudinea Republicii muncitoresti/aranesti sovietice fata de
popoarele slabe, pina acum asuprite, va avea o insemna-
tate practica pentru toata Asia si pentru toate coloniile
din lume, pentru multe milioane de oameni" (p. 307). In
Rezolutia C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la Pu-
terea sovietica in Ucraina", adoptata la cea de-a VIII-a
Conferinta generala a P.C. (b) din Rusia, a fost confir-
mata recunoasterea independentei R.S.S.U., aratindu-se
totodata ca formele aliantei dintre R.S.S.U. si R.S.F.S.R.
vor fi stabilite de muncitorii si de faranii muncitori din
Ucraina. Se recomanda ca la aplicarea politicii agrare sa.
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se acorde o atentie deosebita intereselor taranimii sarace
mijlocase. C.C. al P.C. (b) din Rusia cerea ca masele

taranimii sarace si mijlocase sa fie In mai mare masura
atrase la opera de construire a statului i sa se ia toate
masurile pentru Inlaturarea oricaror piedici din calea
dezvoltarii nestInjenite a limbii i culturii ucrainene.

Lenin atribuia o importanta enorma trezirii popoarelor
Orientului. Prevazind c sistemul colonial al imperialis-
mului, pe atunci Inca atotputernic, se va prabusi sub lo-
viturile miscarii de eliberare nationala, Lenin scria ca,
privita in perspectiva istorica, eliberarea popoarelor
Orientului este pe deplin realizabila n practica. El isi
exprirna convingerea ferma ca. masele populare din Orient
se vor ridica vor asuma rolul de rpiarticipanti de sine
statatori la procesul dezvoltarii istorice, de fauritori ai
unei vieti noi.

0 serie de lucrari din volumul de fata, consacrate pro-
blemelor miscarii de eliberare nationala a popoarelor
Orientului, demasca ororile colonialismului i exprima
convingerea nestramutata ca pieirea lui este inevitabili.
Deosebit de important e sub acest aspect Raportul pre-
zentat la cel de-al II-lea Congres general din Rusia al
organizatiilor comuniste ale popoarelor din Orient", in
care Lenin subliniaza uriasa importanta a Revolutiei din
Octombrie ca factor de revolutionare a t'arilor coloniale

dependente. Adresindu-se comunistilor din Orient si
indemnindu-i sa se sprijine pe teoria i practica generala
a comunismului, el adauga : Adaptindu-va la conditii
specifice care nu exist n tarile europene, va trebui sa
stiti s aplicati aceasth" teorie i practica In conditii in
care principala masa o constituie tafanimea, iar lupta
urmeaza a fi indreptata nu Impotriva capitalului, ci Im-
potriva ram'asitelor medievale" (p. 334). In aceasta lupta,
spune Lenin, sutele de milioane de oarneni ai muncii si
de exploatati ai popoarelor din Orient au un aliat de
nadejde : proletariatul international. Lenin spunea ca re-
zolvarea problemelor miscarii de eliberare nationala rre-
buie cautata in lupta comuna," pe care a inceput-o Rusia
Sovietica.
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0 serie de lucrari ca, de pilda, Catre muncitorii ame-
ricani", Raspuns la intrebarile corespondentului ziarului
american «The Chicago Daily News." etc. sint consacrats!
analizei situatiei internationale i elaborarii
politicii externe a Statului sovietic. Lenin a aratat c.
principiile de baza ale politicii externe sovietice in tot
cursul perioadei istorice in care vor coexista state so-
cialiste si state capitaliste" (p. 199) sint : coexistenta
pasnica a statelor cu orinduiri sociale diferite, respectarea
suveranitatii nationale si de stat a fiecarui popor, spriji-
nirea luptei popoarelor pentru libertate i independenta.
El a fost un promotor consecvent al politicii de pace, ara-
tind ca in Rusia Sovietica ea decurge din insesi bazele orin-
duirii sociale si de stat ale ;aril. Lenin sublinia c. gu-
vernul sovietic este gata s. garanteze neamestecul in tre-
burile interne ale altor state, ca Statul sovietic nazuieste
spre pace si colaborare cu celelalte

Guvernul sovietic a adresat in repetate rinduri guver-
nelor tarilor capitaliste propuneri de a Incepe negocieri
pentru incetarea razboiului. In volumul de fata se pu-
blica Proiectul de rezolutie cu privire la politica inter-
nationala", in care guvernul sovietic a proclamat Inca o
data ferma sa nazuinta spre pace si a propus din nou
Angliei, Frantei, S.U.A., Italiei i Japoniei s inceapa
negocieri de pace. Republica Sovietica Federativa So-
cialista Rusa se spune in acest proiect doreste
traiasca in pace cu toate popoarele i sa-si concentreze
toate eforturile asupra constructiei interne, asupra orga-
nizarii productiei, transporturilor si a conducerii obstesti
pe baze sovietice" (p. 373). Lenin a militat pentru prin-
cipiul coexistentei pasnice a celor doua sisteme, pentru
colaborare intre state. Sintem, fr doar si poate
scria el , pentru o intelegere econornica cu America,.

cu toate tarile, dar mai ales cu America" (p. 211).
Volumul al 39-lea cuprinde i lucrari in care sint tra-

tate probleme ale miscarii muncitoresti si cornuniste inter-
nationale : Despre sarcinile Internationalei a III-a (Ram-
say MacDonald despre Internationala a III-a)", Cum
ii foloseste burghezia pe renegati", Scrisoare catre Syl-
via Pankhurst", Salut comunistilor italieni, francezi si

rincipiilor
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germani", Scrisoare in legatura cu sciziunea, adresata
Comitetului Central al Partidului Comunist din Germa-
nia", Tovarasilor comunisti care au facut parte din
.Partidul Comunist din Germaniao i care au format
acum un partid nou", Tovarasului Serrati i comunisti-
lor italieni In general" etc. In aceste lucrari, Lenin de-
masca pe liderii Internationalei a II-a, ca
tradatori ai socialismului i subliniind c fara lupta irnpo-
triva lor, fara despartire de ei nici nu poate fi vorba de
socialism adevarat. In acelasi timp, el critica tendincele
dogmatice, sectare care se rnanifestau in miscarea comu-
nista din diferite vari. Lupta impotriva tradatorilor so-
cialismului, impotriva scheidemannistilor si a kautskisti-
lor scria el trebuie sa fie necrucatoare, dar ea nu
trebuie sa se desfasoare in jurul problemei participarii
sau neparticiparii la parlamentele burgheze, la sindicatele
reactionare etc. Aceasta ar fi o greseala incontestabila,
o greseala si mai mare ar fi devierea de la ideile marxis-
mului si de la linia lui practica (un partid politic pu-
ternic centralizat) gyre ideile i practica sindicalismului.
Trebuie s ne straduim ca partidul sa participe si Li
parlamentele burgheze, si la sindicatele reacvionare, si la
,Sovietele de intreprindereo, ciuntite si castrate in ma-
niera scheidemannista, sa activeze in toate organiz4ile
unde sint muncitori" (p. 223). Ulterior, aceste teze au
fost dezvoltate si fundamentate de Lenin in lucrarea sa
,,.StIngisrnulo, boala copilariei comunismului".

In volumul de fava se publica 30 de documente care
se includ pentru prima oara in Operele lui V. I. Lenin.
Dintre acestea, 29 au mai fost publicate in Culegeri din
Lenin", precum si in presa periodica. Observaviile ,pe
marginea proiectului de hotarire cu privire la biroul
fraqiunii P.C. (b) din Rusia de pe linga Consiliul Central
al Sindicatelor din Rusia" se publica pentru prima oara
(dupa manuscris).
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Printre documentele incluse pentru prima oath in
Opere figureaza o serie de proiecte de hotariri si direc-
tive ale C.C. al P.C. (b) din Rusia si ale guvernului so-
vietic, si anume : Proiecte de hotariri ale Biroului
Politic al C.C. cu privire la masurile de lupta impotriva
lui Mamontov", proiectul de hotarire a C.C.P. cu privire
la Introducerea principiului conducerii unice la Cen-
trala textilelor, in locul conducerii prin colegii", Dezide-
rate in problema cooperatiei", Proiect de hotartre a
plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia", In legatura cu proiec-
tul de hotarire a plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia cu
privire la componenta C.E.C. al Sovietelor din Rusia",
proiectul de hotarire a C.C.P. Cu privire la imbunata-
tirea conducerii cailor ferate" si proiectul de rezolutie
Cu privire la activitatea aparatului de aprovizionare".

Dintre documentele noi prezinta un deosebit interes :
Dispozitia catre Secretariatul Consiliului Comisarilor
Poporului", Convorbirea cu ambasadorul extraordinar al
Afganistanului Muhamed Vali-han", Cuvintarea ros-
tita in fata muncitorilor comunisti din Ivanovo-Vozne-
sensk care pleaca ve front", Cuvintarea rostita in fata
audientilor cursurilor pentru lucratorii invatamintului
extrascolar inainte de plecarea lor pe front" si altele.

In sectiunea Materiale pregatitoare" se publica planuri
de articole, cuvintari si expuneri, Insemnari pentru o
brosura despre dictatura proletariatului si planul brosurii",
Directive catre Comisariatul poporului pentru agricul-
tura cu privire la modificarea unor instructiuni", Insem-
nari acute la o consfatuire a delegatilor la cel de-al II-lea
Congres general al organizactillor comuniste ale porpoarelor
din Orient", Observatii pe marginea proiectului de ho-
tatire cu vrivire la biroul fractiunii P.C. (b) din Rusia de
pe linga Consiliul Central al Sindicatelor din Rusia".

Institatul de marxism-leninism
de pe lingd C.C. al P.C.U.S.
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Presa publica numeroase pilde de eroism din partea
ostasilor Armatei Roii. In lupta impotriva trupelor lui
Kolceak i Denikin, ca i impotriva celorlalte trupe ale
mosierilor i capitalistilor, muncitorii i taranii care apara
cuceririle revolutiei socialiste savirsesc adesea minuni de
vitejie si de rezistenta. Incet si anevoios decurge procesul
de lichidare a partizanatului, de biruire a oboselii si in-
disciplinei, dar, in pofida tuturor greutatilor, acest proces
continua sa se desfasoare. Eroismul maselor muncitoare,
care fac in mod constient sacrificii pentru cauza victoriei
socialismului, iata ce constituie baza disciplinei noi, to-
varasesti, in Armata Rosie, baza renasterii, a intaririi
cresterii ei.

Nu mai putina atentie merita eroismul muncitorilor in
spatele frontului. De o insemnatate cu adevarat imensa
este, in aceasta privinta, captul ca. din propria lor

muncitorii organizeaza subotnice * comuniste. Acesta
nu e, desigur, dealt un inceput, dar un inceput de o im-.
portanta deosebit de mare. Este incetputul unei revolutn
mai anevoioase, mai profunde, mai radicale si mai hota-
ritoare dealt rasturnarea burgheziei, caci ea inseamna
victoria asupra propriei noastre rutine, asupra

asupra egoismului mic-burghez, asurvra acestor de-
prinderi pe care blestematul capitalism le-a lasat mostenire
muncitorului j aranului. Cind aceasta victorie va fi con-

* Munca voluntari se presta de
Nota

obicei siMbIta, pe ruseste subote, de aici
denumirea de subotnice". :rad.

initia-
tiva
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6 V. I. LENIN

solidata, atunci si numai atunci va fi creata noua disci-
plina sociala, disciplina socialista ; atunci i numai atunci
intoarcerea la capitalism va deveni imposibil, i comu-
nismul va deveni intr-adevar de neinvins.

Pravda" din 17 mai a publicat un articol al tov.
A. J., intitulat Munca in spirit revoltgionar (Un subotnic
comunist)". Acest articol e atit de important, Tacit 11 vom
reproduce in intregime :

MUNCA IN SPIRIT REVOLUTIONAR
(UN SUBOTNIC COMUNIST)

Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist din Rusia
cu privire la necesitatea de a munci in spirit revolutionar a dat un
puternic =bold organizatiilor comuniste si membrilor lor. Indemnati
de entuziasmul general, multi comunisti de la caile ferate au plecat
pe front, dar majoritatea comunistilor nu si-au putut parasi postu-
rile de raspundere i n-au avut posibilitatea de a gasi noi metode
de rnunca in spirit revolutionar. Rapoartele primite de pc teren cu
privire la incetineala muncii de mobilizare si la taraganeala biro-
cratica au determinat subraionul liniei ferate Moscova-Kazan sI
examineze mai indeaproape felul cum se desfasoara munca in ate-
lierele cailor ferate. S-a constatat ca, din cauza lipsei miinii de
lucru si a slabei intensitati a muncii, intirzie executarea unor co-
menzi urgente si a unor urgente reparatii de locomotive. La 7 mai,
in adunarea generala a comunistilor si a simpatizantilor din sub-
raionul liniei ferate Moscova-Kazan s-a propus ca de la declaratil
pur verbale pe tema necesitatii de a se contribui la victoria asupra
lui Kolceak sa se treacä la fapte. Propunerea facuta suna astfel :

Data fiind greaua situatie interna i externa, pentru a obtine
superioritatea asupra dusmanului de clasa, comumstii i simpati-
zantii trebuie sa-si inmulteasca eforturile i s rupa din timpul lor
de odihna Inca o ora de munca, adica sa-si prelungeasca ziva de
lucru cu o ora, sà grupeze laolalta aceste ore si sa faca simbata
6 ore de munca fizica, pentru a produce imediat o valoare reala.
Considerind ca, atunci cind e vorba de cuceririle revolutiei, comu-
nistii nu trebuie sa-si precupeteasca nici sanatatea, nici viata, pro-
punem ca munca sit fie efectuata fara plata. Subotnicul comunist sit
fie introdus in intregul subraion pina la victoria deplina asupra
lui Kolceak".

Dupa unele ezitari, aceasta propunere a fost adoptata in una-
nimitate.

Simbata 10 mai, la orele 6 seara, comunistii i simpatizantii s-au
prezentat militareste la lucru i, dupa ce s-au incolonat, maistrii i-au
condus, in cea mai des:ivirsita ordine, la locurile lor de munca.

Rezultatele muncii in spirit revolutionar se viid. Tabelul de mai
jos arata intreprinderile si felul de munca :

5
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Locul do muucA Dommirea
lue fitrilor

Xumii-
rul mutt-

Num ir I er lor

ni-
,1;i de

imp
Tut al

Munca efeetuata

Moscova . Atolie-
role centrale de
repara de loco-
motive

Inciircare de
materiale pt.
linie, dispozi-
tive pt. repa-
rarea locomo-
tivelor si
pieselor de va-
goane, spre a
fi expediate la
Perovo, Mu-

Alatir
Sizran

48

21

5

5 240

3 63

4 90

Incireat: 7 500
puduri
Descitrcat: 1 800
puduri

Moscova. Depo-
ul de locomoti-
ve pt. trenuri
de eitlittori

Reparatii
complexe cu-
rente de loco-

otive

26

Moscova. Triaj Reparatii ru-
rente de loc o-
motive

24

5 130 in total s-au re-
parat 1 bocomoti-
v i jumittate

6 144 S-au reparat 2 lo-
comotive i la alte
4 s-au demontat
piesele de reparat

Moscova. Sectia
vagoane

Repa ra (it cu-
rente de va-
goalie pt. Ca-
Iãto ri

12 6 79 2 vagoane de
clasa a III-a

Perovo". Ate-
lierele eentrale
de repa ra (i i de
vagoane

Reparatii de 46
vagoane
mici repa ra i i 23
efectuate

duminica

5

5

230

115

12 vagoane de
mad& a coperite
si 2 platf orme

Total 203 1 014 In total s-au
reparat 4 loco-
motive, s-an des-
ertrcat si incar-
eat 0 300 puduri.

ilorilor
I
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simbrita,



8 V. I. LENIN

Valoarea totall a lucrarilor efectuate socotit a. la tariful. nor-
mal este de 5 000 de ruble, iar la tariful pentru ore suplimen-
tare 7 500.

La lucrarile de inearcare intensitatea muncii depaseste cu 270% pe
aceea a muncitorilor obisnuiti. La celelalte lucrari s-a inregistrat
aproximativ aceeali intensitate.

Intirzierile in executarea comenzilor (urgente), intirzieri care,
datorita lipsei miinii de lucru i practicilor birocratice, variau intre
sapte zile i trei luni, au fost lichidate.

Munca a fost efectuati cu ajutorul unor dispozitive care aveau
defectiuni (usor de inlaturat), ceea ce a pricinuit unora dintre grupe
pierderi de timp variind intre 30 si 40 de minute.

Personalul administrativ care fusese insarcinat cu conducerea
lucrarilor abia reusea si pregiteasca noi lucrari, si poate a nu e
prea exagerata afirmatia unui maistru batrin ca in timpul subotm-
cului comunist s-a facut cam cit fac intr-o saptamina muncitori in-
constienti i dezordonati.

Deoarece la aceasta munca au participat i oameni care sint pur
simplu sinceri simpatizanti ai Puterii sovietice i deoarece se

asteapta ca la subotnicele viitoare participarea lor sa fie si mai
largl i dat fiind, de asemenea, c alte raioane vor sa imite
exemplul comunistilor de la linia ferata Moscova-Kazan. ma voi
opri mai arnanuntit asupra laturii organizatorice, pe baza comuni-
carilor primite de la diferitele locuri de munca.

Circa 10% dintre participantii la munca au fost comunisti care
lucreaza permanent la respectivele locuri de munca. Ceilalti oa-
meni cu posturi de raspundere si cu functii elective, de la comisarul
liniei ferate jiina la comisari din diferite intreprinderi, precum si
activisti ai smdicatului, lucratori ai directiei i ai Comisariatului
cailor de comunicatie.

Munca s-a desfasurat intr-o atmosfera de nemaivazuta insufle-
tire i buna intelegere. Cind, fara sudàlmi i ciorovaieli, muncitori,
functionari de birou i lucratori ai directiei apucau un bandaj de
roata in greutate de 40 de puduri pentru o locomotiva de pasageri

asemenea unor harnice furnici, 11 rostogoleau asezau la locul
lui, in inimile tuturora se aprindea un cald simtamint de bucurie,
bucuria muncii colective, si se intarea increderea in trainicia de
nezdruncinat a victoriei clasei muncitoare. Rechinii imperialismului
mondial nu vor reusi sa sugrume pc muncitorii invingatori ; zadar-
nic ii asteapta pe Kolceak sabotorii dinauntrul Orli.

Dupa terminarea lucrului, cei prezenti au fost martorii unui
spectacol unpresionant obositi, dar cu sclipiri de bucurie in ochi,
cei o suta de comunisti au salutat succesul muncii cu acordurile
solemne ale Internationalei" si se parea c aceste valuri ale
imnului victoriei se vor revarsa triumfator dincolo de ziduri, deasu-
pra Moscovei muncitoresti, si, asemenea undelor stirnite de o piatra
aruncatà in apa, se vor imprastia In tot cuprinsul Rusiei munci-
tore sti vor trezi pe cei obositi i lipsiti de vlaga.

A. J.

si,

si

ci
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Comentind acest admirabil exemplu, demn de irnitat",
intr-un articol publicat sub acest titlu, tov. N. R. scria in
nurdarul din 20 rnai al ziarului Pravda" :

Asemenea exemple de munca efectuata de comunisti nu sint
rare. Cunosc cazuri asemanatoare la uzina electrical si la diferite
linii de cale ferata. In Atelierele ciiii ferate Nikolaevskaia, comu-
nistii au prestat ore suplimentare timp de citeva nopti pentru ridi-
carea unei locomotive care se prabusise pe placa turnanta ; in Ate-
lierele cdii ferate de nord, toti comunistii i simpatizantii au lucrat
asta-iarna timp de citeva duminici, curatind liniile de zapada, iar
in multe gari de miirfuri membrii respectivelor celule de partid pa-
truleaza noaptea pe teritoriul gärii, pentru a preveni furturile de
marfuri. Dar toate acestea au avut si au un caracter accidental,
nesistematic. Tovarasii de la linia ferata Moscova-Kazan au introdus
un element nou, care face ca aceastrt munca sa capete un caracter
sistematic, permanent. <Tinà la victoria deplina asupra lui Kolceak»

au hotarit tovarasii de la aceasta linie ferata, si in aceasta rezida
toata insemnatatea muncii lor. Ei prelungesc cu o ora ziva de lucru

comunistilor si a simpatizantilor pe tot timpul cit va dura starea
de razboi i dau, totodata, un exemplu de munci productiva.

Acest exemplu a si gasit imitatori i trebuie sa &easel si in
viitor oameni dornici de a-1 imita. Adunarea generala a comunistilor
si a simpatizantilor de la linia ferata Aleksandrovskaia, luind in
discutie situatia de pe fronturile de luptil si hotarirea tovarasilor
de la linia Moscova-Kazan, a hotarit : 1) Sa introduci osubotnice»
pentru comunistii i simpatizantii de la linia ferata Aleksandrovskaia.
Primul subotnic se fixeazà pentru 17 mai. 2) SI fie organizati co-
munistii i simpatizantii in brigazi model, care sa arate muncitorilor
cum trebuie sa se lucreze i ce se poate face in realitatc cu mate-
rialele si uneltele existente si in aetualele conditii de hrana.

Dupa cum spun tovarasii de la linia ferati Moscova-Kazan, exert,-
plul lor a produs o mare impresie, iar pentru simbata urmatoare se
asteapta ca la aceasta munca s participe un numar considerabil de
muncitori farii partid. In momentul in care scriem aceste rinduri, in
Atelierele liniei ferate Aleksandrovskaia munca in ore suplimentare
a comunistilor n-a inceput Inca ; dar indata ce s-a raspindit zvonul
ca se va presta asemenea munca, el a trezit un viu rasunet in masa
celor fàrä partid : eDaca stiam de ieri, ne pregateam j veneam si
noi la lucru», «Simbata viitoare yin negresit» se aude din toate
partile. Impresia pc care o produc aceste subotnice este foarte mare.

Exemplul tovarasilar de la linia ferata Moscova-Kazan trebuie
sa fie urmat de toate celulele comuniste din spatele frontului. Nu
numai celulele comuniste de la nodul de cale ferata Moscova, ci
toate arganizatiile de partid din Rusia trebuie s urmeze acest
exemplu. Celulele comuniste de la sate trebuie s organizeze, in
primul rind, ajutorarea familiilor ostasilor Armatei Rosii in munca
cimpului.

3 V I Lenin Ppere complete vol 39
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La primul lor subotnic comunist, tovarasii de la linia Moscova-
Kazan si-au incheiat munca cintind «Internationala*. Daca organi-
zatille comuniste din toata tara vor urma acest exemplu vor
transpune sistematic in practica, lunile grele ce ne asteapta vor fi
traite de Republica sovietica rusk' in puternicele acorduri ale qInter-
nationalei* cintate de toti oamenii muncii din republica...

La munca, tovarasi comunisti !"

Pravda" din 23 mai 1919 comunia :

In ziva de 17 mai a avut loc la Atelierele cii ferate Alek-
sandrovskaia primul asubotnic» comunist. Noukeci si opt de
comunisti t simpatizanti au lucrat, in conformitate cu hotkirea
adunkii generale, 5 ore suplimentare fárà p1at, obtinind doar
dreptul de a primi contra cost Inca un prinz, la care li s-a distri-
buit, tot cu bani, cite o jumfitate de funt de piine, i unor oa-
meni care presteaza munch fizicA".

Desi subotnicul a fost slab pregatit si nu indeajuns de
bine organizat, productivitatea muncii a
fost totusi de 2-3 ori mai mare ca de
obicei.

Iat citeva example :
5 strungari au lucrat in 4 ore 80 de axuri. Productivi-

tatea a fost de 213°/o fafa de cea Obisnuila.
20 de muncitori necalificati au strins in 4 ore 600 de

puduri de material vechi si 70 de arcuri de vagon de oite
31/2 puduri fiecare, in total 850 de puduri. Productivita-
tea a fost de 300°/o fat5. de cea obisnuifa.

Tovarasii spun ca. aceasta se explica prin faptul a in orele
obisnuite munca e neatragatoare, plictisitoare, pe cind aici se lu-
creaza cu placere, cu insufletire. Acum insa se vor jena s Lea in
orele obisnuite mai putin decit la subotnicul comunist".

Multi muncitori fara partid declara acum c vor sa participe
la subotnicele comuniste. Brigazile de la locomotive se angajeaza
ca intr-un subotnic s scoati din 1<cimitir), o locomotiva, s-o repare

s-o punk* (in functiune.
Sintem informati c asemenea subotnice se organizeaza i pe linia

Moscova-Veazma".

Despre felul in care se desfasoath munca la aceste su-
botnice comuniste scrie tov. A. Diacenko in Pravda" cryn
7 iunie. Reproducem partca esençial a acestui articol,
ap5irut sub titlul Insernniiri de la un sabotnic"

10
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Cu mare bucurie tie-am pregatit, eu i Inca un tovaras, sa ne
facem ustagiul* de simbata, in conformitate cu hotarirea subraionu-
lui de partid al caii ferate, i sa lasam pentru citeva ore creierul
sa se odihneasca, dind de lucru Fuseseram repartizati la
atelierul de lemnarie al caii ferate. Prezentindu-ne la locul de munca,
am gasit pe ai nostri i, dupa ce ne-am strins miinile si am schim-
bat citeva glume, am facut prezenta st am constatat c sintem in
total 30 de oameni... In fata noastra zacea «monstrulx. un cazan
de aburi de o greutate respectabila, de vreo 10-11 tone, pe care
noi trebuia «sa-1 mutant», adica sa-1 rostogolim pina la platforma,
pe o distanta de circa 1/4 sau 1/3 de versa. Un inceput de indoialã
ni se strecoara in inimi... Dar iata-ne la treaba : tovarlsii au virit
sub cazan niste butuci de lemn, au legat de el doui fringhii, si
munca a inceput... Cazanul a cedat cam greu, dar in cele din urma
s-a urnit. Asta ne bucura pe toti ; sintem doar atit de putini... La
deplasarea aceluiasi cazan au lucrat timp de aproape doui saptä-
mini de trei ori mai multi muncitori necomunisti, dar el s-a impo-
rt-wit pina am venit noi... Timp de o ora Tnuncim incordat, cu efor-
tun unite, in ritmul cadentat al comenzii : «Un, doi, trei !», pe
care o d organizatorul nostru, iar cazanul inainteaza mereu. De-
odata, buf ! citiva tovarasi cad pe spate in mod caraghios i-a
«tradat* fringhia... Dar intreruperea e de scurta durata : in locul
fringhiei fixam un odgon... Litre timp s-a inserat ; intunericul se
ingroasa mereu, iar noi mai avem de biruit o paned usoara, dupa
care treaba va fi repede terminati. Ne dor bratele, ne ard pal-
mele, sintem incinsi de atita efort, dar impingem cu toata puterea,
st treaba sporeste. Alaturi stau citiva tovarasi de la administratie
st, vadit impresionati de reusita noastra, vrind-nevrind, apnea si
et odgonul. Asa, pune umarul, de mult trebuia ! Mai la o parte
sta. tin .ostas al Armatei Rosii si se uita la ceea ce facem noi. In
mimi çmne o armonica. Probabil cal se intreaba Ce fel de oameni
sint astia ? Ce cauti ei aici simbata, cind toata lumea sea' acasa ?
Eu ii ghicesc gindurile spun : <<Tovarase, cinta-ne ceva vesel,
not nu lucram aici de mintuialà, sintem adevarati comunisti,
la te ulta cit de spornica ne e munca, nu ne lasam pe ttnjealã, ci
it dam mereu inainte Ostasul leapacla grijuliu armonica si se
grabeste siL puna mina pe odgon...

«Englezul cel smecher I,, incepe cu frumoasa lui voce de
tenor tov. U. Noi ii acompaniem, si in vazduh rasuna vechiul
cintec muncitoresc cEj, dubinuska, uhnem...*

Din lipsa de obisnuinta, muschii ne slat obositi, ne dor umerii,
spatele, dar... rniine e zi de odihna si vom putea dormi in voie. Inca
putin i vom ispravi : dupa citeva mici ezitari, 4anonstrul» nostru
ajunge la citiva pasi de platforma ; nu va mai ramine decit sa
puneti scinduri, sa urcati cazanul pe platforma, si el va putea sa
indeplineasca treaba pe care de mult o asteptam de la el ! Ne in-
dreptam cu totii spre «cIubul» celulei de aid; intram intr-o camera
puternic luminata, cu peretii acoperiti de afise, de arme atirnate
in cui, si, dupa ce cintam din toata inima «Internationala», ne

3*
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delectarn cu ceai cu «rom» i chiar cu piine. Aceasta gustare, oferita
de tovarasii de aici, este cit se poate de binevenita dupa munca
noastra incordata. Ne luam ramas bun de la tovarasi i ne Incolo-
nam. In finis= noptii, pe strada cufundata in somn räsuna cintece
revolutionare, acompaniate de cadenta pasilor nostri. aPasiti inainte,
tovarasi !», «Sculati voi, oropsiti ai vietii !» se inalta. imnul
nostru, imnul Internationalei si al muncii.

A trecut o saptamina. Bratele i umerii s-au odihnit, i iata-ne
plecind la un asubotnic» si reparam vagoane, de data aceasta la
o departare de 9 kilometri, la Perovo. Tovarasii s-au urcat pe
acoperisul locomotivei si acum cinta in cor aInternationala*. Cala-
torii din tren ascu1t i sint vadit mirati. Trenul alearga in ritmul
cadentat al rotilor, iar noi, nemaiavind loc pe acoperis, seam aga-
tati pe scat-He locomotivei, facind pe acurajosii». Iata i halta ;
am ajuns la destinatie. Trecem printr-o curte lunga si dam de
tov. comisar G., care ne intimpina cordial.

De lucru este, dar nu prea avem oameni ! Nu-s decit vreo 30,
iar noi trebuie sã gatam in 6 ore 13 vagoane care au nevoie de
reparatii partiale. Uite Colo boghiurile marcate ; avem de reparat
nu numai vagoane goale, ci i o cisterna dar nu-i nimic,
ne descurcam noi cumva..., tovarasi !

Treaba merge struna. Eu i Inca cinci tovarasi lucram la pirghii.
Sub apasarea umerilor nostri i manevrate de pirghii a caror ac-
tiune e dirijata de tov. «sef de echipi», cuplurile de roti, in greu-
tate de 60-70 de puduri, sar sprinten de pe o linie pe alta. De
indata ce un cuplu e mutat, altul ii ia locul. Iata-le acum pe toate
asezate la rind, si in scurta vreme aceste fiare vechi sint vexpe-
diate» la magazie... Un, doi, trei, i, ridicate in aer cu ajutorul
pirghiei turnante, ele dispar de pe linie. De undeva, din intuneric,
se aud lovituri de ciocane : sint tovarasii care, asemenea unor har-
nice albine, lucreaza la vagoanele lor abolnave». Se fac lucrari
de timplarie, de vopsitorie, se repara acoperisul treaba merge
struna, spre bucuria noastra si a tovarasului comisar. Acum mergem
sa dam o mina de ajutor fierarilor. Intr-o forja portativi se afla
o «oiste» incinsa, adica o bara de cuplaj cu cirligul turtit de pe
urma unei izbituri. Incandescenta i improscind scintei, ea zace
acum pe o placi de fier, i, sub loviturile noastre iscusite, supra-
vegheate de ochiul ager al unui tovaras cu experienta, ii recapata
forma normala. Capatul barei este Inca incins, de un rosu aprins,
dar, purtata pe umerii nostri, bara ajunge repede la destinatie
improscind scintei, este virita prin deschizatura anume facuta in
acest scop ; citeva lovituri, i iat-o la locul ei. Ne bagam sub vagon.
Aici constatam c mecanismul cuplajelor si al barelor nu este atit de
simplu pe cit pare : e un intreg sistem cu nituri si arcuri spirale...

Munca e in toi ; s-a intunecat de-a binelea, i tortele ard mai
viu. Curind ispravim. 0 parte dintre tovarasi as-au acivat» linga o
stiva de obezi si asug» ceai fierbinte. Racoroasa e noaptea de mai

fermecator de frumoasa e seccra lunii pe cerul instelat ! Din toate
partile se aud glume, risetc, vorbe de duh.

si,
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Tovar'ase G., e tirnpul sa' dai semnalul de incetare a lucrului,
ajung 13 vagoane !

Dar tov. G. nu se multumeste cu atit.
Dupi ce am ispra'vit de b'aut ceaiul, incepem si cinam cu totii

si ne indrepfarn spre iesire..."

Miscarea pentru organizarea de subotnice comuniste"
nu se limiteaza numai la Moscova. Pravda" din 6 iunie
comunica :

La 31 mai a avut loc la Tver primul subotnic comunist. La
calea ferat5 au lucrat 128 de comuni.sti. In trei ore si jumatate s-au
inearcat i s-au descarcat 14 vagoane, s-au reparat 3 locomotive, s-au
taliat cu ferastraul 10 steri de lernne i s-au efectuat diferite alte
luceari. Intensitatea muncii depuse de lucr6torii comunisti calificati a
dep'asit de 13 ori productivitatea obisnuita".

In Pravda" din 8 iunie citim :

SUBOTNICE COMUNISTE

S arato v, 5 iunie. Comunistii de la calea feratA, rAspunzind
chemErii tovarasilor de la Moscova, au hothirit, la o adunare generala
de partid, s lucreze in fiecare simbki cite cinci ore suplimentare
f'arii plat, pentru sprijinirea economiei nationale".

Am reprodus extrem de amanuntit si clt rnai complet
referitoare la subotnicele comuniste, caci ele consti-

tuie unul dintre cele mai importante aspecte ale construe-
tiei comuniste, caruia insa presa noastra nu-i acorda sufi-
cienta atentie i pe care noi toti nu 1-am apreciat Inca'
indeajuns.

Mai putina trancaneala politica si mai multa atentie la
taptele cele mai simple, dar vii, ale constructiei comuniste,
fape kate din via i verificate de viata iata lozinca
pe care trebuie s-o repetam noi toti, scriitorii no?tri, agi-
tatorii, propagandistii, organizatorii nostri etc.

Este firesc §i inevitabil ca in primul timp de dupii revo-
lutia proletara s ne preocupe rnai mult ca orice sarcina
principala si fundamentlla inftingerea irnpotrivirii
burgheziei, victoria asupra exploatatorilor, inibusirea corn-

Içi
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plotului lor (cum a fost complotul stapinilor de sclavi"
pentru cedarea Petrogradului, la care au participat toti,
de la ultrareactionari i cadeti pina la mensevici i eseri
inclusiv 1). Dar paralel cu aceasta sarcina se impune tot
atit de inevitabil i pe masura trecerii timpului se
impune tot mai mult sarcina, rnai esentiala, a con-
structiei comuniste pozitive, a fauririi unor noi relatii
economice, a unei noi societati.

Dictatura proletariatului dupa cum am rnai spus
in repetate rinduri, intre altele si in cuvintarea rostita
la 12 martie in sedinta Sovietului din Petrograd nu
inseamna numai violenta exercitata impotriva exploata-
torilor si nici nu inseamna in primul rind violenta. Te-
melia economica a acestei violente revolutionare, chezasia
viabi1itçii si a eficacitatii ei consta in aceea c. proleta-
riatul reprezint i infaptuieste un tip superior de orga-
nizare sociala a muncii in comparatie cu cel din capita-
lism. Aceasta este esentialul. In aceasta rezida izvorul
fortei comunismului si chezasia inevitabilei sale victorii
depline.

Organizarea iobagista a rnuncii sociale se sprijinea pc
disciplina btei, in conditii de extrema incultura si abru-
tizare a oamenilor muncii, pe care ii jecmanea i batjo-
corea o min a. de mosieri. Organizarea capitalista a muncii
sociale se sprijinea pe disciplina foamci, i, cu tot progresul.
culturii burgheze si al dernocratiei burgheze, marea masa
a oamenilor rnuncii raminea, chiar si in cele mai inaintate,
mai civilizate si mai democratice republici, o masa incultd
si abrutizata de robi salariati sau tarani oprimati, pe care
ii jecmanea si batjocorea o mina de capitalist:if Organizarea
comunista a muncii sociale, spre a carei infaptuire primu
pas il constituie socialismul, se sprijina i pe masura
trecerii timpului se va sprijini tot mai mult pe disci-
plina liber consimtità i constient a. a oamenilor rnuncii
care au doborit atit jugul mosieresc cit i jugul capitalist.

Aceasta disciplina noua nu cade din cer §i nu se naste
din pioase deziderate ;fr,izvoraste din conditiile mate-
riale ale marii productii (capitaliste, i numai din ele.
Fara aceste conditii, ea nu este cu putinta. Iar purtil-
torul acestor conditii materiale sau prornotorul lor este o

1
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anumita clasa istorica, creata, organizata, Inchegata. in-
struita, luminata i calita de marele capitalism. Aceasta
clasa este proletariatul.

Dictatura proletariatului, daca e sa traducem in cu-
vinte mai simple aceasta expresie latineasca,
istorica-filozofica, inseamna urmatoarele :

numai o anumita clasa, anume muncitorimea de la
orase si in genere muncitorimea din fabrici i uzine,
din industrie , este in stare sa," conduca intreaga masa
a celor ce muncesc i sint exploatati n lupta pentru ras-
turnarea puterii capitalului, in procesul rasturnarii pro-
priu-zise, In lupta pentru pastrarea i consolidarea
victoriei, in opera de faurire a orinduirii sociale noi, so-
cialiste, in intreaga lupta pentru desfiintarea definitiva
a claselor. (In paranteza fie zis : deosebirea tiinific
dintre socialism §i comunism se rezuma la aceea c. pri-
mul cuvint inseamna prima treapta a societatii noi care
se naste din capitalism, iar cel de-al doilea treapt
mai inalt, ulterioara a acestei societati.)

Greseala Internationalei galbene, de la Berna", consta
in faptul ca liderii ei recunosc doar n vorbe lupta de
clasa i rolul conducator al proletariatului, temindu-se

duca rationamentul pina la capat, temindu-se tocmai
de acea concluzie inevitabila care e deosebit de inspai-
mintatoare si cu desavirsire inacceptabila pentru bur-
ghezie. Ei se tern sal recunoasca faptul cä dictatura pro-
letariatului este tot o perioada de lupta de clasa, care

lupta de clasa este inevitabila atita timp cit nu au
fost desfiintate clasele si care isi schimba formele, capa-
tind, in prima perioada de dupa rasturnarea domniei ca-
pitalului, un caracter deosebit de Inver§unat §i cu totul
specific. Cucerind puterea poiitic, proletariatul nu ince-
teaza lupta de clasa, ci o continua pina la desfiintarea
claselor, dar, bineinteles, n alte conclitii, intr-o alta
forma, cu alte mijloace.

Ce inseamna insa desfiintarea claselor" ? Toti cei care
se intituleaza socialisti recunosc acest scop final al socia-
lismului, dar nu toti ii aprofundeaza semnificatia. Prin
clase intelegem mari grupuri de oameni care se deosebesc
intre ele dupa locul pe care-1 ocupa intr-un anumit sistern
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de productie sociala istoriceste determinat, dupa raportul
lor (de cele mai multe ori formulat i consfintit prin legi)
fata de mijloacele de productie, dupa rolul lor n orga-
=area sociala a muncii si, deci, dupa modul de obtinere

dupa marimea acelei parti din avutia sociala de care
dispun ele. Clasele sint grupuri de oameni dintre care un
grup li poate Insusi munca altuia datorita locului dife-
nit pe care 61 ocupa Intr-un anumit sistem de economie
sociala.

Este clar c pentru desfiintarea completa a claselor nu
e de ajuns sa fie rasturnati exploatatorii, mosierii i capi-
talistii, nu e de ajuns s fie desfiintata proprietatea /or,
ci mai trebuie desfiintata, de asemenea, onice proprietate
privata asupra mijloacelor de productie, trebuie sa fie
lichidata atit deosebirea dintre oras si sat, cit i deose-
birea dintre oamenii muncii fizice i cei ai muncii inte-
lectuale. Acesta este un proces foarte indelungat. Pentru
a-1 putea infaptui, societatea trebuie s faca un urias
pas Inainte in dezvoltarea fortelor de productie, sa in-
vingà Impotrivirea numeroaselor ramasite ale micii pro-
ductii (impotrivire adesea pasiva, foarte tenace si foarte
greu de infrint), sa finvinga enorma putere a obisnuintei

rutinei, legate de aceste ramasite.
A considera ca toti oamenii muncii" sint deopotriva

de apti pentru aceasta munca inseamna a debita vorbe
goale sau a nutri de socialist antediluvian, pre-
marxist. Caci aceasta aptitudine nu e data de la sine,
se formeaza istoriceste i numai in conditiile materiale aie
marii productii capitaliste. La inceputul drumului care
duce de la capitalism la socialism, numai proletariatul
poseda aceasta aptitudine. El este fin stare sa indepli-
neasca gigantica sarcina care apasa pe umerii lui, fin pri-
mul rind, pentru ca este clasa cea mai puternica i cea
mai inaintata a societatilor civilizate, in al doilea rind,
pentru ca in t'arile cele mai dezvoltate el reprezinta majo-
ritatea populatiei, iar In al treilea rind, pentru,..ca in ta-
rile capitaliste inapoiate, ca in Rusia, de pilda, majori-
tatea populatiei e formata din semiproletari, adica dm
oameni care o parte a anului duc in mod constant un
trai proletar, care in mod constant 'hi cistiga o anumita

ci

gi

si

iluzii



MARLA INITIATIVA

parte din subzistenta lor prestind munca salariata in intre-
prinderi capitaliste.

Cei care ncearc s rezolve problemele trecerii de la
capitalism la socialism pornind de la fraze generale
despre libertate, egalitate, democratie in general, despire
egalitatea democratiei muncii etc. (cum fac Kautsky,
Martov i ceilalti eroi ai Internationalei galbene, de la
Berna) nu fac decit sa-si tradeze mentalitatea lor de mici
burghezi, de filistini, care pe plan ideologic se tirasc slu-
garnic in coada burgheziei. La o justa rezolvare a acestei
probleme se poate ajunge numai prin studierea concreta
a relatUlor speciale dintre clasa care a cucerit puterea

clasa proletariatului, i toata masa neproletara
si semiproletara a populatiei muncitoare, tinindu-se seama
totodata de faptul c aceste relatii nu se formeaza intr-o
ireala lurne armonioasa, ideala", ci in condidile reale ale
impotrivirii inversunate pe care burghezia o opune sub
cele mai variate forme.

In orice tara capitalista, inclusiv Rusia, marea majori.
tate a popula-tici cu atit mai mult marea majoritate
a populatiei muncitoare a simtit propria ei piele
apasarea capitalului, jaful practicat de capitalisti, batjocura
la care se declau ei. Razboiul imperialist in care zece
milioane de oameni au platit cu viata rivalitatea dintre
capitalul englez i cel german in lupta pentru indietate
in jefuirea lumii intregi a dat acestor incercari o ascu-
time, o amploare si o adincime fara corecedent si a facut
ca oamenit sa-si dea seama care e izvorul lor. De aici

n inevitabila a marii majoritati a populatiei, si in-
deosebi a masei muncitoare, fata de proletariat, care,
cu rindrazneala eroica i cu neinduplecare revolutionara,
doboara jugul capitalului, rastoarna pe exploatatori, in-
fringe impotrivirea lor i cu pretul singelui sau croieste
drurnul spre crearea unei societati noi, in care nu va fi
loc pentru exploatatori.

Oricit de mari si de inevitabile sint sovaielile i osci:
ladle mic-burgheze manifestate de masele neproletare st
semiproletare ale populatiei muncitoare, care trag inapoi,
spre ordinea" burgheza, sub aripioara" burgheztei, ele
nu pot totusi sit nu recunoasca autoritatea rnorala i poli-
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tica a proletariatului, care nu numai rastoarna pe
exploatatori §i le infringe Impotrivirea, ci i faureste
relatii sociale noi, superioare, o disciplina sociala noua,
superioara : disciplina oamenilor muncii constiemi
unici, care nu cunosc nici un jug i nici o autoritate in
afara de autoritatea propriei lor uniuni, a propriei lor
avangarzi revolutionare, care e mai constienta, mai cute-
zatoare, strins unita i disciplinath.

Pentru a putea invinge, pentru a putea faurisi conso-
lida socialismul, proletariatul trebuie s. indephneasca o
dubla sarcina, sau o sarcina Unica cu dublu aspect : in
primul rind, sa antreneze prin eroismul sau fara preget
intreaga masa muncitoare i exploatata in lupta revo-
luvionara impotriva capitalului, s-o antreneze, s-o orga-
nizeze i s-o conduca pentru a rasturna burghezia si a
sfarima fara crutare oHce impotrivire din partea ; iar
in al doilea rind, sa duca dupã sine intreaga masa mun-
citoare si exploatata, precum i toate paturile mic-bur-
gheze pe calea noii construcvii economice, pe calea crearii
unor noi relatii sociale, a unei noi discipline a muncii, a
unei noi organizari a muncii, care sa uneasca ultimul
cuvint al stitmei si al tehnicii capitaliste cu organizarea
in masa a oamentlor muncii constienci, care fauresc marea
productie socialista.

Aceasta a doua sarcina este mai grea decit prima, pen-
tru ca in nici un caz nu poate fi indeplinita prin eroismul
umn asalt izolat, ci necesita un foarte indelungat si ex-
trem de perseverent eroism in masa in munca de fiecare
zt, eroismul cel mai greu dintre toate. Dar aceasfa sar-
cira este totodata mai esentia151 decit prima, caci, in ul-
lima analiza, cel mai adinc izvor de forth pentru victo-
riile asupra burgheziei i unica chezasie a trainiciei
permanen;et acestor victorii poate fi numai un mod de
productie sociala nou, superior, inlocuirea producliei ca-
pitaliste i ic-burgheze prin marea produove socialista.

Marea insemnatate istorica a subotnicelor comuniste"
se datoreste tocmai faptului ca in ele ii gaseste expresia
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initiativa contient i voluntara a muncitorilor in dez-
voltarea productivitatii muncii, In trecerea la o noua
disciplina a muncii, in crearea conditiilor socialiste in
economie si in viata.

J. Jacoby, unul dintre putinii, sau, mai bine zis, unul
dintre rarisimii democrati burghezi din Germania care,
dupa invatamintele anilor 1870-1871, n-au trecut n ta-
bara sovinismului si nici in cea a national-liberalisrnului,
ci in tabara socialismului, a spus ca infiintarea unei sin-
gure asociatii muncitoresti are o insemnatate istorica mai
mare decit batalia de la Sadova 2. $i pe buna dreptate.
Batalia de la Sadova a decis care dintre cele doua mo-
narhii burgheze, monarhia austriaca sau cea prusaca, va
avea suprematia in opera de creare a statului national
capitalist german. Infiintarea unei asociatii muncitoresti
era tin mic pas inainte spre victoria mondiala a prole-
tanatului asupra burgheziei. Asa si noi putem spune
primul subotnic comunist, organizat la Moscova in ziva
de 10 mai 1919 de catre muncitorii liniei ferate Moscova
Kazan, are o insemnatate istorica mai mare decit oricare
dintre victoriile repurtate de Hindenburg sau de Foch
si de englezi in razboiul imperialist din 1914-1918. Vic-
toriile imperialistilor inseamna macelarirea a milioane de
muncitori pentru profiturile miliardarilor anglo-americani

francezi ; ele denota brutalitatea capitalismului ghif-
tuit, care piere putrezind de viu. Subotnicul comunist al
muncitorilor de la linia ferata MoscovaKazan este una
dintre celulele societatii noi, socialiste, care aduce tuturor
popoarelor lumii eliberarea de sub jugul capitalului, izba-
virea de razboaie.

Domnii burghezi si acoliçii lor, inclusiv mensevicii
esern, care s:au deprins sa se considere reprezentanti ai
opiniel publice", iau, fireste, in zeflemea aceste sperante
ale comunistilor, numindu-le baobab intr-un ghiveci de
rezeda", fac haz de numarul infim al subotniCelor in
comparatie cu numeroasele cazuri de .fraucla, de trinda-
vie, de scadere a productivitatii muncn, irosire a ma-
teriilor prime si a produselor

is-ar
etc. Noi. vom raspunde

acestor domni : daca intelectualitatea burgheza pune
cunostintele in slujba poporului muncitor, iar nu a capi-
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talistilor rusi i straini pentru restaurarea puterii aces-
tora, revolutia s-ar desfasura mai rapid ksi mai pasmc.
Dar asta e o utopie, caci problema se decide prin
de clasa, iar majoritatea intelectualitatii trage spre bur-
ghezie. Nu cu ajutorul intelectualitatii, ci in pofida fap-
tului c (cel putin in majoritatea cazurilor) ea ne pune
bete-n roate, proletariatul va invinge, inlaturind pe in-
telectualii incorigibil burghezi, transformind, reeducInd
subordonindu-si pe cei sovaitori, cistigind treptat de
partea sa o parte din ce in ce mai mare dintre ei. Jubi-
larea in fata greutatilor i insucceselor revolutiei, sema-
narea de panica, propagarea revenirii la trecut toate
acestea sint armele si metodele luptei de clasa a intelec-
tualitatii burgheze. Proletariatul nu se va rasa inselat
de ele.

Dar daca privim lucrurile in fond, s-a intimplat oare
vreodata in istorie ca un mod de productie nou s fi
prins radacina dintr-o data, fara a trece printr-un lung
sir de insuccese, greseli j rabufniri ale trecutului ? La
o jumatate de secol dupa desfiintarea jobgiei, satul rus
mai pastra numeroase ramasite feudale. La o jumatate
de secol dupa desfiintarea sclarviei negrilor in America,
acestia mai aveau Inca pretutindeni o situatie de oameni
pc .jumatate sclavi. Intelectualii burghezi, inclusiv meme-
vicu i eserii, Ii ramin fideli lor inii dud stau in sluiba
capitalulm si continua sa uzeze de o argumentare pe
de-a-ntregul falsa : inainte de revolutia proletara ei ne
acuzau de utopism, iar dupa revolutie ne pretind sa ster-
gem cit ai bate din palme urmele trecutului !

Noi insa nu sintem utopisti i cunoastem adevarata
valoare a argumentelor" burgheze ; §tim de asemenea
ca, un anumit timp dupa revolutie, ramasitele vechiului
In moravuri vor precumpani inevitabil asupra mladitelor
noului. Asa se intimpla intotdeauna atit in naturà cit si
in viata sociala ; cind noul este abia nascut, vechml in-
totdeauna ramine citva timp rnai putermc decit el. Zefle-
melile pe tema s1biciunii mladitelor noului, ieftinul
scepticism de intelectual etc. etc., toate acestea sint
in fond metode ale luptei de clasa a iburgheziei impotriva
proletariatului si inseammi apa'rarea capitalismului im-
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potriva socialismului. Noi trebuie sa studiem minutios
mladitele noului, sa le acordam maximum de aten-tie, sa
le stimularn pe toate caile cresterea, sa ingrijim" aceste
slabe mladite. Este inevitabil ca unele dintre ele s piara.
Nu se poate afirma cu certitudine c tocmai subotnicele
comuniste" vor juca un rol deosebit de important. Dar
nu asta conteaza. Important e s sprijinim absolut toate
mladitele noului, din care viata va selectiona pe cele mai
viabile. Daca, spre a ajuta oamenilor s kvinga sifilisul,
un savant japonez a avut rabdarea sa Incerce 605 prepa-
rate Oda: ce a reusit s gaseasca pe al 606-lea, care sa-
tisface anumite cerinte, este de netagaduit ca cei care
vor sa rezolve o sarcina mult mai grea, care vor sa in-
vinga capitalismul, trebuie s. dea dovada de tenacitatea
necesara pentru a incerca sute i mii de noi metode, pro-
cedee i mijloace de lupta, spre a putea elabora pe cele
mai potrivite dintre ele.

Importanta subotnicelor comuniste" rezicl in faptul
ele au fost initiate nu de muncitori care se bucura de

conditii exceptional de bune, ci de muncitori cu calificare
diferita, inclusiv muncitori Fara nici o calificare, salahori,
care traiesc in conditii obimuite, adica in conditii dintre
cele mai grele. Cu totii cunoastem foarte bine cauza prin-
cipala a scaderii productivitatii muncii, fenomen care se
observa nu nurnai in Rusia, ci in lurnea intreaga : ruina

mizeria, intaritarea i oboseala provocate de razboiul
imperialist, bolile i subalimentarea. Ca importanta,
aceasta din urma ocupa primul loc. Foametea iata
cauza. Dar pentru a klatura foametea e nevoie de ri-
dicarea productivitatii muncii atilt in agricultura cit si
in transporturi si in industrie. Rezulta, asadar, un cerc
vicios : pentru a ridica productivitatea muncii trebuie sa
scapam de foamete, iar pentru a scapa de foamete tre-
buie s ridicam productivitatea muncii.

Se stie c asemenea contradictii se rezolva in practica
prin ruperea acestui cerc vicios, printr-o schimbare radi-
cala in starea de spirit a maselor, prin initiativa eroica

unor grupuri, care, in cadrul acestei schimbari, are
adesea rolul decisiv. Salahorii si feroviarii din Moscova
(ne referim, bineinteles, la majoritate, iar nu la manun-

si

ca

o



LikiN

chiul de speculanti, birocrati i alti albgardisti de aceeasi
teapa) sint oameni ai muncii care traiesc n conditii ex-
trem de grele. Subalimentarea este permanenta, iar acum,
ihainte de noua recolta, in conditiile inrautatirii generale
a situatiei alimentare, in tara bintuie o adevarata foa-
mete. Ei bine, acesti muncitori flarninzi, inconjurati de
perfida agitatie contrarevolutionara a burgheziei, a men-
sevicilor eserilor, organizeaza subotnice comuniste",
lucreaza ore suplimentare fära nici o plata i obtin o spo-
rire enorma a productivitätii rnuncii, cu toate c sint
obositi, istoviti de suferinfa, sleiti din pricina subalimen-
tarii. Nu este oare acesta un eroism mare; ? Nu este oare
acesta inceputul unei cotituri care are o insemnatate isto-
rick' universala ?

Productivitatea muncii este, in ultima analiza, factorul
cel mai important, cel mai de seama al victoriei noil
orinduiri sociale. Capitalismul a creat o productivitate
a muncii pe care n-a cunoscut-o feudalismul. Capitalismul
poate fi va fi definitiv invins prin aceea ca socialismul
creeaza o nou i mult mai inalta productivitate a
muncii. Este o opera extrem de anevoioas i foarte in-
delungata, dar ea a fost inceputa, §i aceasta este esen-
tialul. Daca n Moscova infometata, n vara anului 1919,
muncitori flaminzi, care au indurat cei patru ani de crin-
cen razboi imperialist si apoi un an si jumatate de si mai
crincen razboi civil, au putut s nceapa aceasta opera
mare*, atunci care va fi ritmul de dezvoltare dupa ce
vom-fi invins n razboiul civil si vom fi cucerit pacea ?

In comparatie cu capitalismul, comunismul inseamna
o mai Malta' productivitate a muncii prestate de munci-
tori liberi, coristienti, uniti, care folosesc o tehnica nain-
tatâ. Subotnicele comuniste sint extrem de pretioase ca
inceput efectiv al comunismului, dar fenomenele de acest
gen sint extrem de rare, caci noi ne aflam pe treapta pe
care se fac abia primii paui pe calea trecerii de la capi-
talism la comunism" (cum foarte just se spune n programul
partidului nostru 3).

.Comunismul .incepe acolo unde muncitorii de rind,
birumd greutatile muncii, manifesta o grija neprecupe-
tita pentru ridicarea productivitatii muncii, pentru pas-
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trarea fiecarui pud de griu, de carbune, de fier sau de
alte produse, care nu le revin lor personal si nici fiinte-
lor ce le sint apropiate", ci unor fiinte indepartate",
adica intregii societati, zecilor si sutelor de milioane de
oameni uniti la inceput in cadrul unui singur stat so-
cialist, iar apoi in cadrul unei Uniuni de Republici
sovietice.

In lucrarea sa Capitalul", Karl Marx persifleaza
grandilocventa marii carte burghezo-democratice a fiber-
atilor i drepturilor omului, toata frazeologia bombastica
pe tema lbertii, egalitatii i fraternitatii in general,
cu care se 'imabata micii burghezi i filistinii tuturor tari-
lor, inclusiv minsavii eroi de astazi ai mirsavei Interna-
tionale de la Berna. Acestor pompoase declaratii de
drepturi Marx le apune felul simplu, modest, practic
concret in care proletariatul pune problema : reducerea
prin lege a zilei de munca, iata un model tipic al
acestui fel de a pune problema 4. Toata justetea si pro-
funzimea observatiei lui Marx ne apar cu atilt mai clare
si mai evidente cu cit mai larg se desfasoara continutul
revolutiei proletare. Formulele" adevaratului comunism
se deosebesc de frazeologia pompoasa, meteugit i fes-
tiva a celor de teapa lui Kautsky, a mensevicilor i eseri-
lor n cirdasie cu preaiubitii lor confrati" de la Berna
toomai prin faptul cã ele reduc totul la conditiile de
niunca. Mai patina trancaneala despre democratia
muncii", despre libertate, egalitate, fraternitate", despre
suveranitatea poporului" etc. ; n aceste fraze grandiloc-
vente, muncitorul si taranul constient din zilele noastre
vor descoperi usor sarlatania intelectualului burghez, asa
cum un om cu experienta de viata, vazind mutra po-
m'adata" i nfatisarea sclivisita a unui domn bine", va
stabili ndat i fara gres Desigur c e un pungas".

Mai putine fraze pompoase, mai multa treaba
de fiecare zi, mai multa grija pentru pudul de grin si
pentru pudul de carbune ! Mai multa grija ca acest pud
de grim i acest pud de catibune, adt ide necesare mun-
citorului flamincl i taranului zdrentaros si dezbracat,
sa fie procurate nu prin tranzactii de tarabii, nu in ma-
niera capitalista, ci prin munca constienta, Iiber, eroica
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neprecupetita a muncitorilor de rind, de felul salaho-
rilor si feroviarilor de la linia ferata Moscova-Kazan.

Trebuie s recunoastem cu totii ca ramasitele manie-
rei bombastice in care intelectualul burghez trateaza
problemele revolutiei se fac simtite pretutindeni, la fie-
care pas, chiar si in rindurile noastre. Presa noastra, de

acorda prea putina atentie luptei impotriva aces-
tor putrede ramasite ale putredului trecut burghezo-
democratic, acorda prea putin sprijin mladitelor simple,
modeste, dar vii, ale adevaratului comunism.

sa luam situatia femeii. Nici un partid democratic din
lume, in nici una dintre republicile burgheze cele mai
inaintate, n-a facut in aceasta privinta, in decurs de
decenii, nici a suta parte din ceea ce am facut noi chiar
in primul an de existenta a Puterii sovietice. Noi n-am
lasat literalmente piatra pe piatra din mirsavele legi care
proclama inegalitatea in drepturi a femeii, ingradesc di-
vortul, statornicesc odioasele formalitati care-1 insotesc,
nerecunoasterea copiilor nelegitimi, interzic cautarea pa-
ternitatii etc., legi din care, spre rusinea burgheziei
si a capitalismului, s-au vastrat numeroase ramasite in
toate tarile civilizate. Avem tot .dreptul s ne mindrim
cu ceea ce am facut in acest domeniu. Dar cu cit mai
temeinic am curatit noi terenul de balastul legilor si in-
stitutiilor vechi, burgheze, cu atit mai clar a devenit
pentru noi faptul ca aceasta este numai o curatire a te-
renului pentru constructie, iar nu constructia

Cu toate legile care o elibereaza, femeia continua si
ramina o sclava casnica, eaci o apasa, o inabusa, o in-
dobitoceste i o 'hIjoseste marunta gospodarie casnica.,
care o leaga de bucatarie si de camera copiilor, irosindu-i
munca intr-o activitate stupid de neproductiva, marunta,
enervanta, indobitocitoare si abrutizanta. Adevarata eli-
berare a femeii, adevaratul comunism va incepe numai
acolo i numai atunci, unde i nd va incepe (sub con-
ducerea proletariatului aflat la cirma statului) lupta de
masa impotriva acestei marunte gospodarii casnice, sau,
mai bine zis, reconstructia in masa a acestei gospodarii
si transtormarea ei in mare gospodarie socialista.

si
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Acordam noi in practica suficienta atentie acestei pro-
bleme, care este teoreticeste incontestabila pentru orice
comunist ? Desigur ca nu. Ne ingrijim noi indeajuns de
mladitele cornunismului deja existente in acest domeniu ?
Nu, si iarasi nu. Cantinele, cresele, gradinitele de copii
iata exemple de asemenea mladite, iata acele mijloace
simple, cotidiene, care nu au in ele nimic pompos, gran-
dilocvent i festiv, dar care sint de natura s elibereze
efectiv femeia, sa micsoreze si sa desfiinteze efectiv ine-
galitatea dintre ea si barbat in ceea ce priveste rolul ei
in productia sociala si in viata socialà. Mijloacele acestea
nu sint noi ; ele (ca i, in genere, toate premisele mate-
riale ale socialismului) au fost create de marele

dar in conditiile acestuia ele erau, in primul rind,
extrem de rare, iar in al doilea rind si asta e deosebit
de important erau fie intreprinderi negustoregi, cu
toate odioasele lor aspecte de specula, jecmaneala, inse-
laciune i falsificare, fie exhibitii ale filantropiei bur-
gheze", pe care cei rnai buni dintre muncitori o urau
o dispretuiau pc buna dreptate.

Este cert ca avem azi mutt mai multe institutii din
acestea i c. ele incep schimbe caracterul. Este cert
ca printre muncitoare si tarance exista mult mai multe
talente organizatorice decit cunoastern noi, femei care se
pricep s puna pe roate o treaba practica, cu participarea
unui mare numar de colaboratori si a unui numar si mai
mare de consurnatori, fara acel prisos de fraze, de sterila
agitatie, ciorovaiala i palavrageala despre planuri, sis-
teme etc. de care sufera" in perrnanenta mult prea in-
crezuta intelectualitate" sau comunistii" facuti in pripa.
Dar noi nu ingrijim cum se cuvine aceste mladite ale
noului.

Priviti burghezia. Cit de bine se pricepe ea sa faca
reclama institutiilor de care are ea nevoie ! Priviti curn
intreprinderile model", din punctul de vedere al capita-
listilor, sint zgomotos elogiatein milioanele de exemplare
ale ziarelor lor, cum institutnle burgheze model" sint
transformate in object de mindrie nationala ! Presa noastra
insa nu se preocupa de loc sau nu se preocupa decit in
mica rnasura sa descrie cele mai bune cantine i crese,

5
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sa obtina prin insistente zilnice transformarea unora din-
tre ele in institutii model, sa le popularizeze, sa explice
amanuntit ce economie de munca omeneasca, ce inlesniri
pentru consumatori, ce economie de produse, ce eliberare
a femeii de sub jugul gospodariei, ce imbunatatire a con--
diçiilor sanitare se obtin printr-o munca comunista exem-
plara §i se pot obtme si extinde asupra intregii societati,
asupra tuturor celor ce muncesc.

Productie exemplara, subotnice comuniste exemplare,
grija i constiinciozitate exemplara in producerea i dis-
tribuirea fiecarui pud de gelu, cantine-model, curatenie
exemplar n cutare bloc muncitoresc, in cutare cvartal
de locuinte toate acestea trebuie sa constituie, intr-o
masura de zece oH mai mare decit acurn, obiectul aten-
çiei gnjii presei noastre, a fiecarei organizatii munci-
toresti i taranesti. Toate acestea slut mladite ale co-
munismului, i ngrijirea lor constituie datoria noastra
comuna si de capetenie. Oricit de grea ar fi situatia noastra

domeniul aprovizionarii i al productiei, totusi, dupa
18 .luni de putere bolsevica, progresele realizate pe toata
linza slut evidente : colectarile de cereale s-au ridicat de
la 30 000 000 de puduri (in perioada 1 august 1917
1 august 1918) la 100 000 000 de puduri (in erioada
1 august 1918-1 mai 1919) ; suprafata cultivata cu le-
gume a crescut, la cereale suprafata ramasa neinsamin-
tata e mai mica anul acesta, transportul feroviar a
inceput sa se imbunatateasca in pofida tuturor enormelor
greutati de aprovizionare cu combustibil etc. Pe acest
fond general si cu sprijinul puterii de stat proletare,
maditele comunismului nu se vor ofili, ci se vor dez-
volta i transforma n comunism deplin.

Trebuie sa aprofundam temeinic semnificatia subotni-
celor comuruste", pentru a putea trage din aceasta mare
imtiativa toate invatamintele practice de mare impor-
tanta .care decurg din ea.

Spnjinirea pe toate caile a acestei initiative iata
pnmul i cel mai important dintre aceste invataminte.

si
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Cuvintul comunk" a inceput sa fie cu prea multa usu-
rinta intrebuintat la noi. Aproape ca nu exista intre-
prindere organizata de comunisti sau cu participarea lor
care sa nu fie imediat declarata comuna", uitindu-se
adesea c un asemenea titlu de onoare trebuie cucerit
prin munca h-idelungat i tenace, prin succese practice
efectiv obtinute in constructia cu adevarat comunista.

De aceea este intru totul justa, socot eu, concluzia la
care a ajuns majoritatea Comitetului Executiv Central,
si anume ca in decretul Consiliului Comisarilor Poporu-
lui trebuie modificata denumirea de comune de con-
sum" 5. E de preferat o denumire cit mai simpla
atunci i deficientele, lipsurile, inerente primilor pasi ai
noii munci organizatorice, nu vor fi puse pe seama co-
munei", ci (curn e i drept) pe seama acelor comunisti
care nu sint la inaltirnea sarcinilor incredintate. Ar fi
foarte util sa scoatem din uzul curent cuvintul comuna",

interzicem primului venit s inhate acest cuvint sau
sa recunoaitem aceasta denumire numai adevaratelor
comune, care au dovedit efectiv in practica (si au con-
firmat prin recunoasterea unanima a intregii popula,cii
din imprejurimi) cà sint in stare si se pricep sa organizeze
munca in spirit comunist. Dovedeste mai intii ca esti in
stare sa muncesti fall plata in interesul societalii, in in-
teresul tuturor oamenilor muncii, ca esti in stare sa
muncesti in spirit revolutionar", sa ridici productivitatea
muncii, s. organizezi in mod exemplar treaba, i abia
dupa aceea intinde mina spre acest titlu de onoare care
e comuna" !

In aceasta privinta subotnicele comuniste" constituie
o exceptie deosebit de valoroasa, pentru ca aici salahorii
si feroviarii de la calea ferata MoscovaKazan au aratat
mai intii prin fapte ca sint in stare sa rnunceasca in
spirit comunist, §i abia dupa aceea au dat initiativei lor
denumirea de subotnice comuniste". Trebuie sa tindern

obtinem ca si pe viitor s fie la fel, ca toti cei care
dau intreprinderii, institutiei sau operei lor denumirea de
comuna fara a fi dovedit prin munca grea si prin
succesul practic al unei munci indelungate, printr-o or-
ganizare exemplara si cu adevarat comunista ca au

4*
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dreptul la aceasta denumire sa fie fara milk* facuti de
ris ca sarlatani sau flecari.

Marea initiativa a subotnicelor comuniste" trebuie sa
fie folosita si n alta privinta, si anume pentru curiitirea
rindurilor partidului. In prima erioada de dupa revo-
lutie, dnd masa oamenilor leali" i cu mentalitate fills-
tina aveau o atitudine extrem de rezervata, cind intreaga
intelectualitate burgheza, inclusiv, bineinteles, mensevicii

eserii, sabotau pe capete, aducind astfel servicii bur-
gheziei, n aceasta perioada era cu desavirsire inevitabil
ca n partidul aflat la cirma Orli sa se strecoare aven-
turieri i alte elemente arhidaunatoare. Asa a fost i asa
va fi n orice revolutie. Esentialul este ca partidul anat
la cirma tarii si care se sprijina pe o clasa inaintata,
sanatoasa i puternica sa stie sa-§i curete rindurile.

In aceasta directie am inceput s lucram de rnulth
vreme. Actiunea inceputa trebuie continuata cu perseve-
renta i tenacitate. Mobilizarea .pe front a comunistilor
ne-a fost de folos : lasii i nemernicii s-au carat din
partid. Calatorie sprincenata ! 0 asemenea reducere a
numarului membrilor de partid inseamna o enorma cre,t-
tere a tariei i ponderii lui. Trebuie s continuam ac-
tiunea de curatire, folosind totodata initiativa subotni-
celor comuniste" : primirea in partid sa se faca dupa un
termen de incercare", de verificare", s zicem, de sase
luni de munca in spirit revolutionar". 0 verificare

trebuie s cerem tuturor celor care au intrat in
partid dupa 25 octombrie 1917 si care nu si-au dovedit,
prin activitati sau merite deosebite, devotamentul si fide-
litatea fata de partid, capacitatea de a fi comunisti.

Curatirea rindurilor partidului, imbinata cu sporirea
necontenitii a exigentei lui in ceea ce priveste desfasu-
rarea unei activitati cu adevarat comuniste, va Imbun-
tài puterii de stat i va grabi enorm trecerea
definitiva a taranilor de partea proletariatului revolutionar.

Intre altele, subotnicele comuniste" au aruncat o
neobisnuit de vie asupra caracterului de clasa al

aparatului de stat in conditiile dictaturii proletariatului.
Comitetul Central al partidului scrie o scrisoare cu privire

j nfierati
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la munca in spirit revolutionar" *. Ideea a fost sugerata
de Comitetul Central al unui partid cu 100 000-200 000
de membri (presupun ca atitia vor famine dupa o cura-
tire serioasa, caci acum sint mai multi).

Aceasta idee a fost irnbratisata de muncitorii organi-
zati in sindicate. La noi, in Rusia i in Ucraina, sindi-
catele numara circa 4 000 000 de membri. In covirsitoarea
lor majoritate, acestia sint partizani ai puterii de stat
proletare, ai dictaturii proletariatului. 200 000 si 4 000 000

iata raportul dintre aceste doua roti dintate", daca
ne este ingaduit s ne exprimam astfel. Urmeaza apoi
zecile de milioane de Oran', care se impart in trei grupuri
principale : semiproletarii, sau saracimea, care formeath
grupul cel mai numeros i cel mai apropiat de proleta-
riat ; apoi taranimea mijlocasa ; in sfirsit, chiaburii, sau
burghezia sateasca, care formeaza un grup foarte restrins.

Atita timp cit are posibilitatea de a-si vinde pe piata
grinele si de a specula foametea, taranul famine (si acest
lucru e inevitabil in decursul unei anumite verioade de
timp sub dictatura proletariatului) pe jumatate orn al
muncii, pe jumatate speculant. Ca speculant, el ne e ostil
noua, statului proletar si inchna sa se inteleaga cu bur-
ghezia i cu slugile ei credincioase, inclusiv cele de teapa
mensevicului $er sau a eserului B. Cernenkov, care sint
pentru libertatea comertului cu grine. Dar ca om al
muncit, taranul e prietenul statului proletar, aliatul cel
mai de nadejde al muncitorului in lupta impotriva mo-
sierului si a capitalistului. Ca om al muncii, taranul, in
marea sa masa de multe milioane, sprijina acea masina"
de stat in fruntea careia se afla o suta-doua sute de mii
de oameni ai avangarzii proletare comuniste si care e
alcatuita din milioane de proletari organizati.

Un stat mai democratic, in intelesul adevarat al cu-
vintului, un stat mai strins legat de masele muncitoare
5i exploatate n-a existat inca pe lume.

Munca proletara de felul celei care ii gaseste expresia
in subotnicele comuniste" i pe care o promoveaza etc
este singura in mãsur s asigure definitiv statului pro-

* V. 1. Lenin. Opere complete, Of. 35, Editura politic5, 1966,
ed a doua, p. 268-273. Nota red.

Pucureiti,
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letar respectul i dragostea taranimii. Numai o asemenea
munca 11 convinge definitiv pe Oran de dreptatea noastra,
de dreptatea comunismului, transforma intr-un parti-
zan devotat al nostru, ceea ce la Andul sau duce la
inlaturarea deplina a greutacilor de aprovizionare, la vic-
toria deplina a comunismului asupra capitalismului in pro-
blerna productiei si distribuirii cerealelor, la consolidarea
incontestabila a comunismului.
28 iunie 1919
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CU PRIVIRE LA SITUATIA ACTUALA
SI SARCINILE IMEDIATE
ALE PUTERII SOVIETICE

RAPORT PREZENTAT LA SEDINTA COMUNA A C.E.C. DIN RUSIA,
A SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR SI OSTA$ILOR

R0511 DIN MOSCOVA, A CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR
DIN RUSIA $1 A REPREZENTANTILOR COMITETELOR

DE INTREPRINDERE DIN MOSCOVA
4 IULIE 1919

Tovarasi, cind se pune problema de a face in prezent
o apreciere a situaviei noastre generale, fr s vrei ici
-vine in minte mai intli de toate s faci o comparacie
intre situatia din iulie 1919 si cea din iulie 1918. Cred ca
aceasta comparacie, care se impune in mod firesc, ne va
permite sal ne facem lesne o idee justa despre dificulta;ile
noi, dar care, intr-o anumita masura, sint tot vechile
noastre dificultati, care s-au accentuat acum la noi,
ingreuind si mai mult situatia i cerindu-ne o noui in-
cordare a fortelor noastre, iar pe de aka.' parte ne va arata
ce pas urias a facut revolutia mondiala in acest an si de
ce, chiar daca privim lucrurile cu maximum de luciditate

prudenva, ea ne dal totusi certitudinea deplina ea.' mer-
gem spre o victorie deplin i definitiva.

Tovari, amintivi-va in ce situalie ne aflam noi acum
un an: In iulie 1918 se ingramadisera deasupra Republicii
sovietice nori care pareau cumplit de ameninçaitori ca-
lamitati care ebniruit.pareau de Atunci, ca i acum,
situatia aprovizionarii se inrautatise in ajunul noii recolte,
la sfirsitul vechiului an alimentar, cind rezervele sint pe
sfirsite. Anul trecut situatia era incomparabil mai grea. Ca

acum, greutatilor din domeniul aprovizionarii li se
adaugasera vara trecuta si mai multe greutaci de ordin po-
litic si militar, interne i externe. Cind in vara anului trecut
s-a intrunit congresul Sovietelor 7, el a coincis cu rebeliu-
nea eserilor de stinga de la Moscova 8, cu tradarea ese-
rului de stinga Muraviev 9, pe atunci comandant-sef al
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trupelor de pe Frontul de est, care era pe punctul de a
deschide frontul nostru. Vara anului 1918 a coincis cu
vastul complot de la Iaroslavl ", inspirat dupa cum
s-a dovedit astazi i dupa cum recunosc participantii
de ambasadorul francez Noulens, care I-a indrumat pe
Savinkov sa organizeze acest complot, garantindu-i ca.
trupele franceze care debarca la Arhanghelsk vor veni

ajutorul Iaroslavlului, ca, oricit de grea va fi situatia
acestui oras, el va putea conta pe 0 jonctiune cu trupele
de la Arhanghelsk, cu trupele a1iai1or i, prin urmare,
pe caderea foarte apropiata a Moscovei. In est, dusmanul
reusise n acest timp s ocupe Samara, Kazan, Simbirsk,
Sizran i Saratov. In sud, trupele cazacesti, sprijinite de
imperialismul german lucru stabilit in mod absolut
precis , capatau bani si armament. Dusmanii navaleau
asupra noastra, ne inconjurau din doua parti, isi bateau
joc de noi. In cercurile imperialiste, germane se spunea :
Daca nu puteti tine piept atacului trupelor cehoslovace,
intelegeti-va cu noi". Iata pe ce ton impertinent ti permi-
teau s vorbeasca imperia1itii germani.

Intr-o astfel de situatie se gasea pe atunci Republica
sovietica, situatie, s-ar parea, lipsita de orice ieire, cind
intimpinam nemaipomenite greutarti in domeniul aprovi-
zionarii i cind armata noastra abia incepuse sa. se infi-
ripeze. Ea nu era organizata, nu avea experienta, trebuia
sa injghebam in graba, la repezeala, un detasament dupa
altul ; la o munca sistematica, judicios conceputa nici nu
ne puteam gtndi. Si daca am supravietuit greutatilor
acestui an, daca, bazindu-ne pe aceasta experienta si
avind-o mereu n minte, privim situatia actuala, sintem
cu totul indreptatiti s spunem : da, situatia e grea, dar,
facind o comparatie intre ceea ce a fost anul trecut
situatia de astazi asta e neindoielnic pentru oricine
vrea sa studieze sa observe lucrurile cu atentie, fara
a se lasa influentat de starea lui de spirit , aceasta
comparatie ne arata, chiar si numai sub aspectul rapor-
tului de forte dinauntrul tarii, al confruntarn faptelor
referitoare la greutatile noastre temporare, ca.' situatia
noastra actuala este incomparabil mai stabila,.si de aceea
ar fi cea mai mare crima s ne lásarn cuprinsi de panica.

in

si



CU I'1l1Viltt. LA SITIJATIA ACTUALA 51 SARC1NILt LMEDIATt 33

Daca acum un an situatia a fost incomparabil mai grea
§i totu§i am invins greutkile, putem spune cu certitudine
absoluta, Fara si ne supraestirnam chug de putin fogele
§i Fara sa. subestimam chug de putin greutkile, ca le vom
invinge §i acum. Eu m voi referi doar la principalele
date comparative, deoarece de aceasta problema se vor
ocupa in mod mai amanuntit vorbitorii urmatori.

In vara anului trecut, cind in domeniul aproviziona-
rii situatia se agravase, lucrurile ajunsesera la noi pina
acolo, incit in iulie §i in august Comisariatul pentru
aprovizionare, adica forul care conduce aceasta ramura
de activitate, nu avea in depozite absolut nimic care sa
poata fi distribuit populatiei extrem de istovite, exte-
nuate §i infometate de la ora§e §i din regiunile neagri-
cole. Anul acesta aparatul nostru a facut un uria§ pas
inainte. In perioada 1 august 1917-1 august 1918
n-am putut colecta decit 30 000 000 de puduri, pe and
intre 1 august 1918 §i 1 mai 1919 am colectat 100 000 000
de puduri. De§i e foarte putin in comparatie cu ceea ce
ne trebuie, aceasta dovede§te totu§i ca in activitatea de
coloctare a produselor alimentare trebuie s invingem ne-
numaratele greutki de ordin organizatoric pe care ni le
creeaza orice tarari care poseda surplusuri de cereale §i
care, deprins cu vechiul comer; de cereale pe pima libera,
considera ca are dreptul sacru de a-§i vinde cerealele la
pret liber ; el nu este inca in stare sa inteleaga c intr-o
perioada in care tam lupta impotriva capitalului rus §i a
celui mondial, intr-o astfel de perioada comertul de ce-
reale este o adevarata crima impotriva statului, este o
bataie de joc la adresa celor saraci §i infometati, este cel
mai bun serviciu care poate fi adus capitalistului §i spe-
culantului. Noi §tim ca orice taran care si-a ci§tigat exis-
tenta prin munca, prin truda lui, cu sudoarea §i cu sin-
gele lui, §tie ce este capitalismul. El simpatizeaza cu
proletarul de§i in mod vag, instinctiv deoarece
vede ca proletariatul ii dedica intreaga viata luptei pen-
tru doborirea capitalului §i i§i d singele in aceasta
lupta. Dar de aici §i pina la a §ti s. aperi interesele sta-
tului socialist, sa le pui mai presus de interesele veculan-
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tului, care vrea sa se imbogateasca acum, cind poate vinde
populatiei flaminde cereale la preturi nemaiauzite i ne-
maivazute, pita' acolo mai e mult, e o mare distanta.
Acum incepem sa strabatem aceasta distanta. Am parcurs
o parte din acest drum si de aceea stim precis ea, oricit
de greu, oricit de anevoios ar fi el, sintem in stare sa
biruim aceste greutati. Am facut un urias pas inainte in
comparatie cu ceea ce a fost anul trecut, dar sintem inca
departe de a fi inlaturat toate greutatile. Nu putem
fIgaclui o imbunatatire imediata, dar stim c. situatia
ne dã totusi sperante mult mai marl, stim acum ca

noastre de a comunica cu regiunile produ-
catoare de cereale nu sint totusi atit de restrinse cum au
fost anul trecut pe vremea asta din cauza bandelor
cazacesti in sud-est, din cauza imperialismului german
in sud-vest si din cauza cehoslovacilor in estul bogat
in cereale. Lucrurile stau mult mai bine, si de aceea in
saptaminile viitoare, care fara indoiala vor aduce noi
greutati i vor impune noi jertfe, o vom scoate la capat
si vom invinge greutatile, §tiind ca la fel am ficut
anul trecut, stiind ca acum situaita noastra e mai buna,
stiind Ca aceasta este cea mai mare dintre marile greu-
tali ale oricarei revolutii socialiste, greutate legata de
problema cerealelor i pe care noi am cunoscut-o in prac-
tica. Si nu pe baza de ipoteze i sperante, ci intr-adevar
pe baza propriei noastre experiente practice afirmam
sustinem ca am invatat s-o invingem i vom invata s-o
invingem pina la capat.

Daca privim situatia militara acum, cind aliatii, dupa
ce au ocupat Ucraina luind locul germanilor, au avut in
mina Odesa i Sevastopolul i totusi au dat gres, vedem
ca primejdia, care in ochii midi burghezii i ai filistinului
infricosat parea de neinvins, s-a dovedit a fi o amenin-
tare goala, vedem ca aceasta primejdie, acest colos avea
picioare de lut. Ei au facut tot posibilul ca sa ajute cu
armament si echipament pe albgardisti, pe mosieri i pe

Ziarele engleze, precum si unii ministri en-
glezi s-au laudat pe fata ca 1-au ajutat pe Denikin. Ne-au
parvenit stiri in sensul ca ei au trimis echipament pentru
250 000 de oameni i au furnizat intregul armament. Am

posibilitatile
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fost informati aceste informatii s-au confirmat
ca ei au trimis zeci de tancuri. Datorita acestui fapt, in
momentul cind eram presati dinspre est am primit lovi-
turi deosebit de grele din partea lui Denikin. Stim cu
totii prin ce mornente grele am trecut in iulie 1918. Nu
subestimam citusi de putin primejdia i nici nu 1nchidern
ochii asupra faptului Ca trebuie s vorbim deschis ma-
selor celor mai largi, sa le aratam situatia, s5. le aratam
tot adevarul, sa le deschidem ochii, caci cu cit cunosc
mai bine adevarul muncitorii si in special t'aranii e
foarte greu faci pe tarani s inteleaga adevarul
cu atit mai hotarit, mai temeinic si mai constient tree
ei de partea noastra. (A p 1 a uz e.)

Tovarasi, ieri am stabilit in Comitetul Central ca ra-
portul asupra situatiei militare s. va fie idrezentat de
tov. Trotki. Astazi, din pacate, doctorii i-au interzis
categoric sa ia cuvintul. De aceea va voi expune eu in
citeva cuvinte situatia : desi nu sint de loc pregatit s'a
fac o expunere in aceasta problema, pot s v redau,
tovarasi, foarte pe scurt ceea ce am auzit noi ieri de
la toy. Trotki, care a vizitat Frontul de sud.

Situatia este intr-adevar foarte grea acolo, am suferit
lovituri cumplite, pierderile noastre sint mari. La ori-
ginea tuturor esecurilor noastre sta o dubla cauza : prima:
este ca a trebuit s retragem o parte considerabila a
trupelor noastre pentru a putea trimite intariri in est, in
momentul cind primeam lovituri din partea lui Kolceak.
Caci tocrnai atunci decretase Denikin mobilizarea ge-
nerala. Ce-i drept, unul dintre membrii Consiliului re-
volutionar al Frontului de sud, care lucreaza' de multa
vreme acolo, ne-a comunicat c tocmai aceasta mobi-
lizare generala 11 va dobori pe Denikin, asa cum 1-a
doborit i pe Kolceak. Atita timp cit armata lui a fost
o armata de clasa, atita timp cit era alcatuita din vo-
luntari, din dusmani ai socialismului, ea a fost bine ci-
rnentat i capabila de lupta. Dar din moment ce Denikin
a trecut la mobilizare generala, el a putut, fireste,
injghebeze repede o armata, dar cu cit aceasta armata
va fi mai mare, cu atit mai putin va fi ea o armata de
clasa si cu atit mai slabä va fi ea. Taranii .mobilizati
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in armata lui Denikin vor face in rindurile ei ceea ce
taranii din Siberia au facut in armata lui Kolceak, adica
ii vor aduce o descompunere totala.

Cealalta cauza e esecurilor noastre, in afara de enorma
intarire a armatei lui Denikin, este extinderea partiza-
natului pe Frontul de sud, care ne-a fost de asemenea
amanuntit descrisa ieri de tov. Trotki. Stiti cu totii pnn
ce au trecut armatele noastre din cauza aventuni Iui
Grigoriev, care a fost o urmare a mahnovismului, i prm
ce au trecut faranii ucraineni i intregul proletariat din
Ucraina pe vremea cind acolo se raspindise mania ale-
gerii de hatmani. In conditiile dezvoltarii extrem de insufi-
ciente a constiintei proletare in Ucraina, in conditiile
de slabiciune si de lipsa." de organizare, in conditdle dez-
organizarii petliuriste si ale apasarii imperialismului ger-
man s-au iscat acolo spontan vrajba i partizanatul. In
fiecare detasament taranii puneau mina pe arme
alegeau un hatman sau un tatuc", pentru a instaura,
a crea astfel o putere locala. De puterea centrala ei nu
tineau seama de loc ; fiecare tatuc" se considera hatman
pe teritoriul sau inchipuia ca poate rezolva singur
toate problemele Ucrainei, fara a tine seama de nimic
din ceea ce se intreprinde la centru. Nou5. ne este acum
cit se poate de clar ca., in situatia actuath., numai cu
entuziasmul, numai cu elanul nu poti cuceri taranimea,

un asemenea mod de a proceda nu da rezultate trai-
nice. De mii de on i-am prevenit noi pe tovarasii ucrai-
neni ca, atunci cind se ajunge la o miscare populara la
care participa mase de milioane de oarneni, nu mai sint
de ajuns cuvintele, ci e nevoie de propria experienta de
viata a .acestor mase pentru ca oamenii s.

m
verifice sin-

gun dicatnle sa se convinga din propria lor expe-
rienta. Taranii ucraineni au platit extrem de scump
aceasta experienta. In timpul ocupatiei germane ei au
avut de indurat suferinte fara precedent si au adus mani
sacrificii, ei au suferit mult mai mult decit noi, si totusi
Inca nu stiu cum sa-si cucereasca orgarnzarea, neatirnarea
si independenta de stat. In primul moment, cind, dupa
eliberarea de sub jugul imperialismului german, bandele
lui Denikin au inceput si se Infareasca", trupele noastre

si-si

si-si

si



PlUVIRE I k SITUAVA ACTUALA St S 11tCINILE INILUIATR

nu le-au dat intotdeauna riposta cuvenita, iar and, dupa
navalnica revarsare a apelor de primavara, trupele noastre
au fost nevoite sa se opreasca deoarece puteau con-
tinua drumul i de aici nu le mai veneau intariri, s-a
ivit acel moment catastrofal care a dat prima lovitura
intregii tarinimi ucrainene i taranimii din zona inve-
cinata cu Ucraina i cu regiunea Donului, dar care, din
fericirc, le va vindeca de aceste lipsuri, adica de parti-
zanat §i de haos. $tim foarte bine ca forta taranirnii
ucrainene va birui fortele lui Denikin, tim ca loviturile
.pe care le-a prirnit ea Ant extrern de grele, dar ele vor
trezi in rindurile ei o noua contiinta §i noi forte.
Toy. Trotki, care a vazut acolo cu ochii lui pierderile
nespus de grele, declara categoric ca aceasta experienta
nu poate sa ramina fara urmari pentru ucraineni, ca este
exclus ca ea sa nu produca o cotitura radicala in menta-
litatea taranilor ucraineni ; am trecut doar §i noi prin
asernenea incercari. $tim cii anul trecut situatia noastra
nu era cu nirnic mai buna. $tim ca o serie intreaga de
çiiri ne priveau cu dispret, tratau de sus tinara republica
rusa, dar acum in multe tari incepe acela5i proces, se
observa aceleai fenomene.

Ucraina se vindeca mai greu decit noi, dar se vindeca.
Ucraina a inteles invatamintele destramarii, ale partiza-
natului. Aceasta va fi o perioada de cotitura in intreaga
revolutie ucraineana i va avea repercusiuni asupra
tregii dezvoltari a Ucrainei. Este o cotitura prin care
am trecut §i noi, cotitura de la partizanat §i de la votopul
de fraze revolutionare noi putem totul !" la con-
tiinça unei munci organizatorice indelungate,

temeinice, perseverente i anevoioase. Este calea pe care
noi am pa§it dupa multe luni de la Revolutia din Octom-
brie §i pe care am obtinut succese considerabile. Privim
viitorul cu convingerea ferma ca vom invinge toate greu-

Unul dintre faptele pe care le-a subliniat tov. Trotki
§i care ilustreaza in chip graitor aceasta cotitura este acela
pe care I-a constatat dinsul In legatura cu.atitudinea de-
zertorilor. El a strabatut multe gubernii dintre acelea in
care noi trirnisesem o serie de tovara§i ca sa ia masuri
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impotriva dezertkrii si nu obtinusem nici un rezultat. El
insusi a luat cuvintul la mitinguri i s-a convins c zeci
de mii de oameni au dezertat numai pentru ck s-au lksat
cuprinsi de panick sau pentru c erau prea inclinati sk se
tirasca in coada burgheziei. Iar noi aici eram gata si. tra-
gem concluzii vecine cu desperarea. Trotki, care a vizitat
gubermile Kursk si Reazan, s-a convins de acest lucru in
citeva orase i ne-a declarat ck in aceasta privin. s-a pro-
dus o cotiturk pur i simplu uimitoare. Unii comisari au
declarat c sintem azi copleAi de afluenta de dezertori
care se intorc in Armata Rosie. Ei se intorc intr-un numkr
atit de mare, inch putem sista operatille de mobilizare
in mksura in care ne vom completa indeajuns efectivul
cu fostii dezertori care se intorc.

Taranii au vazut ce inseamnk invazia cazacilor si a lui
Denikin, iar masa tarkneasck, care incepuse sk priveasca
lucrurile mult mai constient si care voia s. i se dea pacea
imediat, nu era in stare sk inçe1eag c rkzboiul civil
ne-a fost impus. Tirana faceau totul ca sk scape de mo-
bilizare, sk se ascundk in pkduri i sk intre in bandele
verzi, iar pe urmk fie ce-o di. Este starea de spirit care a
generat haosul din Ucraina, starea de spirit care ne-a adus
in situatia de a avea mii de dezertori. Trocki vorbeste
despre revirimentul ce s-a produs in momentul in care,
abordind cu mai mult curaj problema, am acordat dezer-
torilor un termen de gratie. In gubernia Reazan au venit
sk lucreze sute de tovarksi, i s-a produs un reviriment.
Ca urmare a muncii de lkmurire, dezertorii au inceput
sk dea navark in unitktile Armatei Roii. Comisarii locali
spun ca nu pridideau repartizeze pe la unitaci. Aceasta
este imprejurarea cu care a inceput consolidarea poziciilor
la Kursk si la Voronej si de care este legatk recucerirea
gal-a Liski. Aceastk imprejurare 1-a determinat pe Trocki
sk spunk ck in sud situatia este grea i c trebuie s ne
incordam toate forcele. Eu afirm ins a. aceasta' situatie
nu este catastrofala. Iata concluzia la care am ajuns noi
ieri. (A plauz e).

Aceastk concluzie este mai presus de orice indoialk ;
noi vom face tot posibilul ca si ne incordkrn toate forcele,

sintem convinsi ck in cele din urma va prevala con-

ci
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stiinta maselor muncitoare, caci n Ucraina experienta a
confirmat ca cu cit mai aproape sint unitatile lui Denikin,
cu cit mai clar isi dau searna oarnenii ce le aduc Denikinii,
capitalistii si mosienti, cu atit mai usoara este lupta noastra
impotriva dezerfarilor si cu atit mai lesne ne decidem

prelungim cu inca o saptarnina termenul de gratie pen-
tru dezertori. Alaltaieri, n Consiliul Apararii 1', am pre-
lungit acest termen cu Inca' o saptarnina, deoarece ne-am
format convingerea deplina ca limpezirea constiintelor
pc care o aduce inaintarea lui Denikin nu famine fara
urmari pentru ei i c Armata Rosie va creste daca in
lunile care yin ne vom consacra toate fortele muncii pe
tarimul militar. Si trebuie sâ declaram ca", asa cum am
dat ajutor in est, tot asa i acum vom depune toate efor-
turile ca s ajutam sudul i s repurtam acolo victoria.
Tovarasi, in legatura cu aceasta s-ar putea ca un om
lesne influentabil, care se lasa usor cuprins de panica,

spuna ca, daca ne vom concentra eforturile n sud,
vom pierde ceea ce am cucerit in est. In aceasta privinta
putem declara ca, dupa toate datele, cuceririle trupelor
noastre in est prornit sa se contopeasca cu revolutia din
Siberia. (A plauz e.)

Teri, la Moscova, a facut o expunere rnensevicul Go-
lesov 12. Ati putut citi n Izvestiia" relatarea expunerii
acestui cetatean, care a spus ca o serie de mensevici
s-au dus in Siberia crezind ci acolo e Adunare consti-
tuanta i democratie, cal acolo domneste votul universal
si vointa poporului, iar nu dictatura unei singure clase,
nu un regim de uzurpare i de silnicie, cum obisnuiesc ei
sa numeasca Puterea sovietica. Experienta acestor oa-
meni, care timp de opt luni au flirtat cu Kerenski si au
dat totul lui Kornilov, care n-au tras nici un fel de in-
vataminte si s-au dus la Kolceak, experienta le-a aratat
acum ca nu niste bolsevici, ci dusmani ai bolsevicilor, oa-
mem care in intreaga lor activitate n-au facut altceva
decit s combata de pe pozitii dusmanoase bolsevismul,
au strabatut pe jos sute de verste si au ajuns la concluziile
pe care le-am auzit i pe care publicul le-a aflat din ex-
punerile facute de mensevici, concluzii din care reiese
s-au indepartat de ei nu nurnai muncitorn, ci qi taranii,
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si nu nurnai taranii, ci chiar i chiaburii. Pina si chiaburii
se rascoala impotriva lui Kolceak ! (A plauz e.) Tot ce

relatat despre rascoalele impotriva regimului lui Koi-
ceak nu e citusi de putin exagerat. $i nu numai munci-

taranii, ci si intelectualitatea animata de send-
mente patriotice, care la timpul sau a sabotat pe capete,
aceeasi intelectualitate care se aliase cu Antanta si ea
s-a indepartat de Kolceak. Acum ni se spune ca in Ural
se rascoala populatia ; i noi mergern in intimpinarea unei
perioade de adevarata insurectie rnuncitoreasc i spunem
din non cà avem toate sansele i toate motivele sa ne
asteptam ca, in lunile care yin, victoria din Ural sa devina
o cotitura spre victoria deplina a intregii mase a populatiei
siberiene asupra regimului lui Kolceak.

Tovarasi ! Ati citit ieri tn ziarc ca. a fost luata Moto-
viliha, de aici incepe regiunea industriala a Uralului.
Amanuntele in legaturà cu luarea orasului Perm, unde
citeva regimente au trecut de partea noastra, confirrna
acest lucru, i zilnic primirn telegrame din care reiese ca
in Ural s-a produs o cotitura decisiva. Astazi am prima
din Ufa o telegrama datata 2 iulie care confirrna acelai
lucru. Dispunem si de informatii mai arnanuntite care ne
dau tot dreptul si afirmam ca s-a produs o cotitura
decisiva i cà vom invinge in Ural. Prin luarea Permului
si apoi a Motovilihei aceste centre de mare industrie,
unde muncitorii se organizeaza, trecind cu sutele de partea
noastra si taind liniile ferate in spatele dusmanului am
cistigat mult. Probabil c putini dintre dv. an avut posi-
bilitatea sa vada muncitori i tarani veniti din acele regium,
clar.noi am dori ca la Moscova cit mai multi sa poata vedea
oameni sositi de acolo. Se stie doar cii acum un an tarann
din Ural si din Siberia erau gata sii ne intoarca spatele.
Ei protestau cu indignare cind bolsevicii cereau ajutor
in acest crincen razboi, cind bolsevicii spuneau : Victoria
asupramosierilor i capitalistilor nu pica din cer, i daca
capitalism si rnosierii ne fac razboi, trebuie sa facem toate
sacrificiile pentru a apara cuceririle revolutiei. Revolutie
fara sacrificii nu se poate, si daca va veti pleca sub povara
acestor sacrificii, daca nu yeti avea taria sa le suportati,
yeti duce de ripa revolutia". Taranii nici nu voiau sa
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auda de ay. ceva ; lor li se parea c astea nu sint decit
chemari revolucionare. $i cind ii s-a fagaduit acolo pacea

ajutor din partea Antantei, ei au inceput s treaca de
partea cealalta. doar ca taranii din Siberia n-au cu-
noscut iobagia. Ei sint taranii cei mai satui, deprinsi
exploateze pe deportatii care veneau din Rusia ;
deoarece nu vedeau nici o imbunatatire de pe urma revo-
lutiei, ei si-au gasit conducatori in rindurile intregii bur-
ghezii ruse, in rindurile mensevicilor si ale eserilor, care
erau acolo cu sutele, cu miile. La Omsk, de pilda, se afla
acum, dupa unii, vreo 900 000 de burghezi, dupa alcii
500 000. Acolo s-a adunat toata iburghezia, s-au adunat
toti cei care, in virtutea cunostintelor si a .pregatirii lor,
a deprinderii de a conduce, aspirau la rolul de conducatori
ai poporului ; toate partidele, de la mensevici Ora' la
eseri, s-au adunat acolo. Ei aveau tarani satui, mstariti
si care nu inclinau spre socialism, aveau ajutor din partea
tuturor statelor Antantei state atotputernice, care devin
puterea in lumea intreaga. Aveau cai ferate cu libera
iesire la mare, ceea ce inseamna dominatie deplina, de-
oarece pavilionul aliaflor n-are rival in lume si domina
tot globul pamintesc. Ce le mai lipsea ? Nimic nu le lipsea,

totusi, dupa doi ani de incercari, acesti oameni care
dispuneau de tot ce putea fi folosit impotriva bolsevi-
cilor si de un vinut cu farani instariti, si de ajutorul
Antantei au suferit un esec atit de lamentabil, incit in
locul puterii poporului" n-a mai ramas decit stapinirea
salbatica a odraslelor de mosieri si de capitalisti i s-a
produs acea totala destramare a regimului lui Kolceak
care devine literalmente palpabila acum, cind ostasii Ar-
matei Rosii se apropie de Ural ca eliberatori. Acum un
an taranii spuneau : Jos cu bolevicii, caci ei arunca
povara pe umerii taranilor", si treceau de partea mosie-
rilor si a capitalistilor. Pe atunci ei nu dadeau crezare
spuselor noastre. Intre timp, insa, ei le-au verificat pe
propria lor piele ; au cvazut bolsevicii le luau un singur
cal, pe cind Kolceak le ia totul i cai, i toate cele-
lalte si reintroduce disciplina varista. Iar acum taranii,
tragind invataminte din experienca trecutului, intimpina
Armata Rosie ca pe o arrnata eliberatoare i declara c o

5 - V. I. Lenin. Opere complete, vol. 89
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data cu bolsevicii se va statornici in Siberia o libertate
dep1in i trainica. (A plauz e.)

Ceea ce se intimpla cu regimul lui Kolceak este pentru
noi o experienta extrem de pretioasa, care ne arata in
mic ceea ce se petrece in lumea intreaga, ne arata ade-
v aratele i zvoare de nebiruit si de nesecat din care
Ii trag forta bo1evicii. Paream neputinciosi clad Siberia
se afla in mlinile dusmanilor nostri. Acum toati aceasta
forta gigantica s-a naruit. De ce ? Pentru ca in aprecierea
razboiului imperialist si a urmarilor lui dreptatea a fost
de partea noastra ; am avut dreptate cind am spus ca din
acest razboi omenirea va iei altfel decit pina acum, cii
oamenii au indurat atitea suferinte i chinuri i sint atit
de porniti impotriva capitalismului, inch va trebui sa

dominatia clasei muncitoare si se va instaura socia-
lismul. Aici s-a vorbit despre o cale de mijloc" i tiu
foarte bine ca la aceasta cale de mijloc viseaza eserii de
dreapta i mensevicii, c cei mai buni oameni din aceste
partide intenrnediare sint foarte sinceri cind viseaza la
aceasta cale de mijloc ; dar noi stim din experienta unor
tari intregi, din experienta popoarelor, c acestea sint
visun desarte, deoarece nu exista cale de mijloc in aceasta
imparatie a Adunarii constituante, in care alde Cernov

Maiski au incercat sa-si refaca cariera ministeriala si
unde s-a ajuns la o prabusire totala. Ce-i asta, intim-
plare sau calomnie bolsevica ? Nimeni nu va crede asa
ceva ! $i daca au inceput cu o atit de ferma incredere
in Adunarea constituanta si au terminat cu o prabusire
atit de scandaloasa, asta confirma inca o data ca bolsevicii
au dreptate cind spun : ori dictatura clasei muncitoare,
dictatura tuturor oamenilor muncii si victoria asupra

oH cea mai mirsava si mai singeroasa domi-
natie a burgheziei, inclusiv monarhia, pe care Kolceak a
si instaurat-o in Siberia. Si acum, dupa ce-am vorbit
despre invatamintele i concluziile care decurg din exemplul
Siberiei, pot incheia cU o scurta expunere asupra situatiei
internationale.

Tovarasi, in ceea ce priveste situatia noastra interna
am facut acum un mare pas inainte, in sensul ca milioane
de tarani rusi care acum un an Inca nu-si dadeau seama
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pe ce lume traiesc, credeau e cuvint pe oricine perora in
termeni borabastici despre Adunarea constituanta, se descu-
rajau in fata greutatilor legate de bolsevism si la prima
chemare la lupta fugeau care incotro, milioane de
tarani rusi au trait intre timp experienta singeroasa
nespus de grea a stapinirii germane in sud si au invacat
multe din aceasta experienta. Am devenit incomparabil
mai puternici pentru ca milioane de oameni au invatat

inteleaga cine este Kolceak ; milioane de tarani din
Siberia au trecut de partea bolsevismului acolo toata
lumea i asteapta pe bolsevici i aceasta nu datorita
propagandei i teoriilor noastre, ci datorita propriei lor
experience, datorita faptului ca, dupa ce au chemat pe
eseri i i-au instalat la putere, din aceasta instalare la
putere a eserilor si a mensevicilor a rezultat vechea mo-
narhie rusa, vechiul stat policist, care intr-un regim de
democratie" a adus Orli nemaiauzite silnicii. Dar aceasta
vindecare a poporului este deosebit de pretioasa.
(Aplauze.)

SI trecem acum ia situatia internationala. Nu este oare
clar ca in aceasta privinta am realizat n ultimul an mari
progrese n comparatie cu ceea ce a fost acum un an ?
Toata lumea stie c. pe atunci s-au indepartat de noi chiar

oameni devotati revolufei, care spuneau ca. bolsevicii
au dat Rusia pe mina tilharilor germani, cà pacea de la
Brest 13 s-a dovedit a fi o greseala ireparabila, c numai
aliarrca dintre Franca democratica si Anglia va salva
Rusia. ce s-a intimplat in realitate ? La citeva luni dupa
criza din anul trecut, pacea de la Brest s-a destramat.
A trecut o jumatate de an de la 9 noiembrie 1918, cind a
fost infrinta Germania, si dupa sapte luni de eforturi
imperialitii francezi i englezi au incheiat pacea 14 $i ce
a adus aceasta pace ? Ea a facut ca toti muncitorii care
pina acum au fost de partea acolitilor imperialismului
francez i englez propovaduitorii razboiului pina la
victoria finala sa treaca acum in ritm rapid de partea
noastr i s1i spuna : Timp de patru ani ne-au inselat
ei, minindu-ne pe cimpurile de lupta: In numele lthertatu
ni s-a promis infringerea Germaniei, triumful libertatn,
egalitatii i democratiei, si n loc de aceasta ni se ofera
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acum pacea de la Versailles, o pace nedemna,
impusa in scopuri de jaf si de imbogatire". Situatia
noastra in acest an a fost aceea a. unei tari care duce
o lupta grea pentru victoria revoluttei internationale. Si,
in comparatie cu situatia dusmanilor, situatia noastra a
fost de asa natura, inch cu fiecare pas clstigam tot mai
multi aliati in lumea intreaga. Tar acum vedem c5; ceea
ce, din unctul lor de vedere imperialist, germanii consi-
dera drept o infringere, ceea ce francezii i englezii con-
sidera drept victorie deplina nu e deck inceputul sfirsitului
imperialismului englez i francez. Miscarea muncitoreasca
creste azi vazind cu ochii. Muncitorii cer retragerea tru-
pelor straine din Rusia si anularea pacii de la Versailles.
In fata pacii de la Brest ne aflam singuri ; ea s-a destra-
mat, si in locul ei a venit acum pacea de la Versailles,
care sugruma Germania.

Facind bilantul ultimelor 12 luni, recunoscind deschis
toate greutatile, putem sa v. spunem calm, cu convingere

fermitate : tovarasi, am venit iarasi in mijlocul dv. ca
expunem situatia generala i s. aratam muncitorilor

inaintati din Moscova greutatile de care ne-am lovit din
nou. Val rugam sa reflectati asupra invatamintelor pe care
le-am tras din experienta acestui an greu i, bazati pe
rezultatele acestei reflectari i pe acest bilant, bazati pe
aceasta experienta, sa ajungeti impreuna cu noi la con-
vingerea ferma, de nezdruncinat, ca victoria va fi a
noastra, si nu numai pe scara Rusiei, ci i pe scara
internationala. Ne vom incorda Inca si Inca o data
fortele, pentru a remedia urmarile infringerilor suferite
In sud. Vom recurge la mijloacele incercate ale organizarii,
disciplinei i devotamentului, i sintem convinsi ca atunci
Denikin va fi si el infrint si strivit si se va praibusi la fel
cum s-a prabusit Kolceak si cum se prabusesc acum im-
perialistii englezi i francezi. (A plauze furtunoas e.)

Diirile de seamii au fost publicate
la 5 hilie 1919 in ziarele Pravde
or. 145 Izvestiia C.E.C. nr. 145

Publicat in intregime Se tipareste dupii stenograma,
pentru prima oard in 1932, confruntatii cv textele

in editiile a 2-a 1i a 3-a ale Operelor apiirute in ziare
lui V. I. Lenin, vol. XXIV
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TOTUL PENTRU LUPTA IMPOTRIVA
LUI DENIKIN !

(SCRISOAREA
(BOLSEVIC)

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
DIN RUSIA CATRE ORGANIZATIILE DE PARTID) ,

Tovarasi ! Traim unul din momentele cele mai critice
§i, dupa toate probabilitatile, chiar cel mai critic moment
al revolutiei socialiste. Aparatorii ru§i si straini (§i in primul
rind cei englezi si francezi) ai exploatatorilor, ai rno§ierilor
si capitalistilor fac o incercare desperata de a restaura in
Rusia puterea mosierilor §i a exploatatorilor, a acestor je-
fuitori ai muncii poporului, pentru a-si intari astfel puterea
care se prabuseste in lumea intreaga. Capitalistii englezi
si francezi au dat gres cu planul kr de a cuceri Ucraina
cu propriile lor trupe ; ei au dat gres si cu sprijinul pe care
1-au acordat lui Kolceak in Siberia ; Armata Rosie, inain-
tind eroic in Ural cu ajutorul muncitorilor de acolo, care
se rascoala cu totii, se apropie de Siberia pentru a o izbavi
de jugul crincen si de nemaipomenitele atrocitati ale sta-
pinitorilor ei capitali§tii. /n sfirsit, imperialistii englezi
si francezi au dat gre§ §i cu planul lor de a pune stapinire
pe orasul Petrograd cu ajutorul unui complot contrarevo-
lutionar, la care au participat monarhistii rusi, cadetii, men-
§evicii si eserii, inclusiv eserii de stinga.

Acum capitalistii de peste hotare fac o incercare despe-
rata de a restabili jugul capitalului cu ajutorul invaziei lui
Denikin, pe care ca deunazi pe Kolceak 1-au ajutat
cu ofiteri, echipament, munitii, tancuri etc. etc.

Muncitorii si. taranii, intreaga Republica sovietica trebuie
sa-§i incordeze toate fortele pentru a respinge invazia lui
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Denikin i a-I infringe, fara a sista inaintarea victorioasa a
Armatei Rosii in Ural si in Siberia. Aceasta este

SARCINA PRINCIPALA A MOMENTULUI

Toti comunistii, in primul rind si inaintea tuturora, toti
sirnpatizantii lor, toti muncitorii si taranii cinstiti, toti
lucratorii Sovietelor trebuie sä se ridice la inliltimea ce-
rintelor razboiului, consacrind o parte cit mai mare din
munca lor, din eforturile si din grija lor sarcinilor directe
ale razboiului, respingerii grabnice a invaziei lui Denikin,
restringind i reorganizind in functie de aceasta sar-
cina tot restul activitatii

Republica sovietica este asediata de dusman. Ea trebuie
sa constituie nu in vorbe, ci in fapte o tabarii militara
strins

Intreaga munca a tuturor institutiilor trebuie si fie adap-
tata razboiului i reorganizata potrivit conditiilor din timp
de razboi !

Conducerea prin colegii e necesara pentru rezolvarea
treburilor statului muncitorilor i Orani lor. Dar oHce exa-
gerare a principiului conducerii prin colegii, orice denatu-
rare a lui care duce la birocratism, la lipsa de raspundere,
orice transformare a institutiilor conduse de colegii in
locuri de trancaneala constituie un ram imens, si acestui
rau trebuie punem capat cu oHce pret, cit mai grabnic,
fara a ne da in laturi de la nimic.

Aplicarea principiului conducerii prin colegii nu trebuie
mearga mai departe de minimul absolut necesar atit in

ceea ce priveste numarul de membri ai colegiilor, cit si in
ceea ce priveste desfasurarea practica a muncii, interzicerea
discursurilor", accelerarea maxima a schimbului de .piareri,
reducerea acestui schimb de pareri la informare i propuneri
practice precise.

Ori de cite ori se iveste o posibilitate cit de mica, con-
ducerea prin colegii trebuie sa fie redusa la o cit mai sumara
discutare a celor mai importante chestiuni intr-un colegiu
cit mai restrins, iar conducerea operativii practica a insti-
tutiei, a intreprinderii, a muncii, indeplinirea practica a
sarcinii trebuie sa fie incredintata unui singur tovaraF, cu-

kr.
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noscut prin fermitatea, hotarirea i curajul sau, prin capa-
citatea sa de a organiza o activitate practical si care se
bucura de cea mai mare incredere. In orice caz si n toate
imprejurarile, fara exceptie, conducerea prin colegii trebuie
sa fie insotita de stabilirea cit mai precisa a raspunderii in-
dividuale a fleccirei persoane pentru sarcini precis indicate.
Lipsa de raspundere, camuflata sub paravanul conducerii
prin colegii, este cel mai mare rau care ameninta pe toti
cei prea putin.experimentati munca colectiva practical si
care in domemul militar duce de cele mai multe ori in mod
inevitabil la catastrofa, haos, panica, la debandada
infringere.

Un rau nu mai putin periculos il constituie forfota or-
ganizatorica sau proiectomania organizatorica. Impusa de
razboi, reorganizarea muncii nu trebuie s duca in nici un
caz la reorganizarea institutiilor i cu atit mai putin la crea-
rea pripita de noi institutii. Aceasta este absolut inadmisibil
si nu duce decit la haos. Reorganizarea muncii trebuie
constea n nchiderea vremelnica a institutiilor care nu sint
absolut necesare sau intr-o anumita restringere a activitatii
lor. Ct privqte insa. activitatea In sprijinul frontului,
ea trebuie sa se desfasoare in intregime ,si exclusiv I n
ca dr ul institutiilor militare existente, procedindu-se la
imbunatatirea, intarirea, largirea i sprijinirea lor. Crearea
de comitete ale apararii" sau de revkomuri" (comitete
revolutionare sau comitete militare revolutionare) poate fi
admisa numai cu titlu de exceptie, aceasta in primul rind ;
in al doilea rind, numai cu aprobarea autoritatilor mili-
tare respective sou a forurilor sovietice superioare ; in
al treilea rind, numai sub rezerva respectarii obligatorn
a conditiei aratate mai sus.

SA SE EXPLICE POPORULUI
ADEVARUL DESPRE KOLCEAK SI DENIKIN

Kolceak i Denikin sint principalii i singurii dusmani
seriosi ai Republicii sovietice. Fara ajutorul Antantei
(Anglia, Franca, America), ei s-ar fi prabusit de mult.
Numai datorita ajutorului Antantei reprezinta ei o forfa.
Dar se vad totusi nevoiti s recurga la inselarea poporului,
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sa faca din cind n cind pe partizanii democratiei", ai
Adunarii constituante", ai suveranitatii poporului" etc.
Mensevicii i eserii se lasa bucuros inselati.

Adevarul despre Kolceak (iar Denikin este un alter ego
al san) e acum pe deplin dezvaluit. Zeci de mu de mun-
citori executati. Executii pina si printre mensevici si so-
cialisti-revolutionari. Biciuirea n mass. a tuturor taranilor
intr-o serie intreaga de judete. Biciuirea in public a fe-
meilor. Dezmatul fara friu al puterii ofiterilor, al odras-
lelor de mosieri. Un jaf neintrerupt. Acesta este adevarul
despre Kolceak i Denikin. Chiar i printre mensevici
eseri, care au fost ei insisi tradatori ai muncitorilor si au
fost de partea lui Kolceak i Denikin, se gasesc tot mai
multi oameni care se vad nevoiti s recunoasca' acest
adevar.

In centrul muncii noastre de agitatie si propaganda tre-
buie sà punem sarcina de a aduce la cunostinta poporului
aceste lucruri, de a-i explica ca nu poate fi decit una din
doua : oH Kolceak i Denikin, oH Puterea sovietica, pu-
terea (dictatura) muncitorilor ; cale de mijloc nu exista ;
cale de mijloc nu poate exista. Trebuie sa folosim in spe-
cial marturiile unor nebolsevici mensevici, eseri i oa-
meni fara partid care yin din regiunile ocupate de
Kolceak sau de Denikin. S tie fiecare muncitor i fiecare
taran pentru ce se &a lupta i ce-1 asteapta in cazul cind
ar invinge Kolceak sau Denikin.

MUNCA PRINTRE CEI SUPU$I MOBILIZARII

Una dintre principalele preocupari trebuie sa fie acum
munca printre cei supusi mobilizarii, in vederea inlesnirii

isacesteia, precum munca in rindurile celor mobilizati.
In toate localifatile in care sint concentrate persoane mo-
bilizate sau in care exista garnizoane i indeosebi bata-
lioane de rezervisti etc. trebuie sa fie pusi in miscare
absolut toti comunistii si simpatizantii. Toti, fara excep-
tie, trebuie sa se uneasca i s presteze, unii zilnic, altn,
sa zicem, 4 sau 8 ore pe saptamina, munca in ajutorul
mobilizarii, sau s. desfasoare munca de lamurire printre
cei mobilizati, printre soldaçii garnizoanei locale, bine-
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inteles, in mod strict organizat, astfel inch munca fieca-
ruia sa-i fie indicata de organizatia localä de partid si de
autoritatea militara

Oarnenii fara partid sau apartinind altor partide decit
cel comunist nu sint, desigur, in stare sa desasoare o
munca ideologica impotriva lui Denikin sau Kolceak. Dar
nu este admisibil ca din acest motiv sa fie scutiti de oHce
munca. Trebuie gasite felurite mijloace de a obliga toata
populatia, fara exceptie (si in primul rind populatia mat
avuta, atit la orase cit si la sate), sa-si aduca contributia,
intr-o forma sau alta, la sprijinirea mobilizarii sau la
pregatirea celor mobilizati.

0 categorie speciala de masuri in aceasta directie tre-
buie s tin&a." la asigurarea unei cit mai rapide si mai te-
meinice instruiri a celor mobilizati. Puterea sovietica
cheama sub arme pe toti fostii ofiteri, subofiteri etc. Parti-.
dul comunist si, impreuna cu el, toti simpatizantii tot'
muncitorii trebuie sa vina in ajutorul statului muncito-
resciaranesc, in primul rind contribuind prin toate mij-
loacele la descoperirea fostilor ofiteri, subofiteri etc. care
se sustrag de la mobilizare, iar in al doilea rind organi-
zind, sub controlul organizatiei de partid sau pe linga ea,
grupe formate din oameni care in mod teoretic sau prac-
tic (de exemplu, participind la razboiul imperialist) au
invatat mestesugul armelor i sint in masura sa aduca
partea lor de folos.

MUNCA PRINTRE DEZERTORI

In ultimul timp s-a produs un reviriment vadit in
lupta .impotriva dezertarii. Intr-o serie de gubernii, de-
zertorn au inceput sa se intoarca cu miile in armata ; se
poate spune, fara exagerare, ca dezertorii au dat navala
in Armata Rope. Aceasta se explica, in primal rind, prin
faptul cal tovariasi membri de partid hi duc munca cu
multa pricepere i intr-un mod mai sistematic ; in al doi-
lea rind, prin faptul ca taranii hi dau din ce in ce mai
bine seama ca Denikin i Kolceak aduc cu ei restabilirea
unor rinduieli care sint mai rele decit cele de pe vremea
tarului, restabilirea robiei pentru muncitori i tarani, a

locala.
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bataii cu biciul, a jafului, a batjocurii din partea ofiterilor
si a odraslelor de nobili.

De aceea este necesar s intensificam pretutindeni, din
toate puterile, munca printre dezertori, eforturile pentru
readucerea dezertorilor tn armata. Aceasta este una dintre
sarcinile primordiale i deosebit de urgente.

In legatura cu aceasta as vrea s subliniez c posibili-
tatea de a-i nruri pe dezertori prin metoda convingerii

succesul acestei actiuni de inriurire arata c atitudinea
statului muncitoresc fata de taranime este cu totul deose-
bita de cea a statului mosieresc sau capitalist. Dornnia bitei
sau spectrul foarnei iata singurele izvoare de disciplina
pentru aceste din urma doua tipuri de stat. Pentru statul
muncitoresc sau pentru dictatura proletariatului este po-
sibil un alt izvor de disciplina : convingerea taranilor prin
actiuni de lamurire din partea muncitorilor, alianta to-
varaseasca dintre ei. Cind auzi martori oculari relatind
in cutare gubernie (de pilda, in gubernia Reazan) se in-
torc de bunavoie mu i mii de dezertori, ca la mitinguri
un apel adresat tovarasilor dezertori" are uneori efecte
care intrec toate asteptarile, incepi dai seama eta'
forta nefolosita Inca de noi zace in aceasta alianta to-
varaseasca dintre muncitori i arani. Taranul are o pre-
judecata, care-I trage pe urmele capitalistului, pe ale ese-
rului, ale comertului liber" ; dar el are si judecata, care
il duce tot mai mult spre alianta cu muncitorii.

AJUTORAREA DIRECTA A ARMATEI

Armata noastra are nevoie mai ales de aprovizionare :
ii trebuie imbracaminte, incaltaminte, armament, munitii.
Intr-o taxa ruinata e nevoie de mari eforturi pentru a
acoperi aceste nevoi ale armatei, i numai ajutorul pe care
tilharii capitalisti din Anglia, Franta, America il acorda
cu atita darnicie lui Denikin i Kolceak ii salveaza pc
acestia de la o prabusire inevitabila din cauza aprovizio-
narii insuficiente.

Oricit de ruinata este Rusia, se mai gasesc totusi in
cuprinsul ei destule resurse pe care nu le-am folosit inca,
pe care adesea n-am §tiut s'a le folosim. Mai exista multe

c.
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depozite militare ramase neidentificate sau neverificate,
multe posibilitati de productio care ramIn nefolosite,
parte din cauza sabotajului deliberat al functionarilor,
parte din cauza birocratismului, a cancelarismului, zapa-
celii i neindeminarii din cauza tuturor acestor pa-
cate ale trecutului", care apasa atit de greu i inevitabil
asupra oricarei revolutii care face un salt" spre o noua
orinduire sociala.

In aceasta privinta ajutorarea directa a armatei este
deosebit de importanta. Institutiile care se ocupa. de tre-
burile armatei au o deosebita nevoie de improspatare",
de ajutor din afara, de initiativa voluntara, energica,
eroica a muncitorilor i taranilor pc teren.

Spre aceasta initiativa trebuie atrasi pe o scara cit mai
larga toti muncitorii i ranii constienti, toti lucratorii
aparatului de stat ; trebuie verificate n diferite localifati
si n diferite domenii de munca forme variate de ajutorare
a armatei n aceasta privinta. Munca in spirit revolutio-
nar" se desfasoara aici n mult mai mica masura decit
in celelalte domenii, n timp ce nevoia de munca
spirit revolutionar" este aici mult mai mare.

Stringerea armelor de la populatie este una din partile
componente ale acestei munci. Este ceva firesc i inevitabil
ca intr-o tara care a trait patru ani de razboi imperialist
si a trecut apoi prin doua revolutii populare sa se mai ga-
seasca multe arme ascunse la tarani si la burghezi. Dar
acum, n fata groaznicei invazii a lui Denikin, trebuie
sa luptam din rdsputeri impotriva acestui rau. Cel care
ascunde sau ajutà la ascunderea armelor comite cea mai
mare crima impotriva muncitorilor i taranilor i merita
sa fie impuscat, deoarece e vinovat de moartea a mu i mii
dintre cei mai buni ostasi rosii, care adeseori pier numai
din cauza lipsei de arme pe front.

Efectuind n mod strict organizat perchezitii
masive, tovarasii din Petrograd au reusit sa descopere mii
si mii de arme. Trebuie ca restul Rusiei sa nu ramina
In urma Petrogradului, ci ajunga i sa-1 intreaca cu
orice pret.

Pe de alta parte, nu incape ridoialà ca cele mai multe
arme shit ascunse de tarani, adeseori nu cu end rau, ci
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pur si simplu din cauza inradacinatei neincrederi in orice
fel de stat" etc. Daca am reusit sa facem mult, foarte
mult (In cele mai bune gubernii) prin metoda convingeth,
printr-o agitatie iscusita, printr-o justa abordare a pro-
blemei reintoarcerii de bunavoie a dezertorilor in Armata
Rosie, nu 'incape indoiala Ca putem si trebuie sa facem
tot atit de mult, daca nu chiar mai mult, pentru resti-
tuirea de bunavoie a armelor.

Muncitori si tarani ! Scoateti la iveala armele ascunse
si predati-le armatei ! Prin aceasta va yeti salva de schin-
giuirile, executiile, bataile in masa si jafurile la care se
dedau Kolceak si Denikin !

RESTRINGEREA ACTIVITATII NEMILITARE

Pentru a indeplini fie si numai in parte sarcinile ara-
tate pe scurt in rindurile de mai sus, este nevoie de noi si
noi ctivisti, si anume din Andul comunistilor celor mai
siguri, mai devotati si mai energici. Dar de unde sa-i luam,
cind toata lumea se plinge de lipsa unor asemenea acti-
vist' si de supraaglomerarea lor ?

Este cert ca aceste pringeri sint in buna parte indrep-
tatite. Daca cineva ar calcula cu precizie ce patura re-
strinsa de muncitori inaintati si de comunisti, bucurindu-se
de sprijinul si de simpatia masei muncitoresti si taranesti,
a condus Rusia in ultimele 20 de luni, ar ajunge la rezul-
tate de-a dreptul uluitoare. Si am condus-o cu mare succes,
furind socialismul, biruind greutati nemaipomenite, invin-
end pe dusmanii care se ridicau din toate partile si care
aveau legaturi, direct sau indirect, cu burghezia. $i am
invins pina acum pe toti dusmanii, in afara de unul sin-
gur, in afara de Antanta, in afara de atotputernica bur-
ghezie imperialista din Anglia, Franca si America, dar
chiar si acestui dusman i-am flint deja unul din brace
pe Kolceak ; ne ameninta doar celalalt brat al lui
Denikin.

Se ridica rapid noi forte muncitoresti pentru conducerea
statului §i pentru infaptuirea sarcinilor dictaturii proleta-
riatului : este vorba de tineretul muncitoresc si taxinesc
care invata cu atha sinceritate, inflacarare §i. abnegatie,
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asimileaza noile impresii generate de noua orinduire i se
debaraseaza de carapacea vechilor prejudecati, capitaliste

burghezo-democratice, faurind astfel din rindurile sale
o generatie de comunisti si mai fermi decit cei din gene-
ratia veche.

Dar oricit de repede creste aceasta patura noua, oricit
de repede invata si se caleste ea in focul razboiului civil
si al impotrivirii turbate a burgheziei, ea nu poate totusi
sà ne dea in lunile apropiate lucratori gata pregatiti pen-
tru conducerea statului. Pe noi insa ne intereseaza tocmai
lunile apropiate, vara i toamna anului 1919, caci lupta
impotriva lui Denikin cere imperios o solutie imediata.

Pentru a capata un numar mare de lucratori gata pre-
gatiti in vederea intensificarii muncii militare, trebuie re-
strinse o. serie intreaga de domenii i institutii din sfera
activitatn nemilitare, sau, mai exact, nu direct militare,
din sfera activitatii Sovietelor ; trebuie reorganizate in
acest sens (adica in sensul restringerii) toate instirutiile i

intreprinderile care nu sint absolut necesare.
luam, de exemplu, sectia tehnica-stiintifica a Consi-

liului economic superior. Este o institutie cit se poate de
o institutie necesara pentru construirea deplina a

socialismului, pentru o justa evidenta i repartizare a
tuturor fortelor tehnice-stiintifice. Dar este oare absolut
necesara o astfel de institutie ? Desigur ca nu. Ar fi de-a
dreptul o crima ca in momentul de fata sa-i lai acestei
institutii oameni care pot si trebuie sa fie folositi imediat
pentru munca comunista iurgent i absolut necesara
In armata §i nemijlocit pentru armata.

Avem destule asemenea institutii i sectii de institutii
atit la centru, cit si in provincie. Avind ca tel infaptuirea
deplina a socialismului, noi nu puteam s'a nu incepem ime°-
diat infuntarea unor astfel de institutii. Dar am fi niste
cretini sau criminali clack' in fata ameninfatoarei invazii
a lui Denikin nu am sti sa ne regrupam rindurzle in asa
fel inch tot ce nu este absolut necesar sã fze szstat
restrins.

Sa nu ne lasam cuprinsi de panica i s ne ferim de
orice febra organizatorica ; nu trebuie mci s. reorgamiam,
nici sa desfiintam cu totul vreo mstitutie sau alta sau
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ceea ce e deosebit de daunator atunci cind lucrurile se fac
in pripa s incepem sa cream noi institutii. Trebuie sá
sistam pentru trei, patru sau cinci luni, atit la centru, cit
si in provincie, activitatea tuturor institutiilor i sectiilor
de institutii care nu sint absolut necesare sau, daca activi-
tatea lor nu poate fi sistata cu totul, s-o reducem pentru
(aproximativ) aceeasi perioada de timp, s-o reducem cit
mai mult Cu putinva, adica sa lasam numai minimul de
activitate absolut necesara.

Deoarece scopul nostru principal este de a obtine ime-
diat pentru munca militara un numar mare de comunisti
sau de simpatizanti ai socialismului gata pregatici, expe-
rimentaci, devotali i incerca0, putem accepta riscul de a
rasa un timp oarecare lard nici un comunist multe dintre
institutille (sau secviile de institutii) pe care le-am restrins
sirmitor, de a le lasa pe mina unor lucratori exclusiv bur-
ghezi. Riscul nu este mare, deoarece e vorba numai de in-
stitutii care nu sint absolut necesare ; slabirea activitatii
lor (pe jumatate sistata) va cauza, desigur, prejudicii, dar
acestea nu vor fi mari si in nici un caz nu ne vor duce la
pieire, pe cind lipsa de forte pentru intarirea imediata
considerabila a muncii militare poate sà ne cluca la pieire.
Trebuie sa incelegem clar acest lucru i sa tragem de aici
toate concluziile.

Daca fiecare conducator de departament sau de sectie
de departament din fiecare guibernie, judec etc., daca fie-
care celula comunista, fara a pierde nici o clipa, ti va
pune intrebarea : este oare absoluta nevoie de cutare insti-
tutie ? De cutare sectie ? Vom pieri oare daca o vom
inchide de tot sau daca ii yam reduce la activitatea

o vom lasa complet ;Fara comunisti ? Daca, dupa
ce-si vor fi pus o astfel de intrebare, ei vor proceda ener-
gic la restringerea rapida a activiatii si la transferarea
comunistilor (si a ajutorilor lor aibsolut siguri din rindu-
rile simpatizantilor si ale celor fara de partid) vom putea
capata, in timpul cel mai scurt, sute sute de lucratori
pentru seoviile politice ale armatei, pentru posturile de
comisari etc. Si atunci vom avea sanse serioase sa-1 in-
vingem pe Denikin, asa cum 1-am invins pe Kolceak, care
era mai puternic.
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MUNCA IN ZONA DE FRONT

In ultimele saptamini, 'in Republica Sovietica Federa-
tiva Socialised' Rusa zona de front s-a extins enorm s-a
schimbat uimitor de repede. Acest fapt prevesteste sau
marcheaza momentul decisiv al razboiului, apropierea dez-
nodamintului lui.

Pe de o parte, o imensa zona din vecinatatea Uralului
is din Ural a devenit pentru noi o zona de front, in urma

victoriilor Armatei Rosii si a dezagregarii armatei lui
Kolceak, in urma cresterii revolutiei in tinuturile ocupate
de Kolceak. Pe de alta parte, in preajma Petrogradului
si n sud o zona ,si mai mare a devenit pentru noi zona
de front datorita pierderilor noastre, datorita faptului
dusmanul s-a apropiat foarte mult de Petrograd si a inva-
dat dinspre sud Ucraina §i centrul Rusiei.

Munca n zona de front capata o importanta deosebit
de mare.

In Regiunea Uralului, unde Armata Rosie inainteaza
rapid, lucratorii din armata, comisarii, membrii sectiilor
politice etc., precum i muncitorii si taranii din partea
locului manifesta dorinta ,fireasc.' de a ramine in regiunile
recent cucerite pentru a desfasura acolo o munca sovietica
creatoare, dorinta cu atit mai fireasca cu cit mai mare e
oboseala de pe urma razboiulw, cu ch mai dureros e ta-
bloul distrugerilor pricinuite de Kolceak. Dar nimic nu
poate fi rnai primejdios decit satisfacerea acestei dorinte,
pentru c aceasta ar ameninta sa slabeasca ofensiva, s-o
intirzie, s sporeasca sansele lui Kolceak de a-si reface
fortele. Ar fi din partea noastra o adevarata crima fata
de revolutie.

In nici tin caz sal nu se ia din armata din est pentru
munca locala nici un lucrator mai mult decit e absolut
necesar * ! In nici un caz ofensiva nu trebuie sabita ! Sin-
gura sansa de a obtine victoria deplina este participarea
generala a populatiei din vecinatatea Uralului si din Ural,
care a simtit pe propria ei piele ororile democrafei"

* Cind nu e absolut necesar, s nu se ia de loc, ci a fie transferati din
guberniile centrale I

si

ca
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lui Kolceak, e continuarea ofensivei in Siberia pina la
Victoria deplina a revolutiei in Siberia.

Chiar daca opera de constructie in aceste regiuni va in-
chiar clack' va merge mai slab cu forte pur locale,

mere, neexperimentate, slabe, asta nu va insemna pentru
noi o primejdie de moarte. Pe cind slabirea ofensivei in
Ural si in Siberia insearnna pieirea noastra ; trebuie sa
tntenstficam aceasta ofensiva cu fortele muncitorilor ras-
culati din Ural si cu fortele Oranilor din Regiunea

care au simtit acum pie pielea lor
R unde

ce inseamna promi-
constituantiste" ale mensevicului Maiski si ale

eserului Cernov si ce inseamna adevaratul continut al aces-
tor promisiuni, adica Kolceale.

A srabi ofensiva in Ural si in Siberia ar insemna a trada
revolutia, a trada cauza eliberarii muncitorilor si taranilor
de sub jugul lui Kolceak.

Activind In zona, de curind eliberata, din apropierea
frontului,trebuie s tinem minte c sarcina principala este
de a cistiga nu numai increderea muncitorilor, ci i pe
cea ataranilor, de a le explica in practica esenta Puterii
sovietice ca putere de stat a muncitorilor si taranilor, de
a promova din capul locului linia justa pe care partidul

insu§it-o pe baza experientei celor douazeci de luni
de munca. Nu trebuie sa repetam in Ural greselile facute
uneori in Velicorusia, greseli de care ne dezvatam repede.

In zona ide front de linga Petrograd si in acea uriasa
zona de front care a crescut atit de rapid si de amenin-
tator in Ucraina si in sud, totul trebuie s fie pus pe
picior de razboi, toata munca, toate eforturile, toate gin-
durile noastre trebuie sa fie in intregime subordonate
razboiului i numai razboiului. Altfel nu vom putea res-
pinge invazia lui Denikin. Acest lucru e cit se poate de
clar. $i acest lucru trebuie sa fie clar inteles si in intre-
gime tradus in fapt.

A§ vrea s arat cu acest prilej c una dintre particula-
ritatile armatei lui Denikin este abundenta de ofiteri si
de cazaci. Aceste elemente, care nu au de partea lor o
forta de masa, sint foarte capalbile s intreprinda" atacuri
rapide, sa se lanseze in aventuri, in aotiuni desperate, cu

tirzia,

Uralu-
lui,

li-a
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scopul de a semana panica, de a distruge de dragul dis-
trugerii.

In lupta impotriva unui astfel de dusman se cere o
disciplin i o vigilenta militara duse la extrem. A scapa
momentul sau a-ti vierde curnpatul inseamna a pierde
totul. Fiecare lucrator cu munca de raspundere in apara-
tul de partid sau de stat trebuie s ina seama de acest
lucru.

Disciplina militara atit in domeniul militar, cit si in
oricare alt domeniu !

Vigilenta i severitate militar, fermitate in luarea tu-
turor masurilor de precautie !

ATITUDINEA FATA DE SPECIALISTII MILITARI

Vastul complot care a rabufnit la Krasnaia Gorka
prin care se urrnarea predarea Petrogradului a facut ca
la ordinea zilei sa se puna din nou, cu deosebita acuitate,
problema specialistilor militari si a luptei impotriva
contrarevolutiei in spatele frontulm. Nu incape nici o
indoiala ca inrautatirea aprovizionarii i agravarea situa-
tiei militare provoac i vor iprovoca inevitabil, in viitorul
apropiat, intetirea incercarilor contrarevolutionare (la
complotul din Petrograd au participat i Uniunea re-
nasterii" 16, §i cadetii, i mensevicii, i eserii de dreapta ;
au participat izolat, dar totusi au participat i eseri de
stinga). Tot atit de neindoielnic este c specialitii mili-
tari vor da in viitorul apropiat un procent sporit de tra-
datori, ca i chiaburii, intelectualii burghezi, mensevicii
si eserii.

Dar ar insemna s comitem o greseala ireparabila
sa dam dovada de o slabiciune de neiertat daca din acest
motiv am pune problema modificarii principiilor
noastre in domeniul militar. Ne tradeaza ne vor trada
sute sute de specialisti ; ii vom prinde i ii vom
impusca ; dar la noi lucreaza sistematic i vrerne inde-
lungata mu i zeci de mii de specialisti militari, fara de
care nu s-ar fi putut crea Armata Rosie, acea armata
care s-a debarasat de partizanatul de trista amintire
care a stiut sa repurteze victorii stralucite in rasarit. Oa-
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mend cu experienta care stau in fruntea departamentului
nostru militar ne spun pe buna dreptate c acolo unde
politica partidului in ceea ce priveste specia1itii militari

stirpirea partizanatului este aplicata cel mai riguros,
acolo unde disciplina este deosobit de severa, unde munca
politica in armat i munca comisarilor se face cu cit mai
mult grij, acolo printre specialistii militari se gasesc,
in dud generale, mai putini oameni dispusi sa tradeze,
acolo exista cele mai mici posibilitçi ca asemenea oameni
sa-si poata realiza intentiile, acolo nu exista delasare in
armata, acolo moralul i organizarea shit mai bune, acolo
se repurteaza mai multe victorii. Partizanatul, urmele lui,
ramasivele lui, vestigiile lui au adus armatei noastre
celei ucrainene incomparabil mai multe nenorociri, mai
multa dezagregare, mai multe infringeri, catastrofe, pier-
deri de oameni i pierderi de material militar decit toate
tradarile specialistilor militari.

Programul partidului nostru a stabilit cu absoluta preci-
zie politica partidului comunist atit in ceea ce priveste
problema generala a specialistilor burghezi, cit i in ceea
ce priveste problema particulara a uneia dintre varietatile
de specialisti burghezi, specia1itii militari. Partidul nostru
lupta i va lupta fara crutare impotriva parerii infumu-
rate, in aparenta radicala, dar care de fapt dovedeste ig-
noranta, cum ca oamenii muncii ar fi in stare sa biruie
capitalismul orinduirea burgheza fara sa inveve de la
specialism burghezi, fara sa-i fo1oseasc i fir s faca o
indelungat'd icoalii a muncii alaturi de ei" 17

Totodata partidul nu face, bineinteles, nici cea mai
mica concesie politica acestei paturi burgheze", partidul
reprima i va reprima eara crutare orice tentativa contra-
revolucionara din partea ei". Fireste ca, atunci and o ase-
menea tentativa" are loc sau apare ca mai mult sau mai
putm probabila, reprimarea" ei necrutatoare" reclama
alte insusin decit incetineala i prudenta omului care in-
va0, pe care le reclama scoala indelungata" i pe care
ea le cultiva in oameni. Contradictia dintre..mentalitatea
celor ocupati cu scoala indelungata a muncu alâturi" de
specialitii militari i mentalitatea celor preocupati de sar-
cina directa a reprimarii necrutatoare a tentativelor

si
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contrarevolutionare" ale specialistilor militari poate usor
sa duca si duce efectiv la frictiuni i conflicte. La fel stau
lucrurile si atunci cind este necesara transferarea unor
persoane, uneori a unui mare numar de specialisti militari,
in urma vreunui caz de tentativa" contrarevolutionara
cu atit mai mult in cazul unui vast complot.

Aceste fricciuni i conflicte le rezolvam §i le vom rezolva
pe linie de partid, cerind acelasi lucru tuturor organiza-
tiilor de partid insistind sa nu se aduca nici cea mai
mica .stirbire muncii practice, sa nu se admità nici cea mai
mica taraganare in luarea masurilor necesare, nici umbra
de sovaiala in aplicarea principiilor statornicite ale poli-
ticii noastre militare.

Daca unele organe de partid adopta un ton gresit
de siYecialistii militari (cum s-a intimplat nu de mult la
Petrograd) sau daca in unele cazuri critica" adusa specia-
listilor militari degenereaza i devine pur §i simplu o pie-
dica in calea unei munci sistematice i perseverente in ve-
derea folosirii lor, partidul indreapti imediat i va con-
tinua sa indrepte aceste greseli.

Mijlocul principal si fundamental de a indrepta aceste
greseli este intensificarea muncii politice in rindurile ar-
matei si ale celor supusi mobilizarii, imbunaatirea muncii
comisarilor in armata, imbunatalirea componentei cadrelor
de comisari, ridicarea nivelului lor, infaptuirea efectiva' a
acelei cerinte a programului partidului care prea adesea
se indeplineste intr-o masura cu totul insuficienta, si
anume concentrarea in miinile muncitoare a con-
trolului multilateral asupra cadrelor de comanda" (ale
armatei). A critica din afara pe speciaIitii militari, a
incerca sa indrepti lucrurile la iuteala" este ceva mult
prea usor i deci fara sorti de izbinda i vatamator. Toti
cei care sint constienti de raspunderea lor politica, toti cei
pe care ii preocupa indeaproape lipsurile armatei noastre
sa se duca in armata ca ostasi de rind sau in calitate de
comandami, ca lucratori politici sau comisari, sa mun-
ceasca fiecare orice membru de partid isi va putea gasi
un loc pe masura aptitudinilor sale in cadrul organi-
zatiei militare, spre a contribui la imbunatatirea ei.

6*
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De rnulta vreme acorda Puterea sovietica maximum de
atentie crearii de.posibilitati ca muncitorii, apoi taranii
in special comunistii s nvete temeinic megtegugul arme-
lor. Aceasta se face intr-o serie de institutii gi in cadrul
unor cursuri, dar se face intr-o masura cu totul insufi-
cienta. Initiativa personala, energia personala mai au
mult de facut in aceasta directie. Comunigtii trebuie, in
special, sa invete sirguincios intrebuintarea mitralierelor,
a artileriei, a blindatelor etc., deoarece aici starea noastra
de inapoiere se simte mai mult ca oriunde, aici superiori-
tatea dugmanului, care dispune de mai multi ofiteri, este
mai accentuata, aici un specialist militar suspect poate
pricinui un mare rau, aici rolul comunistului este extrem
de important.

LUPTA IMPOTRIVA CONTRAREVOLUTIEI
IN SPATELE FRONTULUI

Ca i in iulie anul trecut, contrarevolutia ridica capul
in spatele frontului nostru, in mijlocul nostru.

Contrarevolutia a fost invinsa, dar nici pe departe
gi se intelege a. ea cauta s profite de victoriile

lui Denikin gi de agravarea lipsei de alimente. Iar in urma
contrarevolutiei directe i fatige, in urma ultrareactiona-
rilor gi a cadetilor, care sint puternici prin capitalul lor,
prin legatura lor directa cu imperialismul Antantei, prin
faptul c inteleg necesitatea dictaturii i ca shit in stare
s-o exercite (in maniera lui Kolceak), se tirasc, ca in-
totdeauna, govaitori, lipsiti de caracter i camuflinduli
faptele sub paravanul unor vorbe frumoase, mengevicii,
eserii de dreapta i cei de stinga.

Nici un fel de iluzii in aceasta privinta ! Noi cunoagtem
mediul nutritiv" care genereaza actiuni, izbucniri, corn-
ploturi contrarevolutionare etc., il cunoagtem foarte bine.
Este mediul burgheziei, al intelectualitatii iburgheze, al
chiaburimii de la sate, al celor fara partid" din toata
taxa, precum gi al eserilor gi al mengevicilor. Suprave-
gherea acestui mediu trebuie intrejt i inzecita. Trebuie
sa. ne inzecim vigilenta, deoarece din aceasta directie ten-

ni-
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tativele contrarevolutionare sint absolut inevitabile tocmai
in momentul de fatal si in viitorul apropiat. In aceste con-
ditii, e de asteptat sa se produca i repetarea incercari-
lor de a arunca in aer poduri, de a organiza greve, sint
de asteptat tot felul de acte de spionaj etc. Este necesar
sa se ia toate masurile de precautie masurile cele mai
energice si mai sistematice, repetate, masive i aplicate
prin surprindere in absolut toate centrele unde me-
diul nutritiv" al contrarevolutionarilor are o cit de mica
posibilitate de a se aciva".

In ceea ce-i priveste pe mensevici, pe eserii de dreapta
si de stinga trebuie sa tinem seama de experienta recenta.
La periferia" lor, in rindurile oamenilor care graviteaza
in jurul lor se constatal, incontestabil, o deplasare de la
Kolceak i Denikin spre o apropiere de Puterea sovietica.
Noi am tinut cont de aceasta deplasare si, in ceea ce ne
priveste, de fiecare data cind aceasta deplasare s-a ma-
nifestat prin ceva cit de cit real, am facut un pas in
intimpinarea ei. Noi nu vom schimba in nici un caz
aceasta politica a noastra, i faral indoiala ca, in general
vorbind, numarul transfugilor" din tabara mensevismului
si a eserismului care trag spre Kolceak si Denikin in
cea a mensevismului i eserismului care trag spre Puterea
sovietica va creste.

Dar in momentul de fatal democratia mic-burgheza, in
frunte cu eserii si cu mensevicii, sovaitoare i lipsita de
caracter, ca intotdeauna, adulmecal incotro bate vintul si
inclina spre invingatorul Denikin. Acest lucru este deose-
bit de adevarat pentru conducatorii politici" ai eserilor
de stinga, ai mensevicilor (de felul lui Martov & Co.),
ai eserilor de dreapta (de felul lui Cernov & Co.) si ai
grupurilor lor publicistice" in general, ai caror membri
sint, pe 1ng toate celelalte, profund afectati de totalul
lor faliment politic si de aceea se simt aproape irezistibil
atrasi" spre aventuri impotriva Puterii sovietice.

Nu trebuie s ne lasam inselati de cuvintele si de ideo-
logia liderilor lor, de cinstea lor personala sau de ipocri-
zia lor. Asta prezinta importanta pentru biografia fie-
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caruia dintre ei, dar nu prezinta importanta din punctul
de vedere al politicii, adica din punctul de vedere al re-
latiilor dintre clase, al relatiilor dintre milioane de oa-
meni. Martov & Co., in numele C.C.", condamna solemn
pe activistii" lor i i ameninta (vesnic ameninta !)
cu excluderea din partid. Aceasta nu schimba cu nimic
faptul c. activistii" sint cei mai tari printre mensevici,
ca se ascund in spatele lor desfalsoara activitatea

favoarea lui Kolceak si a lui Denikin. Volski & Co.
condamna pe Avksentiev, pe Cernov & Co., dar aceasta

nu-i impiedica citusi de putin pe acestia din urma sa' fie
mai tari decit Volski, nu-I impiedica pe Cernov s spunk* :
Daca nu noi si nu acum, atunci cine i cind sa-i ras-
toarne pie bolsevici ?" Eserii de stinga pot lucra" inde-
pendent", in afara oricarei intelegeri cu reactiunea, cu
Cernovn, dar k fapt nu sint nici ei altceva dech aliati
ai lui Denikin i simpli pioni in jocul lui, aidoma rapo-
satulm eser de stinga Muraviev, fostul comandant-sef, care
din motive ideologice" a incercat s deschida frontul in
fata cehoslovacilor " i a lui Kolceak.

Martov, Volski & Co. se cred mai presus" de ambele
tabere n lupta, se cred capabili s creeze o a treia
tabara".

Aceasta dorinta, chiar daca ar fi sincera, ramine o
iluzie de democrat mic-burghez care nici acum, dupa
70 de ani ,de la 1848, n-a invatat adevarul elementar
in mediul capitalist nu e posibila decit sau dictatura bur-
gheziei, sau dictatura proletariatului, ca este exclusa o a
treia cale. Martovii & Co. vor muri, probabil, cu aceasta
iluzie. Treaba lor. Noi insa trebuie s. inem minte ca, in
practica, oscilarile unor asemenea indivizi, azi spre Deni-
kin, miine spre bolsevici, Ant inevitabile. i astazi trebuie
sa indeplinim sarcina zilei de azi.

Noi trebuie sa punem problema deschis : Ce e mai bine ?
prindem i s. punem la papreala, iar uneori chiar sa

impuscam sute de tradatori cadeti, fara partid, mensevici
sau eseri care iau atitudine" (unii cu arma in mina, altii
organizind comploturi, altii facind agitatie impotriva

tipografii sau feroviarii mensevici etc.) imp o-
mo-

billiard, ca.
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triva Puterii sovietice, adia pentru Denikin, sau sa lasarn
ca lucrurile sa ajunga pina acolo inch Kolceak i Denikin

poata stilci in batai, s. poata masacra i impusca zeci
de mii de muncitori i tarani ? Alegerea nu e grea.

Asa i numai asa se pune chestiunea.
Cine n-a inteles acest lucru pima acum, cine e in stare

sa se vaicareasca de nedreptatea" unei asemenea solutio-
nari a problemei este un om iremediabil pierdut pentru
noi, care nu merita decit deriziunea i oprobriul public.

MOBILIZAREA INTREGII POPULATII
PENTRU NEVOILE RAZBOIULUI

Republica sovietica este o cetate asediata de capitalul
mondial. Dreptul de a beneficia de refugiul pe care-1 ofera
ea impotriva terorii dezlantuite de Kolceak i, in general,
dreptul de a locui pe teritoriul ei nu-1 putem recunoaste
decit acelora care participa in mod activ la razboi si care
ne ajuta prin toate mijloacele. De aici decurge dreptul
datoria noastra de a mobiliza intreaga populatie pentru
nevoile razboiului, fie pentru serviciul militar propriu-zis,
fie pentru serviciul auxiliar in timp de razboi.

Infaptuirea integrala a acestei sarcini reclama o organi-
zare idea1. Si deoarece organizatia noastra de stat este
foarte departe de a fi perfecta (ceea ce nu trebuie sa ne
mire citusi de putin daca tinem seama de faptul cà e ti-
nara, noua si se dezvolta in conditii exceptional de grele),
ar fi un arhidl'unator utopism organizatoric s te apuci

realizezi imediat in acest domeniu, in proportii maH,
ceva deplin sau fie i numai ceva foarte amplu.

Partial insa putem face mult ca s ne apropiem de
ideal in acest domeniu, i in aceasta privinta initiativa"
activistilor nostri de vartid, a lucratorilor din aparatul
nostru de stat e departe, foarte departe de a fi suficienta.

Aici e de ajuns sa punern aceasta problem i s. atra-
gem atentia tovaräsilor asupra ei. Nu e nevoie s dam
indicatii sau sugestii concrete.

Remarcam doar ca democratilor mic-burghezi celor mai
apropiati de Puterea sovietica, care, dupa cum e

s.

sa
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ii zic socialisti, de pilda unora dintre mensevicii de
stinga" etc., le place foarte mult s5; blameze metoda bar-
bara", dupa parerea lor, a luarii de ostatici.

N-au decit s. blameze, dar fara asta nu se poate duce
razboi i, in caz de agravare a primejdiei, folosirea aces-
tui mijloc trebuie sa. fie in toate sensurile extinsa i sa de-
vina mai frecventa. Adesea putem vedea cum tipografii
mensevici sau galbeni, de pilda : feroviarii din rindul
administrativilor" sau al speculantilor clandestini, chia-
burii, partea avuta a populatiei de la orase (si sate) si alte
asemenea: elemente manifesta in problerna apararii impo-
triva Kolceak si Denikin o nepasare cu adevarat crimi-
nala i revoltator de insolenta, care se invecineaza cu sa-
botajul. Trebuie intocmite liste de asernenea grupuri (sau
s. obligam aceste elemente s intocmeasca ele insele
grupuri cu raspundere solidara) i sa le punern nu numai
s. sape transee, cum se face uneori, ci sa le si obligam
s. dea Armatei Rosii un ajutor material cit mai variat
si mai multilateral.

Ogoarele ostasilor Armatei Rosii vor fi mai bine lu-
crate, aprovizionarea acestora din urma cu alimente, tutun

alte obiecte necesare va fi mai bine organizata, primejdia
pieirii a mu i mii de muncitori i tarani din cauza vre-
unui complot etc. va fi considerabil micsoratai daca vorn
folosi aceasta metoda mai larg, mai variat si cu mai multa
pricepere.

,,MUNCA IN SPIRIT REVOLUTIONAR"

Rezumind cele spuse mai sus, ajungem la urmatoarea
concluzie simpla : tuturor comunistilor, tuturor muncitori-
lor i taranilor constienti, tuturor celor care vor sa impie-
dice victoria lui Kolceak si a lui Denikin li se cere sa des-
fasoare imediat si in lunile urmatoare o activitate
neobisnuit de energica, ii se cere sa munceasca in spirit
revolutionar".

Dac51 feroviarii flaminzi, obositi i istoviti din Moscova,
muncitori calificati i necalificati, au putut initia, n ye-
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derea victoriei asupra lui Kolceak §i pina la victoria de-
plin lui, subotnice comuniste", daca au putut
munci farai pIat eiteva ore pe saptamina, realizind tot-
odatai o nemaifazutal productivitate a muncii, mult mai
mare dech cea obisnuifa, aceasta dovede§te ca se mai
poate face foarte, foarte mult.

noi trebuie sa' facem acest foarte mult.
Atunci vom invinge.

C.C. al P.C. (bol,sevic) din Rusia

azoestiia C.C. al P.C. (b)
din Rusia nr. 4 din 9 iulie 1919

Se tiplirqte dupli textul
apiirut in ziar, confruntat

cu un exemplar dactilografiat,
corectat de V. 1. Lenin

asupra
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DESPRE STAT
PRELEGERE TINUTA LA UNIVERSITATEA SVERDLOV'

11 IULIE 1919 ,*

Tovar4i, potrivit planului stabilit de institutia dv.
comunicat mie, subiectul prelegerii noastre de astazi este
problema statului. Nu stiu n ce masura sinteti deja fami-
liarizati cu aceasta problema. Daca nu m nel, cursu-
rile dv. au inceput de curind si este pentru prima oara
cind aveti prilejul s abordati sistematic aceasta problema.
Dac asa stau lucrurile, se prea poate ca in prima pre-
legere sa nu reusesc s. nfatisez destul de limpede aceasta
problema grea, sa nu reusesc sa ma fac indeajuns de clar
inteles de multi dintre auditori.Si daca s-ar intimpla s.
fie asa, va rog sa nu va nelinitiçi, caci problema statului
este una dintre problemele cele mai complexe, cele mai
dificile, i pe care savantii, autorii i filozofii burghezi au
incurcat-o, poate, mai mult decit pe oricare alta. De aceea
nimeni nu trebuie inchipuie Ca s-ar putea ajunge
dintr-o data, intr-o convorbire scurta, la o deplina eluci-
dare a acestei probleme. E necesar ca dupa prima convor-
bire pe aceasta tema sa va notavi punctele neintelese sau
neclare, spre a putea reveni asupra lor inca si inca o data,
spre a le putea completa i clarifica ulterior atit prin
lectura, cit si grin prelegeri i convorbiri. Sper ca vom
mai avea prilejul sa ne intilnim Inca o data, i atunci
vom putea face un schimb de pareri asupra tuturor ches-
tiunilor complementare i s vedem ce a ramas neclar.
Sper, de asemenea, ca n completarea convorbirilor si a
prelegerilor yeti consacra un anumit timp lecturii cel putin
a unora din principalele scrieri ale lui Marx §i Engels.

sa-si

si
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Fara indoiala ca in bibliografiile si in manualele care in
biblioteca dv. stau la dispozitia cursantilor colii pregati-
toare de cadre sovietice si de partid yeti gasi aceste
scrieri principale. Si desi s-ar putea ca pe unii sperie
la inceput greutatea textului, trebuie s v previn totusi
ca asta nu trebuie s va ingrijoreze, caci ceea ce a ramas
neinteles la prima lectura va fi inteles la recitirea respec-
tivei lucrari sau cind veti aborda ulterior problema sub
un alt aspect, caci, repet, problema este atit de complexa,
iar savantii i autorii burghezi au incurcat-o in asemenea
hal, inch oricine doreste s-o aprofundeze cu toata seriozi-
tatea insuseasca temeinic toate datele ei trebuie s-o
reia de mai multe ori, revina mereu asupra ei i s-o
studieze sub diferite aspecte, spre a-si forma o idee clara

precisa despre stat. Si va va fi .cu atit mai usor sa re-
vernti asupra acestei probleme, cu cit este o problema atit
de fundamentala, atit de esentiala a intregii politici, incit
nu numai in aceste vremuri furtunoase, revolutionare prin
care trecem in momentul de fata, ci si in vremurile cele
mai pasnice v \Teti lovi in fiecare zi, in orice ziar, in le-
gatura cu oHce chestiune economica sau politica de pro-
blema : ce este statul, in ce consta esenta lui, rolul lui si care
este atitudinea fata de stat a partidului nostru, partidul
comunist, care lupta pentru doborirea capitalismului ; in
fiecare zi yeti avea cele mai diferite prilejuri sa reveniti
asupra acestei probleme. Esentialul este ca, in urma lecturi-
lor dv., a convorbirilor si a prelegerilor despre stat pe care
le yeti asculta, sa invatati sa abordati in mod independent
aceasta .1:Yroblema, deoarece o yeti intilni cu cele mai
diferite prilejuri, in fiecare chestiune neinsemnata, in cele
mai neasteptate imbinari, in discutiile i controversele cu
adversarii. Numai atunci cind \Teti fi invatat sa va
descurcati singuri in aceasta problema va yeti putea con-
sidera destul de fermi in convingerile dv. si le yeti putea
sustine destul de retisit in fata oricui i oricind.

Dupa aceste sumare observatii trec acum la fondul pro-
blemei : ce este statul, cum a aparut el si care trebuie sa
fie, in esenta, atitudinea fata de stat a partidului clasei
muncitoare partidul comunist , care lupta pentru
doborirea completa a capitalismului.

i sa-si
sa
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Dupa cum am mai spus, cu greu s-ar putea gasi o pro-
blema e care reprezentantii tiinei, filozofiei, dreptului,
econorniei politice i publicisticii burgheze s-o fi incurcat

cu buna-stiinta sau fara sa-si dea seama in halul in
care au incurcat problema statului. Pina in ziva de azi
aceasta problema este frecvent confundata cu problemele
religioase, si de multe ori nu numai reprezentantii doctri-
nelor religioase (din partea carora e firesc s te astepti la
asa ceva), ci si oameni care se considera liberi de prejudecati
religioase confunda problema speciala a statului -cu proble-
mele religiei i incearc s construiasca o teorie adesea
destul de complicata, cu o tratare si fundamentare ideo-
logica filozofica in sensul c statul este ceva divin,
supranatural, ea' este o forta prin care a trait si traieste
omenirea si care cla sau are de dat oamenilor ceva care
nu vine de la om, ci ii este dat din afara, ca este o
forla de origine divina. $i trebuie spus câ aceasta teorie
este atit de strins legath de interesele claselor exploata-
toare mosierii serveste in asa masura
interesele lor, a patruns atit de adinc in toate deptinde-
rile, in toate conceptille, in toata stiinta domnilor repre-
zentanti ai burgheziei, inch ramasitele ei se intilnesc la
fiecare pas, inclusiv in conceptia despre stat a mensevicilor
si a eserilor, care contesta plini de indignare afirmatia ca
silt prizonierii unor prejudecati religioase ; ei sint con-
vinsi ca pot privi lucid problema statului. $i daca aceasta
problema se prezinta azi atit de confuza si de complicata,
e pentru ca atinge interesele claselor dominante intr-o
masura mai mare decit oricare alta (exceptind doar ba-
zele stiin;ei economice). Teoria statului serveste pentru a
justifica sociale, existenta exploatarii, existenta
capitalismuluip iata de ce ar fi extrem de gresit sa ne
astep-tam la impartialitate in aceasta problema, sa ne in-
chipuim ca oamenii cu pretentii de stiintificitate ar putea
sa reprezinte aici un punct de vedere pur tiinçific. Cind
va veti familiariza cu aceasta problema i o veti patrunde
indeajuns, veti vedea intotdeauna in problema statului,
in invatatura despre stat, in teoria statului, lupta dintre
diferite clase, lupta care se refleca sau isi &este expre-

pirivilegiile
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sia in lupta dintre conceptiile asupra statului, in apre-
cierea rolului i importantei statului.

Pentru a aborda in chip cit mai stiintific aceasta pro-
blema, trebuie sa aruncam o privire istorica, Lie i fugi-
trva, asupra aparitiei i dezvoltarii statului. In domeniul
stiintelor sociale, metoda cea mai sigura si absolut nece-
sara pentru a putea aborda in mod just o problema data,
fara a te pierde intr-un noian de amanunte sau in enorma
diversitate a parerilor ce se infrunta lucrul cel mai
important pe care trebuie sa-1 ai in vedere daci vrei sa
abordezi din punct de vedere stiintific o problema data
este sa nu uiti conexiunea istorica fundamentala, sa pri-
vesti fiecare problema din punctul de vedere al moclului
in care a aparut in istorie un fenomen dat, al etapelor
principale pe care acesta le-a parcurs in dezvoltarea lui

prin prisma acestei dezvoltari, s. vezi ce a devenit
acest fenomen in prezent.

Sper ci in legatura cu problema statului yeti studia
lucrarea lui Engels Originea familiei, a proprietatii pri-
vate si a statului". Este una dintre lucrarile fundamentale
ale socialisnmlui contemporan, in care se poate da cre-
zare fiecarei fraze, siguri fiind c nici o fraza nu este
spusa la intimplare, ci scrisa pe temeiul unui vast mate-
rial istoric si politic. Desigur ca nu toate partile acestei
lucrari sint deopotriva de accesibile i usor de inteles ;
unele dintre ele presupun un cititor care poseda anumite
cunostinte de istorie i economie. Repet insa : nu trebuie
sà va ingrtjorati daca la prima lectura nu yeti intelege
continutul acestei lucrari. Asta nu se intimpla aproape
niciodata. Dar reintorcindu-va la aceasta lucrare mai
tirziu, cind vi se va trezi interesul pentru ea, yeti ajunge
s-o intelegeti in cea mai mare parte, daca nu chiar in

itnutintregime. Am sa amintesc de aceasta carte, pentru
ca ea abordeaza just problema in sensul aratat aici. Ea
incepe printr-un studiu istoric in care se arata cum a
aparut statul.

Pentru a aborda in mod just aceasta problema, ca
oricare alta, de pilda aceea a aparitiei capitahsmului, sau
a exploatarii omului de catre om, sau problema socialis-
mului, cum a aparut socialismul, ce condilii dat

§i,

§i
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nastere, pentru a putea aborda In mod temeinic orice
problema de acest fel, trebuie neaparat sa aruncam o
privire asupra intregii ei evolutii in decursul istoriei. In
aceasta problema trebuie s avem in vedere inainte de
toate câ statul n-a existat diptotdeauna. A fost o vreme
cind n-au existat de loc stat45tatul apare acolo unde
atunci cind apare impartirea societatii in clase, cind apar
exploatatori i exploatati.

Inainte de aparitia primei forme de exploatare a omu-
lui de catre om, a primei forme de impartire in clase
stapini de sclavi i sclavi , a existat familia patriarhala,
sau, cum e denurnità uneori, clanul (neamul, ginta, cind
oamenii traiau in ginti) ; in modul de viata al multor
popoare primitive au ramas urme destul de precise ale
acestor timpuri primitive, si daca yeti lua orice lucrare
privitoare la civilizatia primitiva, yeti gasi intotdeauna
descrieri, indicapi si reminiscence, mai mult sau mai putin
precise, care arata ca a fost o vreme, mai mult sau mai
pupil asemanatoare cu comunismul primitrv, dad some-
tatea nu era impartna in stapini de sclavi i sclavi. Pe
atunci n-a existat statul, n-a existat un aparat special
pentru folosirea sistematica a violeatei i pentru a supune
oamenii prin violenta. Acest aparat este tocmai ceea ce
se numeste stat.

In societatea primitiva, cind oamenii traiau in ginti
mici, aflindu-se Inca pe treptele cele mai de jos ale dez-

intr-o stare apropiata de cea a salbaticiei, intr-o
epoca de care omenirea civilizata de astazi este despartita
prin citeva milenii, pe vremea aceea nu se vad Inca
semne de existentà a statului. Vedem domnia obiceiurilor,
vedem autoritatea, respectul, puterea de care se bucurau
capeteniile gintilor, vedem ca de aceasta putere se bucurau
uneori femeile situatia lor de atunci era cu totul alta
decit cea de azi, cind femeia e lipsita de drepturi i opri-
math' dar nu vedem nicaieri o categorie speciara de
oameru care sa se separe de ceilalti pentru a-i guverna
care In interesul, in vederea acestei guvernari sa dispuna
in mod sistematic si permanent de un anumit aparat de
constringere, de un aparat de violenta, cum sint in pre-
zent o stiti cu tocii detasamentele mthtare Inarmate,

voltarii,

si
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inchisorile i celelalte mijloace de a supune prin violenta
vointa altora, achca ceea ce constauie esenta statului.

Dad. lasam la o parte asa-numaele doctrine religioa se,
teoriile subnle, esafodajele filozofice i variatele opinii for-
mulate de oameni de stiinta burghezi, i cautarn adeva-
rata esenta a lucrurilor, vedem c. statul se reduce tocmai
la un asemeroa aparat de guvernare, desprins de socie-
tatea umana.LCind apare un grup special de oameni a
caror indeletnicire exclusiva este aceea de a guverna
care, pentru a guverna, au nevoie de un aparat special
de constringere de inchisori, de detasamente speciale
de oameni, de armata etc. spre a supune prin violenta
vointa altora, atunci apare statu.0

A fost insa o vreme chid statul n-a existat, cind legatu-
rile dintre oameni, societatea insi, disciplina, rinduiala
muncii se mentineau prin puterea obisnuintei, a traditiilor,
prin amoritatea sau respectul de care se bucurau sefil
gintii sau femeile, care pe atunci aveau adesea o situatie
nu numai egala cu a barbatilor, ci de multe ori chiar
una mai inalta, i cind nu exista o categorie speciala de
oameni specializati in materie de guvernare. Istoria ne
arat c statul, ca aparat special de constringere a oa-
menilor, a aparut numai acolo unde si atunci cind a aparut
impartirea societatii in clase, adica impartirea ei in gru-
pun de oameni dintre care unii ii pot insusi in mod per-
manent munca altora, unii ii exploateaza pe

Aceasta impartire in clase a societatii in decursul is-
tonei trebuie sa. ne stea mereu clar in fata, ca un fapt
fundamental. Dezvoltarea tuturor societatilor omenesti
de-a lungul mileniilor ne arata in toate fara ex-
ceptie, caracterul legic general al acestei clezvoltari,
regularitatea i consecutivitatea ei, astfel inch la inceput
avem societatea fara clase, stravechea societate patriar-
halà, primitiva, in care n-au existat aristocrati ; apoi
societatea bazata pe sclavie, societatea sclavagista. Prin
acest stadiu a trecut intreaga Europa civilizata de astazi,
unde acum 2 000 de ani sclavia a fost pe deplin domi-
nant. Prin el au trecut, in imensa lor majontate,
popoarele din celelalte continente.La popoarelemai. pupil
dezvoltate persista astazi vestigii ale sclaviei, iar in

ârile,
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Africa, de pilda, yeti gasi §i in zilele noastre institutia
sclaviei. Stapini de sclavi §i sclavi iata prima mare
impartire n clase. Primul grup stapinea nu numai toate
mijloacele de productie pamintul, uneltele, oridt de
rudimentare, de primitive ar fi fost ele pe atunci , el
avea in proprietatea sa §i oameni. Cei care alcatutau
acest grup se numeau stapini de sclavi, iar cei care mun-
ceau, care prestau munca in folosul altora se numeau
sclavi.

Acestei forme i-a urmat n istorie o alta forma
iobagia. In marea majoritate a varilor, sclavia, in dez-
voltarea sa, s-a transformat in iobagie. Principala im-
parvire a societiavi este aici 'impartirea in mo§ieri feudali

tarani iobagi. Forma relaciilor dintre oameni se schim-
base. Pentru stapinul de sclavi sclavul era proprietatea
sa, iar legea consfinvea acest punct de vedere, conside-
rindu-1 pe sclav ca pe un lucru aflat in posesiunea deplina
a stapinului sau. In ceea ce-1 prive§te pe varanul iobag
s-a mentmut asuprirea de clasa, dependenta de moperul
feudal, dar acesta nu-1 avea in proprietatea sa pe taran,
ca pe un lucru al sau ; el avea dreptul numai la munca
acestura § i dreptul de a-1 constringe s presteze anumite
servituti. In practica insa, dupa cum §tgi cu toçii, iobagia,
mai ales in Rusia unde s-a mentinut mai mult ca
oriunde §i a luat forme dintre cele mai brutale , nu
se deosebea prin nimic de sclavie.

Apoi, in societatea feudala, pe masura ce se dezvolta
comercul §i se forma Ow mondia15., pe masura ce se
dezvolta circulacia banilor, a inceput sa apara o noui
clasa clasa capitali§tilor. Marfa, schimbul de marfuri,
aparivia puterii banului au generat puterea capitalului. In
cursul secolului al XVIII-lea sau, mai exact, incepind
de la sfiqitul secolului al XVIII-lea §i in cursul secolului
al XIX-lea au avut loc revolucii in toata lumea. Feu-
dalismul a fost desfiintat in toate varile Europei occi-
dentale. In Rusia acest lucru s-a intimplat mai tirziu
ca oriunde. In 1861 a avut loc i in Rusia o rasturnare,
a carei consecinva a fost inlocuirea unei forme a socre-
ta;ii printr-o alta forma, inlocuirea feudalismului prin
capitalism, in care s-a meacinut impartirea in clase, s-au

2i
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mentinut diferite vestigii i ramasite ale iobagiei, dar in
esenta impartirea in clase a luat o alta .forma.

Posesorii de capital, proprietarii de amint, proprie-
tarii de fabrici i uzine au format si formeaza in toate
statele capitaliste o infima minoritate a populatiei, mi-
noritate care dispune neingradit de intreaga munca a
poporului si, prin urmare, tine sub calciiul sau, asu-
preste i exploateaza intreaga masa de oameni ai muncu,
in majoritatea lor proletari, muncitori salariati, care ii
dobindesc in procesul de productie mijloacele de existenta
exclusiv prin vinzarea bratelor lor de munca, a fortei
lor de munca. Taranii, razletiti i oprimati inca din
timpul iobagiei, s-au transformat, o data cu trecerea la
capitalism, parte (majoritatea) in proletari, parte (mi-
noritatea) in tarani instariti, care angajau ei mnii mun-
citori i formau burghezia sateasca.

Acest fapt fundamental trecerea societatii de la
formele primitive de sclavie la iobagie i, in sfirsit, la
capitalism trebuie aveti mereu in vedere, deoarece
numai tinindu-1 minte, numai incadrind in aceasta schema
fundamentala toate doctrinele politice, yeti avea posibi-
tatea sa le apreciati in mod just si sa v dati seama la
ce se refera ele, caci fiecare din aceste mari perioade ale
istoriei omenirii perioada sclavagista, perioada feudala

cea capitalista imbratiseaza secole i milenii si pre-
=fa o atit de mare diversitate de forme politice, doctrine
si conceptii politice, revolutii, inch pentru a te putea
6lescurca in aceasta extraordinara impestritare si mare
diversitate indeosebi cind e vorba de doctrinele poli-
tice, filozofice etc. ale oamenilor de tiinç i oamenilor
polfitici burghezi este neaparat necesar s urmezi cu
strictete finul calauzitor al acestei impartiri a societatii
in clase, al schimbarii formelor dominatiei de clasa,

examinezi din acest punct de vedere toate problemele
sociale : economice, politice, spirituale, religioase etc.

Daca veti privi statul din punctul de vedere al acestei
impartiri fundamentale, yeti vedea c atita timp cit so-
cietatea n-a fost impartita in clase, dupa cum am mai
spus, n-a existat nici statul. Pe masura insa ce apare
se consolideaza impartirea societatii in clase, pe masura

7 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 39-
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ce apare societatea impartita in clase, apare si se conso-
lideaza si statul. In istoria omenirii gasim zeci si sute
de tari care au trecut sau trec in prezent prin sclavagism,
feudalism si capitalism. In fiecare din ele, cu toate enor-
mele schimbari istorice prin care au trecut, cu toate peri-
petiile politice i cu toate revolutiile care au fost legate
de aceasta dezvoltare a omenirii, de trecerea de la scla-
vagism, prin feudalism, la capitalism si la actuala lupta
mondiala impotriva capitalismului, veti constata intot-
deauna aparitia statului. Statul a fost intotdeauna un
aparat distinct, desprins de societate i compus dintr-un
grup de oamend care se indeletnicesc numai, sau aproape
numai, sau mai ales cu guvernarea. Oamenii se impart in
guvernati si in specialisti in materie de guvernare, care
se situeaza deasupra societatii si se numesc guvernanti,
reprezentanti ai statului. Acest aparat, acest grup de
oameni care ii guverneaza pe ceilalti i asigura intotdeauna
un anumit aparat de constringere, de forta
rent daca aceasta violenta exercitata asupra oamenilor
gaseste expresia n bita omului primitiv sau, in epoca
sclaviei, intr-un tip de arma mai perfectionat, sau in arma
de foc, aparuta in evul mediu, sau, in sfirsit, in armamen-
tul modern, care in secolul al XX-lea a ajuns sa fie o
adevarata minune a tehnicii, bazat flind in intregime pe
ultimele cuceriri ale tehnicii moderne. Metodele de exer-
citare a violentei au evoluat, dar existenta statului a in-
semnat intotdeauna, in oHce societate, existenta unui grup
de persoane care guverneaza, comanda, domina si care,
pentru a pastra puterea, detin un aparat de constringere

un aparat de exercitare a violentei inzestrat cu
armamentul corespunzator nivelului tehnicii din epoca res-
pectiva. Si numai cind examinam cu atentie aceste feno-
mene generale, numai cind ne punem intrebarea de ce n-a
existat statul pe vremea cind n-au existat clase, cind n-au
existat exploatatori i exploatati, si de ce a aparut el atunci
cind au aparut clasele, numai atunci putem gasi un
raspuns precis la intrebarea ce este statul si care este
rolul lui.

fizica, indife-
I6i

fizica,
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Statul este o masina pentru mencinerea domingiei
unei clase asupra alteia. Cit timp in societate n-au existat
clase, cit timp, inainte de epoca sclaviei, oamerni au
muncit in conditiile primitive ale unei egalitati mai man

cind productivitatea muncii era Inca extrem de redusa,
cit timp omul primitiv Ii procura cu greu mijloacele ne:
cesare unei existence extrem de primitive, n-a aparut
nici nu putea sa apara un grup aparte de oameni care sá
aiba funccia speciala de a guverna si care sa domine tot
restul societatii. Numai atunci cind apare prima forma' a
impartirii societacii in clase, cind apare sclavia, cind o
anumita clasa de oameni, concentrinduli activitatea
asupra extrem de primitivelor forme de munca agricola,
ajunge s produca un oarecare surplus, care nu e absolut
necesar pentru existenta extrem de mizera a sclavului
care intra in mina stapinului de sclavi, cind se conso-
lideaza in acest fel existenca acestei clase de stapini de
sclavi i tocmai in vederea consalidarii ei, devine necesara
aparicia statului.

Si astfel a aparut statul sclavagist, un aparat care &Idea
stapinilor .de sclavi puterea, posibilitatea de a guverna pe
top sclavn. Atit societatea cit i statul aveau pe atunci
proporcii mult mai mici decit in prezent. Ele dispuneau
de un aparat de comunicacie incomparabil mai slab ; pe
atunci nu existau actualele mijloace de comunicacie. Muncn,
fluviile is manle constituiau obstacole incomparabil mai
maxi decit in prezent, i procesul de formare a statului se
desfasura intr-un cadru geografic mult mai restrins. Apa-
ratul de stat, slab din punct de vedere tehnic, deservea
un stat care fiinca intre hotare relativ restrinse si a carui
sfera de acciune era relativ ingusta. Dar era totusi un aparat
care ii constringea pe sclavi sa ramina in sclavie, mencinea
o parte a societatii sub calcliul, sub asuprirea celeilalte.
Fara un aparat permanent de constringere nu poti sili par-
tea cea mai mare a societatii sa. munceasca in mod regulat
pentru cealalta. Cit timp n-au fost clase, n-a existat ma
acest aparat. Cind au aparut clasele, o data cu accentuarea

consolidarea acestei imparitri a aparut peste tot si intot-
deauna i o institucie speciala statul. Formelede stat au
fost extrem de variate. In epoca sclavagismului, in tarile

7*

si

si

si

si



'76 V. I. LENIN

cele mai avansate, mai culte si mai civilizate pentru vre-
murile de atunci, de exemplu n Grecia i n Roma antica,
care se intemeiau n ntregirne pe sclavie, gasim deja va-
riate forme de stat. Inca pe atunci apare deosebirea dintre
monarhie i republica, dintre aristocratie si democratie.
Monarhia inseamna puterea unei singure persoane, republica
inseamna electivitatea puterii de stat ; aristocratia e puterea
unei minoritati relativ restrinse, democratia puterea
poporului (democratic, n traducere literala din limba greaca
nu inseamna altceva decit puterea poporului). Toate aceste
deosebiri au aparut in epoca sclaviei, dar, indiferent de ele,
indiferent daca era monarhie, republica aristocratica sau
republica democratica, statul din acea epoca a fost un stat
sclavagist.

La orice curs de istorie antica, in prelegerile consacrate
acestui subiect yeti auzi de lupta dintre statele monarhice

cele republicane, dar esentialul este câ sclavii nu erau con-
siderati oameni ; nu numai cetateni, dar nici macar oameni
nu erau considerati. Pentru legea romana sclavul nu era
decit un lucru. Legea referitoare la omor ca sa nu mai
v orbim de celelalte legi de ocrotire a persoanei umane
nu-i avea in vedere pe sclavi. Ea ocrotea numai pe stapinii
de sclavi, singurii carora ii se recunostea calitatea de ceta-
teni cu drepturi depline. Daca se instituia o monarhie, era
o monarhie sclavagista ; daca se instituia o republica, ea
era o republica sclavagista. In ele se bucurau de toate
drepturile numai stapinii de sclavi, pe cita vreme sclavii
erau n fata legii doar lucruni, si nu numai ca erau inga-
duite orice acte de violenta impotriva lor, dar nici chiar
uciderea sclavului nu era considerata crima. Republicile
sclavagiste se deosebeau prin organizarea lor internal :
existau republici aristocratice i republici democratice. In
republicile aristocratice participau la alegeri un mic numar
de privilegiati, in cele democratice participa toata lumea,
adica toti stapinii de sclavi, toti tn afara de sclavi. Acest
fapt esential nu trebuie scapat din vedere, deoarece el elu-
cideaza cel mai bine problema statului i arata clar n ce
consta esenta lui.

Statul este o masina de asuprire a unei clase de catre
alta, o masina cu ajutorul careia o clasa tine In frtu clasele

ei
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ce-i sint subordonate. Aceasta masina poate avea felurite
forme. Statul sclavagist poate fi o monarhie, o republica
aristocratica sau chiar o republica democratica. In rea-
litate, formele de guvernamint au fost extrem de vanate,
dar fondul raminea acelasi ; sclavii nu aveau nici un fel de
drepturi, raminind o clasa asuprita i nefiind considerati.
oameni. Acelasi lucru 11 vedem i in statul feudal. .

Schimbarea formei de exploatare a transformat statul
sclavagist in stat feudal. Aceasta transformare a avut o
mare insemnatate. In sooietatea sclavagista, sclavul era
lipsit de orice drepturi ; el nu era considerat om. In socie-
tatea feudala, taranul era legat de pamint. Trasatura carac-
teristica principala a iobagiei este ca taranul (si tararni
formau atunci majoritatea, populatia oraseneasca hind nu-
mericeste foarte slat* era considerat legat de pamint, de
unde vine insasi notiunea de iobagie*. Taranul putea sa
lucreze pentru sine un anumit numar ide zile pe lotul pe
care i-1 dadea mosierul ; in celelalte zile taranul iobag lucra
pentru boier. Esenta societatii impartite in clase ramasese
neschimbata : societatea era bazata pe exploatarea de clasa.
Numai mosierii se bucurau de drepturi depline ; taranii erau
lipsiti de drepturi. Practic, situatia lor se deosebea foarte
putin de cea a sclavilor in statul sclavagist. Pentru eli-
berarea lor insa, pentru eliberarea taranilor se deschidea
acum o cale mai larga, Intruch taranul iobag nu era con-
siderat proprietate directa a mosierului. El hi putea intre-
Ouinta o parte din timp lucrind pe lotul lui de pamint,
putea, ca s zicem asa, apartina Intr-o oarecare masura

lar feudalismul, data fiind posibilitatea mai larga
de dezvoltare a schimbului, a legaturilor comerciale, se
descompunea tot mai mult si in aceeasi masura se largeau
tot mai mult posibilitatile pentru eliberarea taranilor. Socie-
tatea feudala a fost Intotdeauna mai complexa decit so-
cietatea sclavagista. Ea a avut puternice elemente de dez-
voltare a comertului, a industriei, ceea ce ducea Inca pe
atunci la capitalism. In evul medm a predommat lobagia.
$i aici au existat variate forme de stat, si aici avern atit
monarhia cit i republica, desi cu caracter mult mai slab

* In limba rusl krepostnoe pravo" ; krepostnoe" vioe de la prikrepici",
care in cazul de favi inscarnra a lega. IV pto trod,

sa-si
lui insusi,
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pronuntat, dar intotdeauna se considera c singurii do-
minanti sint mosierii feudali. Taranii iobagi erau cu de-
savirsire exclusi de la orke drepturi politice.

Alit 'in societatea sclavagist ch i n societatea feudala,
dominatia unei mici minoritati asupra imensei majoritati
a oamenilor nu este posibila fara constringere. Intreaga is-
torie este un sir neintrerupt de incercari ale claselor asuprite
de a scutura jugul asupririi. Istoria sclaviei cunoaste raz-
boaie de eliberare din catusele sclaviei, razboaie care au
durat decenii de-a rindul. In treacat fie zis, adoptind acum
denumirea de. spartachisti", comunistii din Germania
singurul parnd german care lupta realmente impotriva
jugului capitalist au avut in vedere faptul c Spartacus
a fost unul dintre cei mai de seama eroi ai uneia dintre cele
mai maH rasco-ale ale sclavilor, care a avut loc cu vreo
doua mii de ani n urma. Ani in sir, atotputernicul pe
cit se parea Imperiu roman, in intregime intemeiat pe
sclavie, s-a cutremurat sub loviturile acestei uriase ras-
coale a sclavilor, care se Inarmaser si se adunasera sub
conducerea lui Spartacus, formind o armata. de maH pro-
portii. In cele din urma au fost infrinti, prinsi i groaznic
torturati de stapinii de sclavi. De aceste razboaie civile e
plina intreaga istorie a. socieatii impartite n clase. Am
amintit aici cel mai mare dintre aceste razboaie civile din
epoca sclarviei. Intreaga epoca a feudalismului este si ea un
sir neintrerupt de rascoale taranesti. In Germania, de pilda,
'in evul mediu lupta de clasa dintre mosieri i taranii iobagi
a atins mari propbortii, transformindu-se intr-un razboi
civil al faranilor impotriva mosierilor. Cu totii cunoasten
si in Rusia exemple asemanatoare de repetate rascoale ale
taranilor impotriva mosierilor feudali.

Pentru a-si putea mentine dominatia, pentru putea
pastra puterea, mosierul trebuia s aiba un aparat care sa.
reuneasca sub stapinirea sa un mare numar de oameni,

supuna unor anumite legi, norme, toate aceste legi re-
ducindu-se in fond la una singura, aceea de a asigura pu-
terea mosierului asupra taranului iobag. Un asemenea apa-
rat a fost statul feudal, care in Rusia, de pi1d5., sau
tarile asiatice cu totul inapoiate, in care pina in zma de
azi mai domnesc rincluielile felPhle, a avut forme diferAte,

a-si
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a fost sau republican, sau monarhic. In statul monarhic
se recunostea puterea unei singure persoane ; in cel re-
publican era admisa, intr-o masura mai mare sau mai mica,
participarea unor reprezentanti alesi de mosieri aceasta
in societatea feudala. Societatea feudala se prezenta in asa
fel impartita in clase, inch imensa majoritate taranimea
iobaga se afla in totala dependenta fata de o infima
minoritate mosierii, care stapineau pamintul.

Dezvoltarea comertului, dezvoltarea schimbului de
marfuri, a dus la formarea unei clase noi clasa capital's-
tilor. Capitalul a aparut la sfirsitul evului mediu, cind,
dupa descoperirea Americii, comertul mondial luase o mare
dezvoltare, cind cantitatea metalelor pretioase crescuse, cind
argintul i aurul devenisera instrumente de schimb, cind
circulatia monetara crease posibilitatea ca unii sa concen-
treze in miinile lor bogatii imense. Argintul i aurul erau
considerate ca bogatie in lumea Intreaga. Incepea sa scada
forta economica a clasei mosierilor i sa se dezvolte forta
unei clase noi, clasa reprezentantilor capitalului. Trans-
formarea societatii se producea in asa fel inch toti cetatenii
sa devina ca s zicem asa egali, s dispara vechea
impartire in stapini de sclavi si sclavi, iar toti sa fie consi-
derati egali in Eta legii, indiferent ce capital poseda fiecare
din ei, daca poseda pamint in proprietate privata sau e
sarac lipit pamintului si nu poseda decit bratele de
munca ; toti sint egali in fata legii. Legea ocroteste deopo-
triva pe tori, ocroteste proprietatea in miinile celor care o
detin, impotriva oricaror atentate din partea masei, care,
neavind proprietate, neavind nimic altceva decit bratele
de munca, saraceste treptat, se ruineaza i se transforma
in proletari. Aceasta este societatea capitalista.

Nu am posibilitatea s ma ocup amanuntit de aceasta
chestiune. Veti mai avea prilejul sa reveniti asupra ei
atunci cind vett studia programul parridului ; atunci se va
face caracterizarea societatii capitaliste. Aceasta societate
s-a ridicat impotriva feudalismului, impotriva vechii
iobagii, arborind lozinca libertatii. Dar aceasta era o
bertate pentru cei care aveau proprietate. $i atunci cind
iobagia a fost desfiintata ceea ce s-a intimplat la sfir-
situl secolului al XVIII-lea i inceputul secolului

li-
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al XIX-lea, iar in Rusia mai titrziu decit in alte tari,
in 1861 , in locul statului feudal a aparut statul capita-
list, care afiseaza lozinca libertatii intregului popor, se
pretinde a fi exponentul vointei intregului popor, contesta
ca e un stat de clasa. Intre socialisti, care lupta pentru
libertatea Intregului popor, i statul capitalist se desfasoara
o lupta, care a dus acum la crearea Republicii Sovietice
Socialiste care cuprinde lumea intreaga.

Pentru a putea intelege lupta inceputa impotriva capi-
talului mondial, pentru a putea intelege esenca statului
capitalist, trebuie s tinem minte c lupta statului capita-
list impotriva celui feudal s-a desfasurat sub lozinca ii-
bertii. Desfiintarea iobagiei insemna pentru reprezen-
tantii statului capitalist intronarea libertçii, i aceasta le
era de folos in masura in care, prin desfiintarea
taranii capatau posibilitatea sa stapineasca in deplina
proprietate parnintul pe care-1 dobindisera prin rascum-
parare sau, in parte, prin plata dijmei pe stat asta
nu-1 interesa : el ocrotea proprietatea, indiferent de pro-
venienta ei, deoarece el, statul, se baza pe proprietatea
privata. In toate statele civilizate moderne, taranii s-au
transformat in proprietari privati. Statul ocrotea proprie-
tatea privata i acolo unde mosierul ceda taranului o parte
din pamint : statul ii despagubea pe mosier prin ras-
cumparare, prin vtnzare pe bani. Statul parea sa declare

va pastra nestirbita proprietatea privati i ii acorda
tot sprijinul i ocrotirea sa. Statul recunostea aceasta pro-
prietate fiecarui negustor, industria i fabricant. Si aceasta
societate, bazata pe proprietatea privata, pe puterea

pe subordonarea deplina a tuturor muncitorilot
si a maselor muncitoare ale taranimii, care nu poseda
mmic, aceasta societate declara c domnia ei se bazeaza
pe libertate. Luptind impotriva iobagiei, ea a declarat
liber proprietatea, mindrindu-se mai ales cu aceea ca
statul ar fi incetat sa mai fie un stat de clasa.

In realitate insa, statul a continuat sa fie, ca i inainte,
o masina care-i ajuta pe capitalisti s ina in frin
ranimea srac i clasa muncitoare, dar in aparenta era

isliber. El introduce votul universal declara prim glasul
adeptilor, propovaduitorilor, savantilor i filozofilor sal

c.
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Cã nu e stat de clasa. Chiar i acum, cind impotriva lui a
inceput lupta Republicilor sovietice socialiste, ei ne acuza
cá violam libertatea, c. statul nostru e cladit pe constrin-
gere, pe reprimarea unora de càtre alvii, in timp ce statul
lor e un stat al intregului popor, un stat democratic. Acum,
la inceputul revoluviei socialiste in lumea intreag5,
tocmai n momentul victoriei revolutiei in unele fari,
cind lupta impotriva capitalului mondial a devenit de-
osebit de inver§unat5, acum problema statului a calpatat
cea mai mare insemn5tate i a devenit, se poate spune,
cea mai nevra1gic5 dintre probleme, focarul tuturor pro-
blemelor politice i al tuturor controverselor politice din
zilele noastre.

Orice partid am lua in Rusia sau in orice alt5
%ar 5. mai civilizata aproape toate controversele, di-
vergentele §i opiniile politice se invirtesc acum in jurul
noviumi de stat. Este oare statul intr-o cari capitalist5.,
intr-o republic5. democratic5 in special intr-o repu-
b1ic5 ca Elvecia sau America , in cele mai libere
republici democratice, este el oare expresia vointei po
porului, expresia unei hot5riri a intregului popor, expre-
sia voinçei naNionale etc., sau este o ma§inà destinat5
ajute capitali§tilor din aceste ri s5-§i p5.streze puterea
asupra clasei muncitoare §i asupra Oranimii ? Aceasta
este problema fundamental5 in jurul c5reia se invIrtesc
asfazi controversele politice in toata lumea. Ce se spune
despire bol§evism ? Presa burghez5 ocar5§te pe bol§evici.
Nu veci g5si ziar care sa nu repete acuzavia curent5
adus5 bol§evicilor acuzavia cii incalc5 democravia.
Dac5 memevicii §i eserii no§tri, in simplitatea lor (§i
poate nu nurnai in simplitatea lor, care s-ar putea sa
fie una dintr-acelea despre care se spune c5 e mai rea
decit ho;ia), Ii nchipuie c5; ei sint descoperitorii §i in-
ventatorh .acuzatiei aduse bo4evicilor c5 au inc5lcat li-
bertatea i democratia, ei se inpl5 in modul cel mai

Prmtre marile ziare din t5rile cele mai bogate, care
cheltuiesc zeci de milioane pentru difuzarea lor §i care
propag5, in zeci de milioane de exemplare, minciunile
burgheze §i politica imperialist5, nu veci g5si in prezent
unul care s5 nu repete aceste principale argumente §i acu-

gi
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zatii ce se aduc 'impotriva bolsevismului : ca America,
Anglia si Elvetia sint state avansate, bazate pe democratie,
pe and republica bolsevica este un stat de tilhari, care
nu cunoaste libertatea, c bols-evicii au incalcat principiul
democratiei qi nu s-au dat in laturi s. dizolve Adunarea
constituanta. Aceste teribile acuzatii impotriva bolsevi-
cilor sint repetate in lumea intreaga. Ele ne duc direct la
intrebarea : cc este statul ? Pentru a putea intelege fondul
acestor acuzatu, pentru a putea sesiza sensul lor real si
adopta fata de ele o pozitie bine fundamentata, pentru
a le putea aprecia nu din auzite, ci e baza unei pareri
proprii, temeinic fundamentate, trebuie sa ne dam clar
seama ce este statul. Aici avem de-a face cu tot felul de
state capitaliste i cu toate teoriile elaborate in apararea
lor in perioada dinainte de razboi. Pentru a abord.a just
rezolvarea acestei probleme trebuie s. examinam in mod
critic toate aceste teorii i concepvii.

De un mare ajutor in studierea acestei probleme va va
dup a. cum am mai spus, lucrarea lui Engels Originea

familiei, a proprietartii private si a statului". In aceasta.
lucrare se spune cal orice stat in care exista proprietate
privata asupra pamintului si a mijloacelor de productie,
in care domneste capitalul, oricit de democratic ar fi acest
stat, el este un stat capitalist, este in mina capitalistilor o
masina menit s tin51 in friu clasa muncitoare i taxa-
nimea saraca. Iar votul universal, Adunarea constituanta,
parlamentul toate acestea nu sint decit o forma, un fel
de polita, care nu schimba cu nimic esença lucrurilor.

Forma de dominatie a statului poate s difere : intr-un
fel hi manifesta capitalul forta acolo unde exista cutare
forma si intr-alt fel acolo unde exista alta forma, dar in
fond puterea famine in miinile capitalului, indiferent daca
e vorba de vot cenzitar sau de un alt fel de vot, daca e
vorba de o republica democratica sau de o alta forma de
guvernamint ; ba chiar cu cit o republica este mai de-
mocratica, cu atit mai brutala, mai cinica este dominatia
capitalismului. Statele Unite ale Americii de Nord sint una
dintre cele mai democratice republic' din lume, dar nicaieri
puterea capitalului, puterea unui pumn de miliardari asu-
pra intregii societati nu se manifesta cu atita brutalitate,

fi,
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cu metode de coruptie atit de fatise ca n aceasta tara
(cipe a fost acolo dupa 1905 si-a putut face, desigur, o
idee despre aceasta stare de lucruri). Din moment ce exista,
capitalul domina intreaga societate, i nici o republica
democratica, nici un fel de drept de vot nu schimba
esenta lucrurilor.

In comparatie cu orinduirea feudala, republica demo-
cratica i votul universal au insemnat un progres enorm :
ele au dat proletariatului posibilitatea de a atinge gra-
dul de unire, de coeziune pe care-1 are astazi, de a forma
acele cohorte strins inchegate, disciplinate, care duc lupta
sistematica impotriva capitalului. Nimic asemanator nu a
existat nici pe departe la taranul iobag, fara sa mai vor-
bim de sclavi. Sclavii, dupa cum stim, se revoltau, se ras-
culau, dezlantuiau razboaie civile, dar n-au fost niciodata
in stare sa alcatuiasca o majoritate constienta, sa creeze
partide care sa conduca lupta, ei n-au fost niciodata
stare sa inteleaga dar ce scop urmaresc, i chiar i n cele
mai revolutionare momente ale istoriei au fost intotdeauna
simpli pioni in miinile claselor dominante. Republica
burgheza, parlamentul, votul universal toate acestea
reprezinta un mare progres din punctul de vedere al dez-
voltarii istorice universale a societatii. Omenirea evolua
spre capitalism, si numai capitalismul, datorita culturii
orasului, a dat asupritei clase proletare posibilitatea de a
deveni constienta de ea insasi si de a crea acea miscare
muncitoreasca mondiala, de a forma in toata lumea acele
milioane de muncitori organizati in particle, de a fauri
acele partide socialiste care conduc in mod constient lupta
maselor. Fara parlamentarism, fara drept de vot, aceasta
dezvoltare a clasei muncitoare n-ar fi fost posibila. Iata de
ce toate acestea au capatat o importanta atit de mare in
ochii celor mai largi mase de oameni. Iata de ce cotitura
pare atit de anevoioasa. Minciuna burgheza ca statul este
liber si c e menit s apere interesele tuturor este sustinuta

propagata nu numai de ipocritii constienti, de savanti
si de popi, ci si de mase de oameni care repeta at se poate
de sincer vechile prejudecati si nu pot intelege trecerea de
la societatea veche, capitalista, la socialism. Nu numai
oamenii aflavi in directa dependenia." fafal cl bprghgzie, nu

in
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numai oamenii asupriti de capital sau corupti de el (in
slujba capitalului se afla tot felul de invatati, art4ti,
popi etc.), ci §i oameni pur §i simplu stapiniti de preju-
decatile libertatii burgheze, toci ace§tia in lumea in-
treaga s-au coalizat impotriva bol§evismului pentru faptul
ca, la intemeierea ei, Republica sovietica a respins aceasta
minciuna burgheza §i a declarat deschis : voi pretindeti
ca statul vostru e liber, dar in realitate, atita timp cit
exista proptietate privata, statul vostru, fie el §i republica
democratica, nu este decit o maina in miinile capitali§tilor
pentru reprimarea muncitorilor, i cu cit e mai liber sta-
tul, cu atit mai clar iese la iveala acest fapt. Un exemplu,
in aceasta privinç ii constituie Elvetia in Europa §i Sta-
tele Unite in America de Nord. Nicaieri capitalul nu-§i
exercita dominatia intr-un mod atit de cinic i de im-
placabil §i nicaieri aceasta dominatie nu se manifesta atit
de clar- ca in aceste tari, cu toate c sint republici de-
mocratice §i cu tot decorul lor de fatada, cu toata vor-
baria despre democratia muncii, despre egalitatea tuturor
cetatenilor. In realitate, in Elvetia §i in America domne§te
capitalul, i oHce incercari ale muncitorilor de a obtine
o imbunatatire cit de cit serioasa a situatiei lor sint ime-
diat intimpinate cu razboi civil. Aceste OH au mai putini
soldati, mai putina armata permanenta in Elvetia exista
miliçie, §i oHce elvetian are acasa o arma, iar America
pina in ultimul timp n-a avut armata permanenta §i

de aceea oH de cite oH se produce o greva, burghezia se
inarmeaza, angajeaza mercenari i inabug greva ;
nicaieri aceasta reprimare a m4carn muncitorem nu se
face cu atita necrutatoare cruzime ca in Elvetia §i Ame-
rica §i nicaieri influenta capitalului in parlament nu se
manifesta atit de puternic ca in aceste tari. Puterea capi-,
talului e totul, bursa e totul, iar parlamentul, alegerile nu
slut decit marionete, papui... Cu trecerea timpului insa,
muncitorilor li se deschid din ce in ce mai mult ochii, iar
ideea de Putere sovietica devine tot mai raspindita, mai
ales dupa macelul singeros prin care am trecut de curind.
Clasei muncitoare Ii devine tot mai clara necesitatea unei
lupte necrutatoare impotriva capitaliqtibor.



NISPRE SMT

Oricare ar fi formele pe care le-ar imbraca republica,
fie chiar i cea mai democratica, dar, din moment ce este
o republica burgheza, din moment ce in ea se mergine
proprietatea privata asupra pamintului, asupra fabricilor

uzinelor, iar capitalul privat tine in robie salariata
intreaga societate, adica din moment ce in ea nu se in-
faptuiesc principiile proclamate de programul partidului
nostru si de Constittgia sovietica, acest stat este o masina
pentru asuprirea unora de catre altii. Si aceasta masina
noi o vom pune In mlinile dlasei care trebuie s rastoarne
puterea capitalului. Vom inlatura toate vechile prejudecavi
care pretind ca statul inseamna egalitatea tuturor ; asta
e o minciuna sfruntata : cit timp exista exploatare, nu
poate exista egalitate. Nu poate fi egalitate intre mosier
si muncitor, intre flamind i satul. Masina care se numeste
stat i in fala careia oamenii se opresc cu superstitios
respect, dind crezare vechilor basme c ea ar intruchipa
puterea intregului popor, aceasta masina proletariatul
o cla in laturi, zicind : e o minciuna burgheza. Noi le-am
smuls capitalistilor aceasta masina, am luat-o pentru noi.
Cu aceasta masina sau bita vom distruge orice
exploatare i atunci: cind nu va mai rarnine pe lume nici
o posibilitate de exploatare, cind nu vor mai fi proprie-
tari de pamint i proprietari de fabrici, cind nu va mai fi
posibil ca unii sa se imbuibe, in timp ce alvii flarninzesc,

nurnai atunci cind acestea nu vor mai fi posibile, vom
da aceasta masina la fier vechi. Atunci nu va mai exista
stat, nu va mai exista exploatare. Iata punctul de vedere
al partidului nostru comunist. Asupra acestei chestiuni
sper s revenim si nu o data in prelegerile urma-
toare.

Publicat pentru prima oath'
la 18 ianuarie 1929

in ziarul Pravda" nr. 15

Se tiparege dup.% textul stenogramei
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EXPUNERE ASUPRA SITUATIEI INTERNE
SI EXTERNE. A REPUBLICII PREZENTATA

LA CONFERINTA ORGANIZATIEI MOSCOVA
A P.C. (b) DIN RUSIA

12 IULIE 1919 2°
RELATARE APARUTA IN PRESA

Antevorbitorul meu a aratat deja cit de greu ne este
sa admitem derogari de la sistemul politicii noastre de
aprovizionare Asta nu inseamna, desigur, altceva decit
sa cirpesti ca vai de lume o haina plina de gauri, in loc
sa-ti cumperi una noua. Dar, procedind astfed, procedam
just. Sa ne amintim de anul trecut, and situatia apro-
vizionarii era mult mai proasta : pe atunci nu dispuneam
de nici un fel de resurse alimentare. Faptul ca a trebuit
sa admitem derogari de la principiile politicii noastre de
aprovizionare a provocat 5i atunci o mare confuzie in
rindurile noastre. S-a crezut c micile concesii vor atrage
dupa sine concesii mari, ceea ce va face imposibila reve-
nirea la o politica socialista. Dar n-a fost ga. Oricit de
grea a fost situatia, am reusit sa-i facem fata. Sperantele
dusmanilor nostri nu s-au

Acum situatia este mult mai buna decit anul trecut :
avem azi resurse alimentary la care anul trecut nici nu
puteam visa. Pe atunci teritoriul ocupat de inamic era
mult mai mare. Acum am repurtat victorii mari in est,
unde se prevede o recolta neobisnuit de bogata. In afara
de aceasta, avem azi experienta. $i asta-i principalul. Pe
baza acestei experiente afirmam cu mai multa certitu-
dine ca vom birui greutalile care ne stau :In cale. Iulie
este luna cea mai grea nu numai din punctud de vedere
al aprovizionarii, ci i in sensul ca contrarevolutia ii ri-
dica mai insolent capul.

21.

indeplinit.
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Adevarul insa este ca contrarevolutiei dinauntrul
Orli a fost mai puternic anul trecut decit acum. Activi-
tatea eserilor de stinga atinsese pe atunci punctul culmi-
nant. Trecerea lor brusca de la sprinnire In vorbe la
lupta armata a fost pentru noi o adevarata surpriza.
Greutatile erau imense. Momentul fusese foarte bine
ales. Eserii voiau sa. exploateze starea de spirit a ceta-
teanului de rind, exasperat de foame. Tot pe atunci
fusesem tradati de Muraviev pe front. Rascoala eserilor
de stinga a fost foarte repede lichidata, dar in provincie
au fost totusi timp de citeva zile oscilari grave.

Acum, datorita experientei dobindite in ultimul an,
s-a statornicit la noi o atitudine mai justa fata de parti-
dele mic-burgheze. Aventura lui Mahno §i cea a lui Gri-
goriev, oscilarile meNevicilor i ale eserilor ne-au aratat
ca influenta lor asupra maselor muncitore§ti §i tarane§ti
e doar aparenta. In realitate, ap-zisa lor forta nu e decit
un bluf. De aceea, cind ni se vorbe§te de recentul consiliu
al partidului eserilor de dreapta 22, la care Cernov a de-
clarat : Daca nu acum §i nu noi, cine rastoarne pe
bol§evici ?" raspundem : Nu ne speriem noi cu una cu
doua". Ne miram doar ca nu li se ura§te s faca mereu
acelemi gre§eli. Timp de doi ani am asistat la prabu§irea
totala a tuturor iluzillor cu ptivire la democratie in
general", §i totusi fiecare dintre grupurile lor se considera
dator s. faca in felul lui aceemi experienta. Desfa§urarea
revolutiei ne arata ea gre§elile lor se repeta, §i aceasta
repetare neaduce calamitati fara numar. In rasarit taranii

spripnit atit pe eseri cit i pe menqevici, pentru
ei, tarann, nu voiau razboi §i in acelasi timp simteau
bol§evicii reprezinta o putere de stat ferma, care le va
cere s participe la razboi. Drept urmare a aparut
Kolceak, care le-a adus nenumarate suferinte. Acum, in
retragere, el distruge totul in calea a tara e cu desa-
virpre pustiita, suferintele ei sint fara margini, mult mai
man decit cele pe care le induram noi. E nevoie de toata
ipocrizia publici§tilor burghezi pentru ca in fata acestor
fapte s vorbe§ti de atrocitatile bohevicilor.

In experienta cu Kolceak, eserii i memevicii au stra-
batut din nou, ca §i in experienta cu Kerenski, acelasi

valul
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drum politic singeros care i-a readus la vechiul punct de
plecare si a invederat falimentul total al ideii de coalitie.

Acum masele s-au indepartat de ei, si sintem in Siberia
martorii unei rascoale la care participa nu numai mun-
citori i tarani, ci chiar i chiaburi si intelectuali. Asistam
la esecul total al aventurii lui Kolceak. Probabil c pentru
a deschide ochii maselor inconstiente este necesar ca fie-
care greseala a lor sa se repete. Vazind din experienta c5.
orice coalitie duce la reactiune, masele trec de partea
noastra, frinte si istovite, dar calite i luminate de ex-
perienta. Ace lagi lucru se poate spune despre toti impe-

Ei prelungesc razboiul, agraveaza starea de isto-
vire, dar prin aceasta nu fac decit s ntareasca in mase
constiinta necesitatii revolu-tiei. Oricit de greu ar fi acest
an, el ne este totusi folositor prin aceea ca nu numai
virfurile, ci si masele largi, inclusiv taranii din cele mai
indepartate judete i regiuni periferice au dobindit o ex-
perienta care-i determina s ajunga la aceleasi concluzii la
care am ajuns i noi. Aceasta ne imprima fermitate i ne

certitudinea victoriei. Fara Kolceak, taranul siberian
n-ar fi ajuns intr-un singur an la convingerea ca are
nevoie de puterea noastra, de puterea muncitoreasca.
Numai experienta amara a acestui an 1-a convins de
acest lucru.

Se prea poate ca nici pina la capatul vietii lor
mensevici si socialisti-revolutionari sa nu inteleaga

nimic din revolutia noastra si multa vreme inca sa mai
repete, ca niste papagali, ca puterea lor ar fi fost cea mai
buna din lume o putere fara razboi civil, cu adevarat
socialista si cu adevarat democratica daca n-ar fi fost
Kolceak i bolsevicii ; dar asta n-are nici o importanta,
asemenea oameni ciudati si indaratnici au fost in toate
revolutiile. Important este ca masele care i-au urmat
parasesc acum. Este un fapt necontestabil c masele Ora"-
nimii au trecut de partea bolsevicilor. Cea mai buna do-
vada in acest sens este ceea ce s-a intimplat in Siberia.
Taranii nu vor uita prin cite au trecut sub stapinirea lui
Kolceak. Cu cit sint mai grele incercarile, cu atit mai
temeinic se insusesc invatamintele propagate de bolsevici.

da
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Pe Frontul de est repurtam in prezent victorii maH,
care ne permit sa nadajduim ca in citeva saptamini vom
termina cu Kolceak. In sud s-a produs un reviriment pe
front i, ceea ce este mai important, o schimbare radicala
in starea de spirit a taranilor din zona frontului. $i nu
trebuie s uitam ca e vorba aici de tarani bogati ; in
sud mijlocasii seamana a chiaburi. Dar este fapt cert ca
in starea lor de spirit s-a produs o schimbare radicala
in favoarea noastra ; marturie in aceasta privinta stau atit
reintoarcerea dezertorilor cit si rezistenta armata pe care
o opunem. Muncitorii, care traiesc la orase, unde viata
pulseaza din plin, ii insusesc ideile noastre mai curind din
edinte, cuvintari i ziare. Taranul nu poate asa ; p'e. el 11
convinge numai experienta vietii. In vorbe, farann din
sud erau gata sa-i blesteme pe bolsevici, dar cind s-a
apropiat Denikin, care tipa ca vine sa restaureze de-
mocratia (caci nu numai mensevicii i eserii se erijeaza
in campioni ai democratiei in ziarul lui Denikin intil-
nesti in fiecare rind acest cuvint), taranii au pornit la
lupta impotriva lui, dindu-si seama foarte repede, din
experienta, ca sub paravanul vorbelor frumoase se ascund
biciul i jaful. Calamitatile i devastarile din zona Fron-
tului de sud duc la acelasi rezultat ca si in est ; ele ne
aduc cuceriri mai trainice. Noi n-am uitat nici un moment
greutatile prin care trecem, n-am uitat c e nevoie de un
efort suprem si de mobilizarea fortelor noastre, dar spu-
nem ca rezultatul va fi o victorie mai trainica. Expe-
rienta acestui an a aratat maselor c acum este posibila si
necesara numai o singura putere : puterea muncitoreasca-
taraneasca a bolsevicilor. Iata ce ne cla dreptul s afirmam
cu certitudme ca acesta este ultimul iulie greu.

0 succinta privire asupra situatiei internationale nu face
decit s ne intareasca convingerea ca victoria va fi a
noastra.

In toate statele dusmane noua cresc fortele care ne sint
prietene. In statele mici, de pilda, in çri ca Finlanda,
Letonia, Polonia, Romania, toate incercarile de a coaliza
marea si mica burghezie in vederea luptei impotriva noastra
s-au soldat printr-un esec, si nici o alta putere decit aceea
care exisea la noi nu va fi cu putinta acolo.

8-
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In statele mari vedem acelasi lucru. In Germania, de
pilda, indata dupa semnarea tratatului de pace de la
Versailles a inceput o puternica miscare revolutionara.
Spectrul Antantei a fost inlaturat, si, cu toate sacrificiile
suportate de proletariat, muncitorul se redreseaza. In
acest an Germania a trait, intr-o forma intrucitva
diferita, aceeasi experienta ca si noi, ca si Siberia ex-
perienta care duce la revolutia comunista. Dar Antanta,
invingatorii ? Ei spun câ victoria i-a pus in afara de oHce
primejdie ; dar n-au apucat bine sa semneze tratatul de
pace si s-a vazut clar ca, semnindu-1, ei si-au semnat
propria lor sentinta. Se intensifica miscarea maselor im-
potriva lor. Iata de ce, tinind seama de toate incercarile
prin care am trecut, de toata experienta acestui an, afir-
mam cu certitudine ca vom invinge greutatile, ca acesta
este ultimul Julie greu si C. in iulie viitor vom intimpina
victoria Republicii sovietice internationale, si aceasta
victorie va fi deplina si definitiva.

Pravda. nr. 154 din 16 iulie 1919 Se tipdrette
aparut

dug textul
in ziar



DESPRE SARCINILE INTERNATIONALEI A III-A
(RAMSAY MACDONALD DESPRE INTERNATIONALA A HI-A)

In nr. 5 475 din 14 aprilie 1919 al ziarului social-sovin
francez L'Humanite" 23 a ap5.rut un articol de fond sem-
nat de Ramsay MacDonald, cunoscutul lider al asa-numi-
tului Partid laburist independent" 24 britanic, n realitate
partid oportunist, intotdearuna dependent de burghezie.
Acest articol e atit de tipic pentru pozicia acelui curent
care 'in mod obisnuit e denumit centru" i pe care 1-a
numit astfel primul Congres, de la Moscova, al Interna-
vionalei Comuniste 25, inch l vom reproduce in intre-
girne impreuda cu nota introductiv5, a redacviei ziarului
L'Humanite" :

INTERNATIONALA A III-A

Prietenul nostru Ramsay MacDonald a fost pina' la razboi liderul
recunoscut al Partidului laburist in Camera comunelor. Ca socialist
convins i ca om de convingeri, el a socotit c e de datoria lui sa
condamne ralzbolul imperialist, in opozitie cu cei care 1-au salutat ca
pe un razboi pentru triumful ideii de drept. De aceea, dupi 4 august
el s-a retras din conducerea Partidului laburist" (Labour Party)
impreuda cu tovarasii lui din Independent" (Partidul laburist inde-
pendent"), impreuna cu Keir Hardie, pe care 1-am admirat cu totii,
nu s-a -sfiit s'a declare rlzboi razbolului.

Pentru aceasta a fost nevoie de o mare doz a. de eroism, de eroism
cotidian.

Prin exemplul s'au personal, MacDonald a demonstrat c curajul,
cum a spus Jaures, tonsil in a nu te pleca in fata legii minciunii
triumlitoare si a nu te face ecoul aplauzelor celor prosti si al hui-
duielilor celor fanatici".

tr.

si,
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In alegerile din ordin" * care au avut loc la sfirsitul lunii noiem-
brie, MacDonald a fost infrint de Lloyd George. Putem fi linitii :
MacDonald ii va lua revansa, 4i chiar foarte curind.

Aparicia tendincelor separatiste in politica nacionala i internacio-
miscarenala a socialismului a fost o nenorocire pentru intreaga

socialista.
Nu e, desigur, nimic rau in faptul ca in sinul socialismului exista

nuance de pareri i deosebiri de metode. Socialismul nostru se afla
Inca in stadiul experimentarii.

Principiile fundamentale ale socialismului sint statornicite, dar
modul cel mai bun de aplicare a bor, combinaciile de natura sa aduca
triumful revoluciei, modul de organizare a statului socialist, toate
acestea sint probleme care mai au a fi discutate si in privinca ca-
rora nu s-a spus Inca ultimul cuvint. Numai printr-un studiu apro-
fundat al tuturor acestor probleme putem ajunge mai aproape
de adevar.

Extreme le se pot ciocni intre ele, si aceasta lupti poate sa contri-
buie la consolidarea concepciilor socialiste ; raul insa incepe atunci
cind fiecare vede in adversarul sau un tradator, un credincios care
si-a pierdut harul si in faca caruia trebuie inchise porcile raiului,
adica ale partidului.

Cind socialistii ajung sa fie stapinici de un spirit dogmatic ase-
manator aceluia care pe vremuri acicase in crestinism razboiul civil
intru slavirea lui dumnezeu si nimicirea diavolului, burghezia poate
sä doarma linistita, caci perioada dominaciei ei nu s-a incheiat 'Inca,
oricit de mari ar fi succesele locale i internacionale obcinute de
socialism.

Din nefericire, in momentul de faca miscarea noastra intimpina
in calea ei un nou obstacol. La Moscova a fost Intemeiati o noua
Internacionala.

Personal, regret profund crearea ei, caci in prezent Internacionala
socialista ofera suficient cIernp liber tuturor nuancelor gindirii socia-
liste si, cu toate divergencele de ordin teoretic i practic pe care
le-a provocat in sinul ei bolsevismul, nu vad de ce aripa ei stinga
trebuie sa se separe de centru si sa formeze un grup de sine sratator.

In primul rind, nu trebuie sa uitam cä Inca n-am depasit perioada
de nastere a revoluciei. Formele de guvernamint izvorite din zgu-
duirile politice si sociale provocate de razboi n-au fost Inca incer-
cate si nu pot fi considerate ca definitiv statornicite.

Matura noub. maturb. foarte bine la inceput, dar nu se poate pre-
zice cu certitudine cum va matura ea la sfirsit.

Rusia nu e Ungaria, Ungaria nu e Franca si Franca nu e Anglia ;
de aceea, cine scindeaza Internacionala calauzindu-se dupa expe-
rienca unei singure naciuni cla dovada de o criminala marginire
spirituali.

* Iii traduccre literalS alegerile-kaki" : asa au fon ele denumite de c5tre
soldati, arora li se ordonase s vote7e pe candidatii guvernului (nota redactiet
revistei "Internationala ComunistV. Nota red.).
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Ce valoreaza in realitate experienta Rusiei ? Cine va raspunde la
aceasta intrebare ? Guvernele aliate se tern sa ne dea posibilitatea
de a rie informa pe deplin. Sint insa doul lucruri pe care le stim.

Stim, in primul rind, ca actualul guvern rus nu a infaptuit re-
volutia dupa un plan intocmit in prealabil. Ea s-a desfasurat in
strinsa conexiune cu mersul evenimentelor. Incepind lupta impotriva
lui Kerenski, Lenin a cerut convocarea Adunarii constituante. Eveni-
mentele 1-au determinat s. dizolve aceasta Adunare. Cind in Rusia
a izbucnit revolutia socialista, nimeni n-a banuit c Sovietele vor
ocupa in guvern locul pe care aveau sa-1 ocupe.

Pe urma Lenin a procedat foarte just cautind sa-i convinga pe
unguri sa nu copieze orbeste exemplul Rusiei, ci sa lase revolutia
ungara sa se dezvolte nestingherit, potrivit propriului ei spirit.

Dezvoltarea si oscilarile experientelor la care asistam nu trebuiau
in nici un caz sa provoace o sciziune in rindurile Internationalei.

Toate guvernele socialiste au nevoie de ajutorul si de sfaturile
Internationalei. Internationala trebuie sã urmareasca cu un ochi
atent si critic experientele lor.

Am auzit de curind de la un prieten care 1-a vazut nu de mult
pe Lenin ca nimeni nu critica atit de liber guvernul sovietic ca
Lenin insusi.

Daca tulburarile si revolutiile de dupa razboi nu justified' sci-
ziunea, atunci poate ca ea isi gaseste o justificare in pozitia pe care
uncle fractiuni socialiste au adoptat-o in timpul razboiului ? IVIartu-
risesc deschis c acest motiv poate s para. mai plauzibil. Dar chiar
dad. exista realmente vreun motiv pentru o sciziune in rindurile
Internationalei, in orice caz la Conferinta de la Moscova aceasta
problema a fost cit se poate de nefericit pusa.

Impartasesc si eu parerea cà dezbaterile care au avut loc la Con-
ferinta de la Berna in problema responsabilitatii pentru declansarea
razboiului n-au fost decit o concesie facutd opiniei publice a cercu-
rilor nesocialiste.

La Conferinta de la Berna nu numai c nu a fost posibil sa se
adopte in aceasta problema o hotarire care sa. aiba o oarecare va-
loare istorica (desi ea putea sa aiba o oarecare valoare politica), dar
insasi problema nu a fost pusa asa cum trebuie.

Condarnnarea majoritatii germane (condamnare pe care ea a
meritat-o pe deplin si la care rn-am alaturat fara rezerve) nu putea

constituie o expunere a cauzelor razboiului.
Dezbaterile de la Berna nu au fost insotite de o examinare fatisa

a pozitiei pe care au adoptat-o fata de razboi ceilalti socialisti.
Ele nu au dat nici o formula de conduita obligatorie pentru so-

cialisti in timp de razboi. Tot ce spusese Internationala pima atunci
era ca, intr-un razboi cu caracter de aparare nationarA, sociliti
trebuie sa se alature celorlalte partide.

+,
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Pe cine sã condamn5m deci in asemenea conditii ?
Unii dintre noi stiau c5.' aceste hotariri ale Internationalei erau

lipsite de semnificatie si nu puteau servi ca indreptar in activitatea
practic5.

Noi stiam cl acest r5zboi trebuie sa. se incheie cu o victorie
imperialista st, nefiind nici pacifisti, nici antipacifisti in sensul obi--
nuit al cuvintului, am aderat la o politica' care, dupi plrerea noas-
trl, era singura compatibil5 cu internationahsmul. Internationala
insil nu ne-a prescris niciodat5 o asemenea linie de conduit5...

Iat5 de ce in momentul izbucnirii razboiului Internationala a dat
faliment. Ea si-a pierdut autoritatea si nu a adoptat nici o hotlrire
pe baza cireia s5. firn azi n drept s. condarunim pe cei care au
indeplinit cinstit rezolutiile congreselor internationale.

De aceea, in momentul de fat5 trebuie sI adopfam urmatorul
punct de vedere : in loc s5. ne 151sam scindati de ceea ce a fost in
trecut, s5 cram o International5 cu adevkat activ5, care si ajute
miscarea socialist5 in perioada de revolutie si de constructie in care
am intrat.

Trebuie sa restabilim principiile noastre socialiste. Trebuie
elabofarn principii trainice care sa stea la baza conduitei internatio-
nale a socialistilor.

Dac 5. se va dovedi insa c5.' principiile noastre difer5 csential-
mente, dac5 nu ne vom putea intelege in problema 1iberttii i a
democratiei, clac51 se va constata cà avem vederi diametral opuse
asupra condiliilor in care proletariatul poate s ia in miinile sale
puterea, dael, tn sfirsit, se va constata c51 falzboinl a infectat cu
bacilul imperialismului uncle sectii ale Internationalei, atunci s-ar
putea sa se produc 5. o sciziune.

Eu nu cred insl sa se ajunga la o asemenea nenorocire.
De aceea regret profund manifestul de la Moscova, document cel

putin prematur i. fär51 indoia15., inutil ; sper c tovar5sii mei fran-
cezi, care in ultimii patru ani nefasti au avut de indurat atitea
calomnii i dapaste, nu vor ceda unei clipe de nefibdare i, in ceea
ce-i priveste, nu vor contribui la ruperea internationale.

Altminteri copiii lor ar trebui s restabileascI aceastb. solidaritate
clacl proletariatului ii este dat s conduc5 vreodatl lumea.

J. Ramsay MacDonald

Dup 5. cum poate vedea cititorul, autorul acestui articol
se stfaduiete s'a demonstreze c sciziunea nu era inevita-
biM. In realitate insa, din felul cum argumenteaza. Ramsay
MacDonald, acest tipic reprezentant ai Internationalei
a II-a §i demn tovarall de lupt5. al lui Scheidemann $i
Kautsky, al lui yandervelde §i Branting etc. etc., reiese
tocmai inevitabilitatea sciziunii.

Articoluil lui Ramsay MacDonald este o adevk'rafi
=str de fraze netede, 5tereptipe, bine ticluite, n aparenfa

solidaritkii
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socialiste, care in toate tarile capitaliste avansate servesc
de =Ilea vreme la camuflarea politicii burgheze in rin-
durile miscarii muncitoresti.

Vom incepe cu ceva mai putin important, dar deosebit
de caracteristic. Autorul, asemenea lui Kautsky (in bro-
sura lui Dictatura proletariatului"), repeta minciuna bur-
gheza cum ca in Rusia nimeni nu ar ,fi prevazut dinainte
rolul Sovietelor, c eu i bolsevicii am di inceput lupta
impotriva lui Kerenski numai pentru Adunarea con-
stituanta.

E o minciuna burgheza. In realitate, inca- 4a 4 apri-
lie 1917, chiar in ziva sosirii mele la Petrograd, am for-
mulat o serie de teze" in care am cerut o republica
sovietica, §i nu una burghezo-parlamentara *. Am for-
mulat de multe ori aceasta revendicare pe vremea lui
Kerenski, atit in presa cit i in adunari. Partidul bolsevic
a proclamat-o solemn si oficial in hotaririle conferintei
lui din 29 aprilie 1917 26. A nu cunoaste acest lucru in-
seamna a nu voi sa cunosti adevarul despre revolutia
socialista din Rusia. A nu voi sa intelegi ca republica
burghezo-parlamentara cu Adunare constituanta reprezinta
un pas inainte in comparatie cu aceeasi republica Ara
Adunare constituanta, In timp ce republica sovietica re-
prezinta doi pasi inainte in comparatie cu ea, inseamna
a inchide ochii asupra deosebirii dintre burghezie
proletariat.

Cineva care se intituleaza socialist si care, dupa doi ani
de la punerea acestei probleme in Rusia, dupa un an

jumatate de la victoria revolutiei sovietice in Rusia,
nu vede aceasta deosebire este un om care se inclarat-
niceste s ramina intru totul prizonierul opiniei publice
a cercurilor nesocialiste", adicii al ideilor politicii
burgheziei.

A te desparti de asemenea oameni este ceva necesar
inevitabil, caci revolutia socialista nu poate fi in-

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 31, Bucurelti, Editura politick 1964,
ed. a doua, p. 1C9-110, 117.
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faptuita mina in mina cu cei care tin partea burgheziei.
daca oameni ca Ramsay MacDonald, Kautsky etc.

nu au vrut nici macar sa-si dea osteneala de a invinge
infima greutate" pe care ar tfi constituit-o pentru acesti
conducatori" lectura documentelor care reflecta atitu-
dinea bolsevicilor fata de Puterea sovietica si care atesta
ca aceasta problema a fost pusa atit inainte cit i dupa.
25 octombrie (7 noiembrie) 1917, n-ar fi oare ridicol
sa ne asteptarn ca acesti oameni s dea dovada ide hot--
rirea si de capacitatea de a invinge greutatile incompa-
rabil mai mari ale luptei reale pentru revolutia so-
cialista ?

Mai rau ca mice surd e acela care nu vrea s auda.

II

Sa trecem la cel de-al doilea neadevar (din nenuma-
ratele neadevaruri care umplu tot articolul lui Ramsay
MacDonald, caci articolul acesta contine mai multe ne-
adevaruri decit cuvinte), poate cel mai gray dintre toate.

J. R. MacDonald afirm a. inainte de razboiul din
1914-1918 Internationala ar fi spus numai ca, intr-un
razboi cu caracter de aparare nationala, socialitii tre-
buie sa se alature celorlalte partide".

Aceasta este o flagranta, o monstruoasa denaturare a
adevarului.

Toata lumea gtie c Manifestul de la Basel din 1912 27
a Lost adoptat n unanimitate de catre toti socialitii i ca,
dintre toate documentele Internationalei, e singurul care
se refera tocmai la razboiul dintre grupurile englez si ger-
man de rechini imperialisti care in 1912 se pregatea in
vazul tuturor gi care in 1914 a izbucnit efectiv. Tocmai
despre acest razboi s-au spus in Manifestul de la Basel
trei lucruri pe care MacDonald le trece sub tacere acum,
comitind astfel o grava crima implotriva socialismului
dovedind ca despartirea de oameni de teapa lui MacDo-
nald este de neinlaturat, deoarece ei servesc n realitate
interesele burgheziei, si nu ale proletariatului.

Aceste trei lucruri Ant urmatoarele :

$i

c

si



DESPRE SARCINILE INTERNATIONALEI A III-A

razboiul care ameninta nu poate fi justificat citusi de
putin prin interesele libertatii nationale ;

din partea muncitorilor ar fi o crima sa traga unii in
altii in acest razboi ;

razboiul duce la revolutie proletara.
Iata cele trei adevaruri fundamentale, principale pe care

MacDonald le uita" (desi le-a subscris inainte de razboi),
prin aceasta el se situeaza in fapt de partea burghe-

ziei, impotriva proletariatului, i dovedeste c sciziunea e
de neinlaturat.

Internationala Comunista nu va accepta unitatea cu
partide care nu vor s recunoasca acest adevar si nu sint
in stare sa-si dovedeasca prin fapte vointa, hotarirea si
capacitatea de a promova in constiinta maselor aceste
adevaruri.

Pacea de la Versailles a aratat pin i prostilor i orbi-
lor, pina si multimii de miopi c Antanta a fost si famine
un tilhar imperialist tot atit de mirsav si de singeros ca
si Germania. Acest lucru puteau s nu-1 vada numai fa-
tarnicii i mincinosii care promoveaza cu buna stiinta
politica burgheza in miscarea muncitoreasca, slujitorii
agentii directi ai burgheziei (labour lieutenants of the
capitalist class, vatafii clasei capitalistilor in rindurile
muncitorimii, cum spun socialistii americani) sau niste
oameni care se afla in asa masura sub influenta ideilor
a mentalitatii burgheze, inch numai in vorbe sint

pe cind in fapt nu sint decit niste mic-burghezi,
niste filistini, niste oameni care tin isonul capitalistilor.
Deosebirea dintre aceste doua categorii prezinta un interes
de ordin pur personal, adica pentru aprecierea dui X sau Y
din rindurile sociallovinistilor din toate ri1e. Pentru
omul politic insa, adica din punctul de vedere al relatiilor
dintre grupuri de milioane de oameni, dintre clase,
aceasta deosebire este neesentiala.

Socialistii care in timpul razboiului din 1914-1918
n-au inteles ca acesta este de ambele parti un razboi cri-
minal, reactionar, pradalnic, imperialist, sint

adica socialisti in vorbe, sovinisti in fapte ; sint
doar in vorbe prieteni ai clasei muncitoare, dar in fapt
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stilt lachei ai burgheziei nationale proprii", pe care o
ajuta sa amageasca poporul, prezentind ca razboi natio-
nal", de eliberare", de aparare", drept" etc. recentul
razboi dintre tilharii imperiahu englezi i cei germani,
care sint deopotriva de mirsavi, venali, singerosi, crimi-
nali i reactionari.

Unitatea cu inseamna tradarea revo-
lutiei, tradarea proletariatului, tradarea socialismului si
trecerea de partea burgheziei, caci este o unitate" cu
burghezza nationala din propria" taxa impotriva unitatii
proletariatului revolutionar international, este unitatea cu
burghezia impotriva proletariatului.

Razboiul din 1914-1918 a demonstrat definitiv acest
lucru. Cine nu 1-a inteles n-are decit s râmina in Inter-
nationala galbena, de la Berna, a social-tradatorilor.

III

Cu naivitatea amuzanta a unui socialist de salon",
care arunca vorbe in vint fara da seama ce sens se-
rios au, fara a se gindi citusi de putin ea vorbele obliga
la fapte, Ramsay MacDonald declara : la Berna s-a facut
o concesie opiniei publice a cercurilor nesocialiste".

Nimic mai adevarat ! Noi consideram galbena, trada-
toare, perfida intreaga Internationala de la Berna tocmai
pentru ca intreaga ei politica este o concesie" facuta
burgheziei.

Ramsay MacDonald stie foarte bine ca noi am intemeiat
Internationala a III-a si am rupt definitiv cu Internatio-
nala a II-a tocmai pentru ca ne-am convins ca nu mai e
nimic de facut cu ea, ca este incorigibila, ca nu e dech
o sluga a imperialismului, promotoare a influentei bur-
gheze, a minciunii burgheze si a pervertirii burgheze in
miscarea muncitoreasca. Si daca Ramsay MacDonald vrea

vorbeasca despre Internationala a III-a fara a atinge
fondul chestiunii, ci ocolindu-1 pe departe, debitind fraze
goale i vorbind despre altceva decit trebuie, aceasta este
vina lui si o crima din partea lui. Caci proletariatul are
nevoie de adevar, i pentru cauza lui nu e nimic mai
daunator dech minciuna plauzibi1, decenta,

a-si
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Problema imperialismului si a legaturii lui cu oportu:
nismul din mi,scarea muncitoreasca, cu tradarea cauzei
muncitoresti de catre liderii muncitorilor a fost pusa de
mutt, foarte de mult.

Timp de patruzeci de ani, din 1852 pina In 1892, Marx
si Engels au atras nelncetat atentia asupta irnburghezirit
virfurilor dasei muncitoare din Anglia, ca urmare a parti-
cularitatilor economice ale acesteia din urma (colonii ;
monopolul pe piata mondiala etc.) 28 In deceniul al 8-ilea
al secolului trecut, Marx si-a atras ura care ii facea
cinste a mirsavilor eroi ai orientarii internationale
berniene" de atunci, ura oportunistilor si a reformistilor,
pentru c a Infierat pe multi conducatori ai trade-unionu-
rilor engleze ca pe niste oameni care s-au vindut burghe-
ziei sau se lasa platiti de ea pentru serviciile pe care ei le
aduc acestei clase inauntrul miscarii muncitoresti.

In timpul razboiului anglo-bur, presa anglo-saxona a
pus deja destul de clar problema imperialismului ca cel
mai nou ultimul) stadiu al capitalismului. Daca nu
ma Nara' memoria, nimeni altul decit Ramsay MacDonald
s-a retras atunci din Societatea fabienilor" 29, acest proto-
tip! al Internationalei de la Berna", aceasta pepiniera
mostra de oportunism, pe care Engels a caracterizat-o cu
geniala claritate, pregnanç i veridicitate n corespon-
denta sa cu Sorge 30 Imperialism fabian" era pe atunci
o expresie curenta in literatura socialista engleza.

Daca Ramsay MacDonald a uitat aceste lucruri, cu atit
mai rau pentru el.

Imperialism fabian" i social-imperialism" e unul
acelasi lucru : socialism in vorbe, imperialism in fapte,
transformarea oportunismului in imperialism. Acest feno-
men a devenit acum, in timpul razboiului din 1914-1918

dupa el, un fapt de ordin international. In neintelegerea
lui consta marea miopie a Internationalei galbene, de la
Berna", i marea ei crima. Oportunismul sau reformismul
a trebuit sa se transforme inevitabil In imperialism socia-
list sau social-sovinism ca fenomen de semnificatie istorica
universala, caci imperialismul a dus la desprinderea unui
manunchi de natiuni avansate si extrem de bogate care
jefuiesc intreaga lume. Si prin aceasta a dat burgheziei
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acestor ri posibilitatea de a corupe cu o parte din supra-
profitul ei monopolist (imperialismul este capitalism mono-
polist) virfurile clasei muncitoare din aceste taxi.

Inevitabilitatea economica a acestui tf apt in conditiile
imperialismului pot sa n-o vada numai oamenii de o igno-
ranfal crasa sau favarnicii care insala pe muncitori, im-
puindu-le capul cu platitudini despre capitalism si punind
astfel In umbra adevarul amar ea unul dintre curentele
socialismului a trecut, in intregul sau, de partea burgheziei
imperialiste.

Iar din acest fapt decurg doua concluzii incontestabile :
Prima concluzie : Intern4onala de la Berna" este in

fapt, prin rolul ei istoric si politic real, independent de
buna-eredinca si de dezideratele pioase ale unora sau al-
tora dintre membrii si, o organizatie de agenti ai impe-
rialismului mondial care actioneaza in sinul miscarii mun-
citoresti, promovind in rindurile ei influenta burgheza,
ideile burgheze, minciunile burgheze i pervertirea bur-
gheza.

In ;arile cu vechi traditii democratice-parlamentare,
burghezia insusit de minune arta de a folosi nu numai
violema, el si inselaciunea, coruptia, magulirea, pe care
le-a dus la forme dintre cele mai rafinate. Nu degeaba
si-au doblndit faima prinzurile" pe care le dau liderii
muncitoresti" (adica vatafii burgheziei pentru inselarea
muncitorilor) din Anglia si despre care a vorbit inca
Engels 3'. Un fapt de acelasi ordin 11 constituie amabili-
tatea fermecatoare" cu care domnul Clemenceau 1-a pri-
mit pe social-tradatorul Merrheim, ca i amabilitatea cu
care ministrii Antantei ii primesc pe liderii Internavionalei
de la Berna etc. etc. Voi ii form4, iar noi ti vom cum-
para" a spus o desteaptal eapitalista engleza domnului
social-imperialist Hyndman, care in memoriile sale poves-
teste cum aprecia aceasta. doamna care era mai
perspicace decit to;i liderii Internationalei de la Berna"
luaci la un loc stradaniile" intelectualilor socialisti
de a forma lideri socialisti din rIndurile muncitorilor.

In timpul razboiului, cind Vandervelzii, Brantingii
toata aceasta banda de tradatori organizau conferince
internayionale", ziarele burgheze franceze faceau la adresa
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lor ironii caustice si foarte reusite : Acesti Vandervelzi
au un fel de tic. Asa cum oamenii care sufera de acest
betesug nu pot spune doua vorbe fara ca muschii fetei
lor s. faca o grimasa ciudata, la fel si Vandervelzii nu
pot rosti un discurs politic fara a repeta papagaliceste
cuvintele internationalism, socialism, solidaritatea interna-
tionala a muncitorilor, revolutia proletariatului etc. N-au
decit sa repete oricite formule sacramentale vor, numai sa
ne ajute sa ducem de nas pe muncitori i sa. ne aduca ser-
vicii noua, capitalistilor, in ducerea razboiului imperialist

subjugarea muncitorilor".
Burghezii englezi i francezi dau uneori dovada de

multà desteptaciune si apreciaza la justa lui valoare rolul
slugarnic al Internationalei de la Berna".

Martov scrie undeva : voi, bolevicii, ponegriti Inter-
nationala de la Berna, dar in rindurile ei se afI i prie-
tenul vostru" Loriot.

Acesta este un argument de sarlatan. Caci toata lumea
stie c Loriot lupta. pentru Internationala a III-a fatisi
cinstit, eroic. Cind, in 1902, Zubatov a organizat la
Moscova adunari muncitoresti in scopul de a-i prosti pe
muncitori cu al sblu socialism politienesc", muncitorul
Babuskin, pe care-I cunosteam din 1894, cind facuse
parte din cercul meu muncitoresc de la Petersburg,
unul dintre cei mai buni si mai devotati muncitori
iskristi", unul dintre cei mai buni si mai devotati con-
ducatori ai proletariatului revolutionar, care a fost
puscat de Rennenkampf in 1906, in Siberia, frecventa
adunarile lui Zubatov pentru a lupta impotriva zubato-
vismului i a-i smulge pe muncitori din ghearele lui. Ba-
buskin a fost tot atit de putin zubatovist", pe cit de
putin bernian" e Loriot.

Iv

A doua concluzie : Internationala a Comunista,
a fost intemeiata tocmai pentru a nu ingadui unor so-
ciallsti" sa se limiteze la acea recunoastere verbala a re-
volutiei pe care in articolul sau Ramsay MacDonald 0.
ilustreaza in chip atit de elocvent. Recunoasterea verbala

im-
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a revolutiei, recunoastere care in realitate camufleaz
o politica. pe de-a-ntregul oportunista, reformista, natio-
nalista, mic-burgheza, a fost pacatul principal al Interna-.
tionalei a II-a, si impotriva acestui rau ducem un razbot
pe viata si pe moarte.

Cind se spune : Internationala a II-a a murit, dind un,
faliment rusinos, trebuie sa stii sa intelegi ce inseamn5
aceste cuvinte. Ele inseamna : a dat f aliment si a murit
oportunismul, reformismul, socialismul mic-burghez. Caci
Internationala a II-a are un merit istoric, ea are la activul
ei o cucerire elg &cf. (pentru totdeauna), la care nici
un muncitor constient nu va renunça vreodata, st
anume : crearea de orgarnzatii muncitoresti de masa
cooperatiste, sindicale si politice , folosirea parlamen-,
tarismului burghez, ca si in genere a tuturor institutiilor
democratiei burgheze etc.

Pentru a infringe efectiv oportunismul, care a dus la
moartea rusinoasa a Internationalei a II-a, pentru a ajuta,
efectiv revolutia, a carei apropiere este nevoit s-o re-,
cunoasc pina fi Ramsay MacDonald, este necesar :

in primul rind, ca intreaga munca de propaganda si
agitatie sa fie desfasurata din punctul de vedere al revo-
lutiei, in opozitie cu reformele, explicind in mod siste-,
matic maselor aceasta opozitie atit pe plan teoretic cit
si pe plan practic, la fiecare pas al activitacii parlamen-
tare, sindicale, cooperatiste etc. IA nici o imprejurare (ins
afara de cazuri speciale, cu titlu de exceptie) nu trebuie
sa. se renunte la folosirea parlamentarismului si a tuturor
hbertatilor" democratiei burgheze, nu trebuie sa se re-,
nunce la reforme, care insa trebuie sa fie considerate
numai ca un rezultat accesoriu al luptei revolutionare de
clasa a proletariatului. Nici unul dintre partidele Inter-,
nationalei de la Berna" nu satisf ace aceasta cerinta. Nici
unul dintre ele nu da dovada ca ar invelege cel putin c5
in intreaga munca de propaganda si agitatie trebuie ex-
plicata deosebirea dintre reforme si revolutie, ca atit
partidul cit si masele trebuie educate neincetat in vederea
revolutiei.

in al doilea rind, trebuie imbinata munca legala cu
cea ilegalii. Bolsevicii au spus-o intotdeauna si deosebit
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de insistent in timpul razboiului din 1914-1918. Eroii
josnicului oportunism luau in ris aceasta idee, proslavindl
plini de multumire de sine, legalitatea", democratia"4
libertatea" din tarile, republicile etc. vest-europene. Azi
numai n4te §arlatani patentati, care cu frazele lor
sala pe muncitori, mai pot contesta ca bolsevicii au avut
dreptate. Nu exista tara in lume, chiar daca e cea mai
avansata si mai libera" dintre republicile burgheze, In
care s'al nu domneasca teroarea burgheziei, s'a nu fie inter-i
zisa libertatea agitatiei pentru revolutia socialista, liber-
tatea propagandei si a muncii organizatorice in aceasta
directie. Un partid care nici pina astazi nu a recunoscut

asa e sub dominatia burgheziei si care nu duce o.
munca ilegalã sistematic i multilaterala, in pofida legi-
lor burgheziei si ale parlamentelor burgheze, este um
partid de tradatori si de nemernici, care prin recunoas-
terea pur verbala a revolutiei nu fac decit s insele po-
porul. Locul unor astfel de partide este in Internationala
galbena, de la Berna". In Internationala Comunista n-au
ce cauta.

In al treilea rind, trebuie dusa o lupta neincetata
necrutatoare in scopul de a izgoni din miscarea munci-
toreasca pe acei lideri oportunisti care s-au manifestat ca
atare inamte de razboi si mai cu seama in timpul razbo-i
iului, atit in sfera politicii, cit i, mai ales, in sindicate
si in cooperative. Teoria neutralitatii" este un fals
josnic temp care a ajutat burgheziei sa duca dupa sine
masele in anii 1914-1918. Partidele care in vorbe se
declara pentru revolutie, dar in fapt nu activeaza ne-,
incetat pentru a asigura influenta partidului revolutionar

numai a partidului revolutionar in toate organizatiile
de masa de oHce fel ale muncitorilor sint partide de
tradatori.

In al patrulea rind, este inadmisibila atitudinea acelora
care in vorbe condamna imperialismul, dar in fapt nu
duc o lupta revolutionara pentru eliberarea coloniilor
(si a natiunilor dependente) de sub jugul propriei
lor burghezii imperialiste. Aceasta este ipocrizie. Este
politica unor agenti ai burgheziei in miscarea muncito.
reasca (labour lieutenants of the capitalist class). Partidul
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englez, francez, olandez, belgian etc. care in vorbe se
declara impotriva imperialismului, dar in fapt nu duce
inauntrul coloniilor proprii" o lupta revolucionara pen-,
tru rasturnarea propriei" lor burghezii, nu sprmna in
mod sistematic activitatea revolutionara din colonii, care
a §i inceput pretutindeni, i nu trimite acolo arme §i
hteratura pentru partidele revolucionare din colonii este
un partid de nemernici i de tradatori.

In al cincilea rind, culmea ipocriziei o constituie urm'a-
toarea tactica tipica pentru partidele Internacionalei de
la Berna" : in vorbe recunosc revolucia §i debiteaza in
faca muncitorilor fraze pompoase pe tema recunowerii
revoluciei, dar in fapt dau dovada de o atitudine pur
reformista faca de germenii, mladicele i manifestarile de
cre§tere ale revoluciei, faca de feluritele acciuni ale ma-,
selor care infring lesile burgheze §i depa§esc cadrul ori-
carei legahtaci, de pildi : grevele de masa*, demonstraciile
de strada, protestele soldacilor, mitingurile din armata,
raspindirea de manifeste in cazarmi §i lagare etc.

De veci intreba pe oricare erou al Internacionalei de
la Berna" daca partidul lui duce o astfel de munca sis-
tematica, el va va raspunde fie cu fraze evazive, menite

ascunda mexistenca unei asemenea munci c parti-
dul sau nu dispune de orgarnzacii §i de un aparat pentru
desfa§urarea ei, ca nu este in stare sa clued' o astfel de
munca., fie cu peroracii impotriva pucismului",
anarhismului" etc. Or, tocmai in aceasta consta tradarea
clasei muncitoare de catre Internacionala de la Berna,
trecerea efectiva a acesteia din urrna in taba'ra burgheziei.

Toci ace§ti nemernici liderii Internacionalei de la
Berna ii striga in gura mare simpatia" faca de revo-
lucie in general §i faca de revolucia rusa in special. Dar
numai ni§te ipocrici sau prostanaci ar putea sa nu ince-.
leag c succesele deosebit de rapide ale revoluciei din
Rusia sint legate de munca pe care partidul revolucionar
a depus-o timp de ani indelungaci in direccia aci aratata,
lucrind sistematic la crearea unui aparat ilegal pentru,
conducerea demonstraciilor §i grevelor §i pentru munca
in rindurile armatei, la studierea minucioasal a metodelor,

sa
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la crearea unei literaturi ilegale care a generalizat
tatele experientei si a educat intregul partid n spiritut
ideii necesitkii revolutiei, la formarea de conducatori ai
maselor pentru astfel de cazuri etc. etc.

V

Divergentele cele mai adinci, cele mai esentiale, care
inevitabilitatearezuma tot ce s-a spus mai sus §i explica

intransigentei luptei teoretice §i practice-politice a prole-
tariatului revolutionar impotriva Internationalei de la
Berna", sint cele existente in problema transformarii raz-k
boiului imperialist in razboi civil §i in cea a dictaturii
proletariatului.

Ca' Internationala de la Berna este captiva ideologiei
burgheze se vede mai ales din faptul ca, neintelegind (saw
nevrind sa inteleaga, sau prefacindu-se ca nu intelege)
caracterul imperialist al razboiului din 1914-1918, ex
n-a inteles nici inevitabilitatea transformarii lui n razboi,
civil intre proletariatul §i burghezia tuturor tarilor
inaintate.

Cind, inca in noiembrie 1914, bol§evicii au aratat ine-
vitabilitatea acestei transformari, filistinii din toate çrile
au raspuns cu stupide zeflemeli, §i printre ace§ti
se numarau toti liderii Internationalei de la Berna. Acum
transformarea razboiului imperialist in razboi civil a de-,
venit realitate intr-o serie intreaga de v ari lnumanu
in Rusia, ci i in Fmlanda, in Ungaria, in Germania §i
chiar in Elvetia neutra, iar apropierea razboiului civil se
observa, se simte, devine palpabila in toate tarile main-
tate, fara exceptie.

A trece sub tacere azi aceasta problema (cum face
Ramsay MacDonald) sau a ocoli cu mieroase fraze im-
pkiuitoare problema inevitabilitkii razboiului civil (cum
fac d-nii Kautsky & Co.) inseamna' pur i simplu a trada
proletariatul, a trece in fapt de partea burgheziei. Caci
adevaratii conducatori politici ai burgheziei au inteles
de mult inevitabilitatea razboiului civil si lucreaza de zor,
in mod ohibzuit i sistematic, la prega'tirea lui, la conso-
lidarea pozitiilor lor in vederea acestui

9 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 99
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Cu imensa energie, cu multa chibzuiala. §i hotarire, fir
a se da n laturi de la nici o crima, condamnind la foame
§i la exterminare tari intregi, burghezia din lumea
treaga pregate§te din rasputeri inabu§irea proletariatului
in razboiul civil ce se apropie. Iar eroii Internationalei
de la Berna, asemenea unor prostanaci sau unor popi ipo-
criti, sau unor profesori pedanti, repeta intr-una vechiul,
banalul qi rasuflatul refren reformist ! Nici ca se poate
spectacol mai dezgustator §i mai respingator I

Domnii Kautsky §i MacDonald continua sa sperie pe
capitali§ti cu revolutia, sa ameninte burghezia cu razboiul
civil, pentru a obtine din partea ei concesii, consimt--
mintul de a paqi pe calea reformelor. La aceasta se reduce
toat a. maculatura, toata filozofia, toata politica intregii
Internationale de la Berna. Aceasti lamentabill tactica
de lachei a fost folosita n Rusia in 1905 de liberali (ca-
det° iar in 1917-1919 de men§evici de sociali§tii-
revofutionari". A cultiva in mase con§tiinta necesitatii
inevitabilitatii biruirii burgheziei in razboi civil, a orienta
intreaga activitate politic spre infaptuirea acestui tel, a
pune, a examina §i a rezolva exclusiv din acest punct de
vedere mate problemele sint lucruri la care lacheii din
Internationala de la Berna nici nu se gindesc. De aceea
nu putem avea alt obiectiv deck acela de a-i impinge
defimtiv pe reformi§tii incorigibili adica noua zecimi
dintre liderii Internationalei de la Berna la lada cu
gunoi a slugilor burgheziei.

Burghezia are nevoie de slugi care sa se bucure
de increderea unei parti a clasei muncitoare §i care cu
vorbaria lor pe tema posibilitatii unei cai reformiste
prezinte burghezia intr-o lumina mai buna, mai favora-,
bila, s arunce praf in ochii poporului, sa" abata poporul
de la revolutie, etalindu-i in fel §i chip posibilitatile §i
splendorile cii reformiste.

Toate scrierile diver§ilor Kautsky, ca i cele ale men§e-
vicilor i eserilor no§tri, se reduc la o asemenea etalare,
la scinceli de mic-burghez fricos, care se teme de re-
volutie.

Nu avem aici posibilitatea sa aratam Meg o data in
mod amanuntit ce cauze economice fundamentale au

in-
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facut inevitabila tocmai calea revoluionar i numai
calea revoluciona4 au facut ca problemele pe care isto-
ria le-a pus la ordinea zilei sa nu poata fi rezolvate pe
nici o alta cale in afara de cea a razboiului civil. Despre
aceasta trebuie sa se scrie si se vor scrie tomuri intregi.
Daca d-nii Kautsky i ceilalti lideri ai Internationalei de
la Berna nu au inteles acest lucru, nu ne ramine decit
sa spunem : prejudecata e mai departe de adevar decit
ignoranta.

Caci oamenii muncii i aliacii lor nestiutori, dar sinceri,
inteleg mai usor acum, dupa razboi, inevitabilitatea re-
volutiei, a razboiului civil 4i a dictaturii proletariatului,
decit alde Kautsky, MacDonald, Vandervelde, Branting,
Turati i tutti quanti*, care sint imbicsiti de arhisubtile
prejudecati reformiste.

In romanele lui Henri Barbusse Le feu" si Clarté"
gasim una dintre cele mai graitoare confirmari ale feno,
menului general, care se observl pretutindeni, al cresterii
constiincei revolucionare in mase. Primul dintre ele a fost
tradus in toate limbile, iar in Franca a atins un tiraj de
230 000 de exemplare. Procesul prin care omul de nnd,,
din masa, complet nestiutor i cu totul coplesit de ideile

prejudecatile sale, se transforma in revolutionar tocmai
sub influenta razboiului, este infacisat cu o ford. ne-
obisnuita, cu foarte rnult talent si extrem de veridic.

Masele de proletari si semiproletari sint cu noi i trec
de partea noastra vazind cu ochii. Internationala de la
Berna este un stat-major fara armata, care, claca va fi
demascat pina la capat n fata maselor, se va prabusi ca
un castel de carci de joc.

In timpul razboiului numele lui Karl Liebknecht a fost
folosit de toata presa burghezi a Antantei ca mijloo
pentru inselarea maselor : ea a cautat s prezinte pe
harii i banditii imperialismului francez i englez
postura de oameni care-1 simpatizeaza pe acest erou, pe
acest singur german cinstit", cum spuneau ei.

Astazi eroii Internationalei de la Berna se afla in aceeasi
organizacie cu Scheidemannii care au pus la cale asasi-

* i toti ceilalui. Nota trad.
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narea lui Karl Liebknecht si a Rosei Luxemburg, cu
Scheidemannii care au indeplinit rolul de calai proveniti
din rindurile muncitorilor si care aduc burgheziei servich
de carai. In vorbe ei fac incercari ipocrite de a con-
damna" pe alde Scheidemann (ca si cum aceasta con-
damnare" ar putea schnnba ceva !). In fapt ei se afli in
aceeasi organizatie cu asasmii.

In 1907, defunctul Harry Quelch a fost expulzat din
Germania pentru ca a calificat drept o adunatura de
tilhari" o conferinta a diplomatilor europern 32 Lidern
Internationalei de la Berna nu shit numai o adunaturl
de tilhari ; ei Ant o adunatura de mirsavi asasini.

Ei nu vor scapa de judecata muncitorilor revolutionari,

VI

De problema dictaturii .proletariatului Ramsay Mac-
Donald incearca si se escinveze cu doua-trei cuvinte, ca
de ceva care poate forma obiectul unei discutii pe tema
hbertatii i democratiei.

Nu. Acum e timpul s actionam. A trecut vremea
discutiilor.

Mai periculoasa ca orice este la liderii Internationalei
de .1a Berna recunoasterea pur verbala a dictaturii prole-
tanatuhn. Oamenii acestia dnt in stare sa recunoasca
once, si subscrie la once, numai sa rmn n fruntea
miscarii muncitoresti. Kautsky .spune de pe acum ca nu
e impotriva dictaturii proletanatului !
centristii" francezi semneaza o rezolutie in favoarea dic-
taturii proletariatului !

Dar ei nu merita nici un plc de incredere.
Nu de o recunoastere pur verbala e nevoie, ci de o

ruptura completa efectiva cu politica refonmismulm,
cu prejudecata libertatii burgheze si a democratiei bur-
gheze, de o promovare reala a politicii de lupta revolu-
tionara de clasa.

Ei incearc s recunoasca in vorbe dictatura proleta-
natulm, pentru a strecura pe ascuns, alaturi de ea,
vomta majontath", votul universal" (cum face
Kautsky), parlamentarismul burghez, renuntarea la nimi-

Social-sovin4tii si
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cirea totala, la aruncarea n aer, la sfarimarea completa a
intregului aparat de stat burghez. De aceste noi tertipuri
§i noi stratageme ale reformismului trebuie s ne temem
mai mult ca de orice.

Dictatura proletariatului n-ar fi cu putinta daca ma-
joritatea populatiei nu ar fi alcatuita din proletari
semiproletari. Kautsky & Co. incearca sa falsifice acest
adevar in asa fel, inch sa reiasa ca, pentru a putea ft
recunoscuta drept legitima", dictatura proletariatulut
are nevoie de votul.majoritatii".

Ce pedanci caraghiosi ! Ei n-au inteles Ca dreptul de
vot in cadrul parlamentarismului burghez, cu institutille

uzantele lui, este o parte din aparatul de stat burghez,
care trebuie sa fie sfarimat i darimat de sus pina jos
pentru a face posibila infaptuirea dictaturii proletariatu-
lui, trecerea de la democratia burghezi la democratia
proletara.

Ei n-au inteles ca, n genere, atunci cind istoria pune
la ordinea zilei dictatura proletariatului, toate problemele
politice serioase se decid prin razboi civil i nu prin exer-
citarea dreptului de vot.

Ei n-au inteles c dictatura proletariatului este puterea
unei singure clase, care ia in miinile sale intregul aparat
al noului stat, invinge burghezia i neutralizeaza toata
mica burghezie, varanimea, paturile de mijloc, intelec-
tualitatea.

D-nii Kautsky si MacDonald recunosc n vorbe lupta
de clasa, pentru ca n fapt s-o dea uitarii in momentul
cel mai hotaritor din istoria luptei pentru eliberarea pro-.
letariatului : in momentul cind proletariatul, dupa ce a
luat puterea de stat i sprijinit fiind de semiproletariat,
continua cu ajutorul acestei puteri lupta de clasa, du-
cind-o pina la desfiintarea claselor.

Ca niste filistini suta-n suta, liderii Internationalei de
la Berna repeta palavrele burghezo-democratice despre
libertate, egalitate i democratie, fara sa-si dea seama
rumega frinturi de idei cu privire la libertatea i egali-
tatea posesorului de marfuri, fara sa inteleaga ca prole-
tariatul are nevoie de stat nu In interesul libertatii",

ca
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ci al reprirnarii dusmanului sau exploatatorul, capi-
talistul.

Libertatea i egalitatea posesorului de marfuri au mu-
rk, dupa cum a murit i capitalismul. $i n-au sa-1 invie
alde Kautsky si MacDonald.

Proletariatului Ii trebuie desfiintarea claselor iat
continutul real al democratiei proletare, al libertatii pro-
letare (eliberare de sub jugul capitalistului, de schimbul
de marfuri), al egalitatii proletare (nu egalitatea claselor

la aceastal platitudine ajung d-nii Kautsky, Vander-
velde si MacDonald , ci egalitatea oamenilor muncii
care doboara capitalul i capitalismul).

Atita timp ch exista clase, libertatea i egalitatea clase-
lor nu sint cleat o inselatorie burgheza. Proletariatul ia
puterea, devine clasa dominanta, sfarima parlamentaris-
mul burghez i democratia burgheza, reprima burghezia,
reprima toate incercarile tuturor celorlalte clase de a se
intoarce la capitalism, acorda libertate i egalitate reala
oamenilor muncii (ceea ce se poate realiza numai prin
desfiintarea proprietatii private asupra mijloacelor de
productie), le acorda nu numai drepturi", ci
tatea reala de a folosi ceea ce s-a luat de la burghezie.

Cine n-a inteles acest continut al dictaturii proletaria-
tului (sau ceea ce-i totuna al Puterii sovietice sau
al democratiei proletare), acela ia n desert acest cuvint.

Nu am aici posibilitatea s dezvolt mai amanuntit
aceste idei, care se gasesc expuse n lucrarile mele Statul

revolutia" i Revolutia pro1etar i renegatul
Kautsky" *. Pot sa inchei dedidnd aceste insemnari de-
legatilor la Congresul de la Lucerna 33 al Internationalei
de la Berna, care urmeaza sa se intruneasca. la 10 au-
gust 1919.
14 iulie 1919

Puk heat in august 1919,
in revises Kornmunisticeskii

International' nr. 4
Semnat N. Lenin

Se tipilmte dupg manuscris

* Veri V. I. Lenin. Opere complete, vol. 33, Bucurwi, Editura politica, 1964,
ed. a doua §i vol. 37, 1965, p. 243.349. Nota red.
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CUVINTARE CU PRIVIRE
LA SITUATIA EXTERNA $1 INTERNA

ROSTITA LA CONFERINTA OSTA$ILOR R0511
FARA PARTID DIN GARNIZOANA HODINKA

15 JULIE 1919
SCURTA RELATARE APARUTA IN PRESA

(Aparitia tovara§ului Lenin la tri-
buna e salutata printr-uu ropot de
a pl a uz e.) Tovaraqi, traim acum un moment deosebit
de important momentul terminarii razboiului impe-
rialist. Incepind din noiembrie 1918, dupi ce au repurtat
victoria asupra Germaniei, toti aliatii au trecut la elabo-
rarea conditiilor de pace, afirmind totodat c imperia-
lismul german a pierit §i c popoarele §i-au recucerit
libertatea. Adunarea nationala a ratificat tratatul de pace,

i tn felul acesta a fost instaurata pacea dupa un
razboi in care, pentru realizarea unor scopuri tilhare§ti,
de jaf, au fost macelariti 10 000 000 de oameni, iar
20 000 000 au fost schiloditi.

Acum, dud tratatul de pace de la Versailles e semnat,
s-a dovedit cà bo4evicii au avut dreptate : aceasta pace
este mai rea decit cea de la Brest, pe care la timpul sa'u
am incheiat-o cu imperialismul german in agonie. Acum
se vede tot mai clar c aceast'al zi a pkii de la Versailles
va deveni ziva infringerii imperialismului englez, ameri-
can etc. Imediat dupa incheierea pcii, imperiali§tii au
trecut la impartirea coloniilor : Anglia §i-a luat Persia;
se duc conciliabule pentru impartirea Siriei, a Turciei ;
acum muncitorii din virile capitaliste s-au convins de-
finitiv c acesta a fost un razboi intre tilhari. Si oricit
ar parea de curios, potrivit unor §tiri primite de noi,
printul Lvov, care continua si se pretinda a fi §eful
guvernului intregii Rusii" §i care se afla acum la Paris,
a cerut Antantei sa" dea Rusiei Constantinopolul §i strim-
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torile, aratind, in sprijinul cererii sale, ca numai pentru
ele a luptat Rusia ; dar la cererea lui naiva i s-a raspuns,
firqte, c acestea puteau fi acordate numai puternicei
Rusii de odinioara.

Ca sa in§ele poporul, imperiali§tii francezi au fixat
pentru 14 iulie ziva caderii Bastiliei 34 sarbatorirea
victoriei asupra Germaniei. Dar muncitorii francezi nu
s-au lasat pacalici : la 14 iulie au intrat in greva salariatii
din cafenele i restaurante, astfel inch in aceasta zi, ir
care de obicei toata lumea petrece §i danseaza pe strazi,
cafenelele i restaurantele au fost inchise, i aceasta a dus
la zadarnicirea sarbatorii. Pentru ziva de 21 iulie mun-
citorii din Anglia, Franca §i Italia au fixat o greva ge-
nerala 35, i se poate spune ca, la fel cum s-a soldat pen-
tru Germania pacea de la Brest, pacea de la Versailles se
va solda §i ea pentru Franca i Anglia cu infringerea
capitali§tilor §i cu victoria proletariatului. Aceasta
care a proletariatului din Occident este invederata §i de
e§ecul primei invazii a Antantei in sudul Rusiei i al celei
de-a doua invazii in Siberia. Aceste e§ecuri au aratat
proletariatul din Occident e de partea noastra.

Insa§i faranimea din Siberia §i Ucraina, care inainte
fusese de partea lui Kolceak §i a lui Denikin, acum, dupl.

dupi regimul de jaf §i de samavolnicie la
care au supus-o ace§tia, s-a Tutors impotriva lor. Acum
este clar c zilele lui Kolceak sint numarate §i c nici
victoria asupra lui Denikin nu mai e departe ; aceasta
victorie va fi incununata de victoria proletariatului din
Occident, cad acolo mwarea muncitorilor capat a. pretu-
tindeni un caracter bol§evic ; i daca Rusia cu Puterea
sovietica era la inceput singura, ulterior i s-a alaturat
Ungaria sovietica 36, in Germania lucrurile evolueaza spre
trecerea puterii in mina Sovietelor, §i nu e departe ziva
cind intreaga Europa se va uni intr-o singura Republica'
sovietica, care va dobori dominatia capitali§tilor in lumea
intreaga. (Aplauze prelungite.)

Pub licat la 17 tulle 1919
in ziarul Vecernie lzvestiia
Moskovskogo Sovetae nr. 293

Se tiplreite dupd textul
apdrut in ziar, confruntat
cu exemplarul dactilografiat
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DISPOZITIE CATRE SECRETARIATUL
CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

19. VII. 1919
Intirzierea aprobarii instructiunilor referitoare la trimi-

terea de colete alimentare din armati37 constituie o
mostra de revoltatoare i intolerabila taraganare biro-
cratica.

Trebuie stabilit cine sint vinovatii si este in genere
necesar sa se procedeze la o amanuntita anchetare a
acestui caz, in primul rind pentru stabilirea raspunderi-
lor, iar in al doilea rind i asta e principalul pentru
elaborarea unor masuri practice care sa faca imposibila
repetarea unui asemenea caz.

De aceea invit institutiile mai jos aratate, care erau
datoare sa se ingrijeasca de o at mai rapida punere in
aplicare a unui act normativ cu privire la coletele ali-
mentare, adica de transpunerea lui n viata,

sa stabileasca de urgenta, n modul cel mai riguros
mai amanuntit, cauzele acestei taraganari, adunind toate
documentele i interogind toate persoanele care au vreo
contingenta cu aceasta chestiune ;

raportul lor, impreuna cu propuneri de masuri prac-
tice pentru inlaturarea posibilitatii de taraganare biro-
cratica, va fi prezentat Consiliului Comisarilor Poporului

ziva de marti.
Aceste institutii sint :

Secretariatul C.C.P. si al Consiliului Apararii
Comisia centrala pentru aprovizionarea armatei

§i

in
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Comisariatul aprovizionarii
Comisariatul poporului pentru treburile militare
Comisariatul poporului pentru posta si telegraf

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Publicist pentru prima oarii in 1942, Se tipilreite dupii manuscris
in Culegeri din Lenin', vol. XXX1V
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RASPUNS LA INTREBARILE
UNUI ZIARIST AMERICAN 38

Raspund la cele cinci intrebari care mi-au fost puse,
cu conditia respectarii promisiunii ce mi s-a dat n scris,

anume c raspunsul meu va fi in intregime publicat
in peste o suti de ziare din Statele Unite ale Americii
de Nord.

1. Guvernul sovietic a avut un program de guvernare
revolutionar, si nu unul reformist. Reformele sint con-
cesii smulse clasei dominante n conditii dnd ea i pas-
treazi dominatia. Revolutia inseamna rasturnarea clasei
dominante. De aceea programele ref ormiste contin de
obicei numeroase puncte partiale. Programul nostru, pro-
gram revolutionar, continea, propriu-zis, un. singur punct
general : doborirea jugului mosierilor si al capitalistilor,
doborirea puterii lor, eliberarea maselor muncitoare de
sub jugul acestor exploatatori. Acest program noi nu
1-am schimbat niciodata. Unele masuri partiale, adoptate
in vederea infptuirii acestui program, au suferit adesea
variate schimbari ; enumerarea lor ar necesita un volum
intreg. M voi limita s ar'at a in programul nostru de
guvernare exista Inca un punct general care a prilejuit,
putem spune, cele mai numeroase schimbari de masuri.
Acest punct este : reprimarea mpotrivirii exploatatorilor.
Dupa revolutia din 25 octombrie (7 noiembrie) 1917 noi
n-am interzis nici macar ziarele burgheze i nici vorba
n-a fost de teroare. Am pus in libertate nu numai pe
multi dintre ministrii lui Kerenski, ci i pe Krasnov,
care luptase Impotriva noastr`d. Nurnai dupa ce exploata-

si
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torii, adica capitalistii, au trecut la o amplI acciune de
impotrivire, am inceput sa luam impotriva ei sistematice
masuri de reprimare, inclusiv teroarea. Acesta a fost
raspunsul proletariatului la astfel de acciuni ale burghe-
ziei ca : complotul .pentru restaurarea puterii exploatato-
rilor in Rusia, urzit de ea in cirdasie cu capitalistii din
Germania, Anglia, Japonia, America si Franca, cumpa-
rarea cehoslovacilor cu bani anglo-francezi, cumpararea
lui Mannerheim si a lui Denikin cu bani germani i fran-
cezi etc. etc. Unul din ultimele comploturi care au pro-
vocat o schimbare" i anume inasprirea terorii
potriva burgheziei la Petrograd a fost complotul
burgheziei, n cirdasie cu eserii i cu mensevicii, pentru
predarea Petrogradului, ocuparea fortului Krasnaia Gorka
de catre oficerii complotisti, mituirea de catre capitalitii
englezi i francezi a funccionarilor de la legacia elveciana,
precum si a numerosi funccionari rusi etc.

2. Activitatea Republicii noastre sovietice n Afganis-
tan,.'in India si n alte cari musulmane din afara hotarelor
Rusiei este identica cu aceea pe care o desfasuram in rin-
durile numerosilor musulmani si ale celorlalte nacionali-
taci neruse din interiorul Rusiei. Am dat maselor baskire,
de pilda, posibilitatea de a intemeia o republica autonoma
in cadrul Rusiei, sprijinim prin toate mijloacele dezvol-
tarea independenta, libera a fiecarei nacionalitaci, dezvol-
tarea i raspindirea literaturii in limbile materne respec-
tive, traducem i popularizam Constitucia noastra
sovietica, care are pacatul de a placea la peste un miliard
de oameni aparcinind popoarelor coloniale, dependente,
asuprite, lipsite de drepturi depline, mai mult deck con-
stitucia vest-europeana" si americana a statelor bur-
ghezo-democratice", care consfinceste proprietatea pri-
vata asupra pamintului si a capitalului, adica oprimarea
de catre un mic numar de capitalisti civilizaci" a .oame-
mlor muncii din propriile lor si a sute de nulioane
de oameni ai muncii din coloniile asiatice, africane etc.

3. Faca de Statele Unite si de Japonia urmarim in
primul rind celul politic de a respinge nerusinata, crimi-
nala, tilhareasca lor invazie in Rusia, invazie care serveste
numai la imbog4irca capitalistilor kr. Aminduror aces-
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tor state le-am propus in repetate rinduri §i in mod
solemn pacea, dar ele nici nu ne-au raspuns i continua
razboiul impotriva noastra, acordind ajutor lui Denikin
§i lui Kolceak, jefuind Murmanskul §i Arhanghelskul,
devastind i ruinind in special Siberia de rasarit, unde
varanii ru§i opun o rezistença eroica tilharilor capitah§ti
din Japonia §i din Statele Unite ale Americii de Nord.

Un alt el politic §i economic al nostru fava de toate
inclusiv Statele Unite i Japonia, se rezum'a la

urmatoarele aliança fr4easca cu muncitorii i oamenii
muncii din toate fara excepcie.

4. Condiviile in care sintem de acord s incheiem pace
cu Kolceak, Denikin §i Mannerheim au fost in repetate
rinduri expuse de noi cit se poate de precis §i clar, in
scris, de pilda lui Bullitt, care a dus tratative cu noi (§1
cu mine personal la Moscova) in nurnele guvernului Sta-
telor Unite 39, in scrisoarea catre Nansen 49 etc. Nu e
vina noastra clack' guvernul Statelor Unite §i guvernele
altor OH se tem sa publice in intregime aceste docu-
mente, ascunzind poporului adevarul. Arnintesc doar
condicia noastra principala : sintem dispu§i s platim
Francei §i celorlalte state toate datoriile pe care le avem
fack' de ele, numai ca pacea sa fie o pace efectiva, §i nu
numai pe hirtie, adica si fie formal semnata §i ratificata
de guvernele Angliei, Franvei, Statelor Unite, Japoniei §i
Italiei, caci Denikin, Kolceak, Mannerheim §i ceilalci nu
sint decit .simpli pioni in miinile acestor guverne.

5. Opirnei publice din America a§ dori aduc la
cunotinç in prirnul rind urmatoarele :

In comparatie cu feudalismul, capitalismul a fost un
mare pas inainte pe calea libertavii", egalitavii", de-
mocraviei" §i civilizaciei". Cu toate acestea insa, capi-
talismul a fost i ramine un sistem de robie salariata, de
inrobire a milioane de oameni ai muncii, muncitori §i
varani, de catre o infima minoritate de moderni" sta-
pini de sclavi rno§ierii §i capitali§tii. Democravia bur-
gheza a schimbat forma acestei robii economice in corn-
paravie cu feudalismul, a camuflat-o sub poleiala unui
ve,mint deosebit de stralucitor, dar nu i-a schimbat
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nici nu putea schimbe esenta. Capitalism si democra-
tic burgheza inseamna robie salariati.

Datorita uriasului progres al tehnicii in general si al
mijloacelor de comunicatie in special, datorita colosalei
cresteri a capitalului si a bancilor, capitalismul e azi copt

rascopt. El si-a trait traiul si a devenit o arhireactio-
nara frina in dezvoltarea omenirii. Capitalismul se reduce
la atotputernicia unui manunchi de miliardari i milio-
nari, care imping popoarele la macel spre a decide pe
cimpul de lupta caruia dintre cele doua grupuri de tilhari,
grupului german sau celui anglo-francez, trebuie sa-i
revina prada imperialista, stapinirea coloniilor, sferele
de influenta" financiara sau mandatele de adminis-
trare" etc.

In timpul razboiului din 1914-1918, zeci de milioane
de oameni au fost ucisi sau mutilati tocmai i numai
pentru aceasta. Constiinta acestui adevar se raspinde§te
cu irezistibila putere i repeziciune in masele de oameni
ai muncii din toate riIe, i aceasta cu atit mai mult cu
cit razboiul a provocat peste tot o stare de nemaipo-
menita ruina economica, iar in urma razbolului toate
popoarele, inclusiv cele victorioase", trebuie sa plateasca
dobinzi la datorii. Si ce reprezinta aceste dobinzi ? Un
tribut de miliarde platit domnilor milionari pentru ca
au avut amabilitatea sa ingaduie ca zeci de milioane de
muncitori i tarani sa se omoare §i sa se schilodeasca
unul pe altul pentru a decide cum sa se imparta profi-
turile intre

Prabusirea capitalismului este inevitabila. Constiinta
revolutionara a maselor creste pretutindeni. Mii de indicii
stau marturie in acest sens. Una dintre marturiile mai
putin importante, dar care ilustreaza cit se poate de grai-
tor evolutia fihstinului, o constituie romanele lui Henri
Barbusse (Le feu" si Clarte"), care a plecat la razboi
ca foarte pasnic, modest si preasupus mic-burghez, filistin,
cetatean de rind.

In cazul cel mai bun" pentru ei, capitalitii, burghe-
zia, pot intirzia victoria socialismului intr-o tara sau alta,
exterminind inca citeva sute de mu de muncitori i ta-
rani. Dar ei nu pot salva capitalismul. Locul capitalismu-
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lui 21 ia Republica sovieticii, care da puterea in miinile
oamenilor muncii si numai in miinile lor, incredinteaza
proletariatului conducerea luptei lor de eliberare, desfiin-
teaza proprietatea privata asupra pamintului, a fabricilor
si a celorlalte mijloace de productie, caci aceasta proprie-
tate privata este izvorul exploathii celor multi de catre
citiva, izvorul mizeriei maselor, izvorul razboaielor de
jaf intre popoare, razboaie care nu fac decit sa imboga-
teasca pe capitafisti.

Victoria Republicii sovietice internationale este asi-
gurata.

In incheiere, un mic fapt semnificativ : burghezia ame-
ricana insala poporul laudindu-se cu libertatea, egalitatea
si den-locratia din tara ei. Dar nici ea si nici burghezia
oricarei alte tari, nici un guvern din lume n-ar putea sa
accepte, s-ar teme sa accepte o intrecere cu guvernul
nostru pe baze de adevarata libertate, egalitate si demo-
cratie : sa zicem un acord care sa asigure guvernului
nostru si oncarui alt guvernlibertatea de a face schimb...
de brosuri editate in oHce limba in numele respectivului
guvern si continind texte de legi ale tarii respective, textul
constitutiei, cu explicarea superiontatii acesteia asupra
celorlalte.

Nici un guvern burghez din lume nu se va incumeta
sa incheie cu noi un astfel de acord pasnic, civilizat, liber
si democratic, bazat pe egalitate de drepturi.

De ce ? Pentru ca toate guvernele, in afara de cele so-
vietice, se mentin prin asuprirea si inselarea maselor. Dar
marele razboi din 1914-1918 a darimat marea inse-
latorie.
20 iulie 1919 Lenin

Pravda" nr. 162 din 25 iulie 1919
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CUVINTARE CU PRIVIRE LA SITUATIA
APROVIZIONARII SI LA SITUATIA MILITARA

ROSTITA LA CONFERINTA COMITETELOR
DE INTREPRINDERE CU REPREZENTANTII

SINDICATELOR SI DELEGATII COOPERATIVEI
MUNCITORESTI CENTRALE 51 AI CONSILIULUI

ASOCIATIEI COOPERATIA" DIN MOSCOVA 41
30 IULIE 1919

(A plauz e.) Tovarasi, dau theva
sumare lamuriri cu privire la situatia noastr n domeniul
aprovizionarii si la situatia noastra militar. Sper c fap-
tele esentiale referitoare la aceste probleme v sint cu-
noscute tuturor, asa inch se poate considera Ca sarcina
mea se rezuma la o succinta elucidare a semnificatiei
acestor fapte.

Tocmai acum, cind aveti de rezolvat probleme ce se
pun in fata cooperatiei, trecem, ca i tn vara anului tre-
cut, printr-un moment deosebit de critic, mai cu seama
in ceea ce priveste aprovizionarea. 560 ca in ultimul an
activitatea noastra in domeniul aprovizionarii s-a soldat
cu un succes foarte mare in comparatie cu anul prece-
dent. Nu stiu daca succesele obtinute in alte domenii de
activitate sovietica pot fi masurate cu aceeasi precizie ca
in domeniul aprovizionarii. In Aprimul an de existenta
a Puterii sovietice, cuprinzind in parte si perioada de
sfirsit a regimului Kerenski, colectarile de stat n-au de-
pasit cifra de 30 000 000 de puduri. In anul urmator am
colectat peste 107 000 000 de puduri, cu toate ca, sub
raport militar si in ceea ce priveste liberul acces la cele
mai bogate regiuni producatoare de cereale, in acest al
cloaca an am fost in conditii mai grele, intrucit nu numai
Siberia, ci i Ucraina si o mare parte din sudul indepar-
tat ne-au fost cu desavirsire inaccesibile. Cu toate acestea,
dupa cum vedeti, colectarile noastre de cereale s-au triplat.
Din punctul de vedere al activitatii aparatului nostru de

ingaduici-mi sa. va.
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aprovizionare aceasta este un mare succes, dar din punctul
de vedere al asigurarii cu cereale a regiumlor neagncole
e foarte putin, caci in urma unor cercetari amanuntae
cu privire la conditiile de alimentare ale populatiei neagn-
cole, §i in special ale populatiei muncitore§n de la ora§e,
s-a stabilit ca in primavara §i in vara acestui an munci-
torul de la ora§ a capatat de la Comisanatul aproviziona-
rii aproximativ numai jumatate din produsele ahmentare,
fiind nevoit sa-§i procure restul pe piata liberal, la Suha-
revka §i de la speculanti, cu deosebirea ca prima jumitate
inghite o zecime din totalul cheltuielilor sale, iar cealalta
noua zecimi. Domnii speculanti, cum era §i de a§teptat,
ii jupoaie pe muncitor, luindu-i un pret de 9 on mai
mare decit acela pe care-I ia statul pentru cerealele obti-
nute din colectari. Daca luam in consideratie aceste date
precise privitoare la situatia noastra alimentara, trebuie
sa spunem c pe jumatate, cu un picior, ne mai aflam in
vechiul capitalism §i numai pe jumatate am reupt
ie§im din acest smirc, din aceasta mocirla a speculei §i

pal§im pe calea unor colectari cu adevarat socialiste, in
cadrul carora grinele inceteaza sa fie o marfa, inceteaza
sal fie obiect de specula, obiect §i prilej de zizanie §i de
lupta, cauza de saracire pentru cei multi. Dupa cum ye-
deti, din punctul de vedere a ceea ce este necesar pentru
sansfacerea nevoilor populatiei neagricole §i muncitoresti
s-a facut putin, dar daca ne gindim in ce conditii grele
a trebuit sa lucram in timp de razboi civil, cind cea mai
mare parte a regnmilor celor mai bogate in cereale nu
era in stapinirea noastra, trebuie sal recunoa§tem ca orga-
nizarea aparatului de aprovizionare s-a desfal§urat intr-un
ram extraordmar de rapid. Cred ca toata lumea va fi de
acord cu mine cal in aceasta privinta sarcina organizatorica,
sarcina de a stringe cereale de la masele tarammii pe cale
necapitalista, este o sarcina neinchipuit de grea, pe
care nu o poate rezolva nici o schimbare de institutii

nu mai vorbesc de o schimbare de guvern pentru
rezolvarea acestei sarcini necesita o restructurare or-

ganizatorica, o transformare a temeliilor vietii agricole,
care s-au format in decurs de secole, daca nu de milenii.
Daca in conditii de pace deplina ni s-ar fi dat, s zicem,
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5 ani pentru crearea unui aparat organizatoric care sa
poata stringe i pune la dispozitia statului intreaga cann-
tate de cereale, smulgind-o din miinile speculannlor, am
fi spus ca." un rkm. atit de rapid in efectuarea unei trans-
formari social-economice este ceva nemaivazut i nemai-
pomenit. Si daca in mai putin de doi ani am reusit
rezolvam pe jumatate aceasta problema, nseamn c s-a
facut foarte mult. Aceasta dovedeste fara putinta de fa:
gada ca in problema aprovizionani, cea mai grea i mai
spinoasa dintre toate, Puterea sovietica a adoptat o linie
just i e pe calea cea buna. n orice caz putem spune
Puterea sovietica este ferm hotarita s urmeze mai departe
aceasta cale, fara a se la.sa impresionata de oscilanle, in-
doiehle i criticile, iar uneori chiar de manifestarile de
desperare pe care le vedem in jurul nostru. Nu e. de mi-
rare ca unii sau altii dintre reprezentantii regiumlor
fometate se lasa uneori cupnnsi de o neagr i cumplita
desperare. Nu e de mirare, caci cifrele generale pe care
le-am citat n ceea ce pnveste ahmentatia muncitonlor
de la orase si din regiunile neagricole arata cal pe jurna-
tate ei depind de speculanti, de jocul intimplani etc.

Or, dv. stiti ca la .noi specula se caracterizeaza printr-o
lupta crIncen i printr-un jaf nerusinat din partea ace-
lora care au obtinut posibilitatea de a aduce produse pe
plata. Nu trebuie s ne mire desperarea de care dau do-
vada aceia care au equat n aceasta lupta crincena dintre
speculanti i cei infometati. Se intelege a in conditii cind
transportul feroviar este dezorganizat, cind in regiunile
cele mai bogate in cereale vedem lucruri ca acelea care
se petrec in Ucraina, unde nu reusim sa cream nici un
fel de aparat, unde pina in prezent vechile ramasite ale
partizanatului anihileaza once posibilitate de munci or-
ganizatorica, unde pina in prezent populatia n-a reusit
sa se debaraseze de partizanat, toate acestea sint in
intregime in avantajul lui Denikin, care repurteaza acolo
victorii dintre cele mai ware, iar noua ne ingreuiaza
folosirea pietelor celor mai bogate in grine, unde exista
rezerve de grine care ne-ar putea scoate usor din greuta-
tile prin care trecern.. Afirm in aceasta situatie nu e de
mirare vedem in jurul nostru manifestari de desperarg
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din partea acelora care in aceasta lupti pentru cereale au
suferit un e§ec deosebit de dureros. Daca privim desf--
§urarea activitavii sovietice in ansamblu, nu prin prisma
unor cazuri izolate, ci sub aspectul rezultatelor acestei
activitaci, §i clack' facem o comparatie intre ceea ce a dat
Puterea sovietica §i ceea ce a dat plata liberà, trebuie sL
spunem c acea jumatate de aprovizionare pe care o de-
yin speculantii constituie i astazi in mimile lor o sursã de
crincena asuprire §i de fabuloasa, scandaloasa imbogavire,
cu desavir§ire nesusceptibila de reglementare in condi-

cind pe de o parte exista oameni infometati, iar pe de
alta parte posibilitatea pentru unii de a se imbogaci
§i este totodata sursa unei profunde demorahzari.

$i este explicabil ca de foarte multe ori oamenii care
nu sint in stare sa inteleaga acest proces §i s traga con-
cluznle care decurg din el, in loc sa se gindeasca cum
sà faca fava acestei sarcini noi sarcina de a organiza
colectarea cerealelor la precuri fixe pe baza de incredere
in statul muncitoresc luptind impotriva capitahsmului,
ne declara : Daca noua zecimi din cheltuielile muncito-
rilor se fac la Suharevka, inseamn c dv. existati numai
datorita desagarilor §i speculanvilor i cà trebuie
adaptati la aceasta situavie". Asemenea cuvinte auzim
uneori de la oameni care se cred istevi §i care hi inchipuie
ca daudovada de o profunda invelegere a evenimentelor.
In realitate ins, ei nu sint decit ni§te sofi§ti. Experiença
revolutiei confirma c schimbarea formei de guvernamint
nu comporta.mari dificultavi, ca inlaturarea clasei domi-
nante a moverilor i capital4ti1or poate fi realizata in-
tr-un timp scurt, chiar numai n citeva saptamini in cazul
unei desfa§urari favorabile a revolutiei ; dar transformarea
temelnlor vievii economice, combaterea deprinderilor care
de-a lungul secolelor §i mileniilor s-au inradacinat in orice
mic proprietar este ceva care, cu conditia rasturnarii to-
tale a claselor exploatatoare, necesita ani indelungavi de
perseverentl munca organizatorica. $i cind ni se spune :
privivi cum alaturi de voi inflore§te din plin Suharevka,
cum depinde de ea Puterea sovietica, noi raspundem : §i
de ce v miravi ? Nu cumva credeti c aceasta sarcina
poate fi indeplinita in mai putin de doi ani, in condivii
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cind Rusia e lipsita de cele mai bogate regiuni agricole ?
Cei care ne fac obiectii mai ales din punct de vedere

iar uneori pretind chiar c vorbesc din punct de
vedere socialist fereste-ne, doamne, de un astfel de
socialism ! ne reproseaza noua, bolsevicilor, ca am dat
dovada de utopism si de aventurism atunci cind am spus

poate i trebuie sa fie zdrobita pe cale revolutionara
nu numai monarhia i proprietatea funciara mosiereasca,

clasa capitalistilor, i c pe aceeasi cale pot si trebuie
sa fie inlaturate famasitele vechiului razboi imperialist,
spre a curata terenul pentru o constructie organizatorica
care ne obliga in mod necesar sa avem n vedere o
delungata perioada de dominatie a puterii muncitoresti,
singura capabila s duca dupa sine masele largi ale tarani-
mii. Acesti oameni, care ne acuza de utopism pentru ca
am considerat posibila zdrobirea pe cale revolutionara a
clasei mosierilor i capitalistilor, vor ei nii sa ne impuna
o sarcina utopica, i anume ca, n conditii cind razboiul
civil ne leaga miinile, problemele organizatorice ale noii
orinduiri socialiste si ale luptei impotriva vechilor deprin-
deri, care nu pot fi stirpite prin nici un fel de desfiintare
de institutii, sa fie rezolvate intr-un termen in care nici
o putere paminteasca nu le poate rezolva.

Da, tocmai politica de aprovizionare ne arathi deosebit
de clar ca, in ultima ei forma, lupta socialismului impo-
triva capitalismului se desfasoara tocmai aici, unde trebuie

invingem nu numai vechile institutii si nu numai pe
mosieri i pe capitaliti, ci toate deprinderile i conditiile
de gospodarire a milioane de mici producatori, create de
capitalism. Trebuie s facem ca judecata sa le invinga
prejudecata. Orice Oran cit de ch constient va fi de
acord ca, n conditii cind poporul flaminzeste, libertatea
comertului de cereale i vinzarea lor pe piata ljbera in-
seamna razboi intre oameni i mbogatirea speculantilor,
lar pentru masele poporului inseamna foamete. Dar con-
stnnta acestui fapt nu este de ajuns, caci toate prejudeca-

si toate deprinderile taranului 21 fac sal fie convins
ca" e mai convenabil sa-si -dna cerealele speculantului
pentru cheva sute de ruble decit si le dea statului pen-
tru citeva zeci de ruble de hirtie, n schimbul carora nu
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poate capata acum marfuri. Noi declaram : daca tara e
ruinata, daca nu avem combustibil si fabricile stau, tu,
Oran, trebuie s ajuti statul muncitoresc, trebuie dai
grine pe credit. Banii de hirtie pe care-i primesti ri schim-
bul grinelor sint un certificat cal ai acordat statului credit.
Daca tu, Oran, vei acorda statului credit veida grine,
muncitorul va putea sa refaca industria. Alt mijloc de a
reface industria intr-o tarã ruinata de patru ani de
razboi imperialist si de doi ani de razboi civil nu exista
Orice Oran cit de at constient, care a iesit din bezna
celei mai primitive ignorance va fide acord kaa solutie
nu exista. Dar una e Oranul constient, pe care il vei con-
vinge vorbindu-i de la orn la om, si altceva prejudecatile
a milioane de Orani care se lasa calauziti de considerentul

si-au trait toata viata in conditiile capitalismului, ca
ochii lor proprietatea asupra cerealelor este ceva just,
n-au incercat inca noua ordine i nu pot avea incre-

dere in ea. Tata' de ce spunem noi c tocmai in acest
domeniu, in domeniul aprovizionarii, se desfasoara in
fapt, si nu numai in vorbe, cel mai crincen razboi dintre
capitalism si socialism, iar nu in sfera de suprastructura
a constructiei de stat. In aceasta sfera nu e greu sa
faptuiesti transformari, iar importanta acestor transfor-
maxi nu este prea mare. Aici nsà constiinta oamernlor
muncii si a avangarzii lor, a clasei muncitoare, di lupta
finala i decisiva impotriva prejudecatilor, impotriva fa-
rimitarii si a dispersarii maselor taranesti. Cind partizanii
capitahsmului indiferent daca se numesc reprezentanti
ai partidelor burgheze sau mensevici oH eseri spun :
Renuntati la monopolul de stat, la predarea obligatorie
a cerealelor la preturi fixe", noi le raspundem : Voi,
dommlor mensevici i eseri, sinteti, poate, oameni sinceri,
insa aparati capitalismul; prin gura voastra nu vorbesc
deck prejudecatile vechii democratii mic-burgheze, care
nu cunoaste nimic altceva decit comertul liber si care se
tine la o parte de lupta crincena impotriva capitalismu-
lin, considerind ca toate acestea pot fi conciliate i armo-
mate". Avem destula experienta si stim ca reprezentantii
maselor cu adevarat muncitoare, cei care n-au facut parte
din paturile suprapuse i pe care mosierii
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i-au exploatat toata viata stiu ca. aici se da lupta finala.
§i decisiva impotriva capitalismului, lupta in care nu poate
fi vorba de nici o impacare. Ei tiu c tocmai aici, in
acest domeniu, nu se pot face nici un fel de concesii. Dna
Puterea sovietica a admis temporar, pe timp de citeva
saptamini, ca in vara anului trecut de pilda, libertatea
transportarii produselor alimentare in cantitati de pina
la un pud §i jumatate, nu trebuie s uitam c dupi
aceea ea a pus in miKare propriul ei aparat, i acesta a
reu§it s colecteze mai mult decit inainte. $titi c i in
prezent am fost nevoiti s facem o concesie i o pauza
de acest fel : le-am permis muncitorilor ca in timpul
concediilor sa se aprovizioneze individual cu produse ali-
mentare 42 Prin aceasta ne asiguram §i mai mult posibili-
tatea de a relua activitatea, de a continua munca noastra

Noi dam o adevarata batalie impotriva capita-
lismului i spunern ca, oricare ar fi concesiile pe care
ne-ar sili el si le facem, sintem totu§i pentru lupta im-
potriva capitalismului i impotriva exploatarii. In aceasta
lupta. vom fi tot atit de necrutatori ca in lupta impotriva
lur Kolceak si a lui Denikin, pentru c forta in care-si
gasesc ei sprijinul este forta capitalismului, iar aceasta nu
vine, fireste, din aer, ci se bazeaza pe comertul liber cu
cereale i marfuri. $tim c atunci cind intr-o tara ce-
realele se vind liber, acest fapt constituie izvorul principal
al capitalismului, izvor care a fost pina acum cauza pierrii
tuturor republicilor. Acum se da lupta finala i decisiva
impotriva capitalismului §i. a comertului liber, iar pentru
noi ea este acum principala batalie dintre capitalism si
socialism. Daca vom invinge in aceasta lupta, nu va mai
avea loc nici o intoarcere la capitalism sr la vechea pu-
tere, la tot ce a fost in trecut. Aceasta intoarcere nu va
mai fi cu putinta ; trebuie doar sa ducem razboi impotriva
burgheziei, impotriva speculei, impotriva micii gospoda-
rii, astfel inch sa. dispara principiul care a existat pe vre-
muri Fiecare pentru sine, iar dumnezeu pentru toti".
Trebuie sa fie dat uitrii principiul care proclama : fie-
care Oran pentru sine, iar Kolceak pentru toti. La noi
exista acum o noua forma de relatii si de constructie.
Trebuie s tim c socialismul merge inainte §i, oricit

socialista.
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ne-am mai lása stapiniti de rama§itele vechii noastre men-
talitati, trebuie sa tinem minte a ele nu vor fi deck vechi
frinturi de idei vechi, pentru ea taranul trebuie sa pri-
veasca cu totul altfel obiectul de consum produs de el ;
in caz contrar, daca vinde muncitorului cereale la pret
fiber", el devine, fara doar §i poate, un burghez §i un
proprietar, in timp ce noi spunem ca. cerealele trebuie sa
se vinda la rettil fixat de stat, ceea ce ne va da posibili-
tatea sa ne indepartam de capitalism. Si acum, cind sin-:
tern nevoiti sa induram toati suferinta infometarii
noastre, trebuie sa spunem totu§i ca, in comparatie cu
anul trecut, situatia noastra este azi incomparabil mai
buna. E drept ca sintem nevoiti sa facem unele concesii,
dar avem intotdeauna posibilitatea de a le motiva .§1 ex-
plica. Cu toate acestea, de§i in cele 20 de luni de existenta
a Puterii.sovietice am realizat multe, Inca' nu am rezolvat
toate dificultatile situatiei grele de astazi.

Cind vom reu§i sa rupem lantul care-I leagi pe Oran
de proprietatea sa §i sa-1 orientam pe faga§ul muncii
noastre de stat, vom putea spune ca am strabatut partea
grea a drumului nostru. Dar de la acest drum nu ne vom
abate, a§a cum nu ne vom abate de la drumul luptei
impotriva lui Denikin §i Kolceak. Din tabara acelora care

zic eseri §i men§evici auzirn adesea afirmatia ca
rizbolul acesta este lipsit de orice perspectiva, ca nu
exista ie§ire din acest razboi §i cal trebuie luate toate ma-
surile ca si i se puna capat asemenea vorbe puteti
auzi la tot pasul. Asta o spun ni§te oameni care nu inte-
leg. adevarata stare de lucruri. Ei considera ca rizboiul
civil este lipsit de orice perspectivl, pentru ca e prea
greu ; dar nu inteleg ei oare ca el ne este impus de im-
periali§tii europeni tocmai pentru ca se tern de Rusia
Sovietica ?. In acela§i timp ei adapostesc in palatele lor
ba pe Savmkov, ba pe Maklakov sau pe Bre§kovskaia, cu
care nu converseaza pe teme idilice, ci discuta cum sa
trimita mai rational aici, la noi, soldati, tunuri §i alte
arme aducatoare de rnoarte, cum sa dea ajutor Frontului
de la Arhanghelsk, cum sa-i faca posibill jonctiunea cu
Frontul de sud §i cu Frontul de est, precum §i cu cel de
la Petrograd. Impotriva Rusiei Sovietice s-a coalizat in-
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treaga .Europa §i intreaga burghezie europeana, care in
impertmenca ei a mers pina acolo inch sa-i faca guvernu-
lui ungar urmatoarea propunere : Renunvaci la Puterea
sovietica §i v vom da grine". M gindesc ce admirabil
mijloc de agitacie va fi in Ungaria aceasta propunere,
cind v a fi citita in ziarele din Budapesta ! Dar e mai bine
totu§i s procedeze aqa, e o cale mai cinstita §i mai
deschisa decit toata vorbaria pe tema luptei pentru liber-
tatea comercului etc. Aici se spune limpede : aveci nevoie
de grille, renuncaci la cutare i cutare lucru care nu ne
convine noua, §i v vom da aceste grine.

De aceea, daca domnii capitali§ti ar face o astfel de
propunere caranilor ru§i, le-am fi foarte recunoscatori.
Le-am spune : noi duceam lipsa de agitatori, acum
ne-au venit in ajutor Clemenceau, Lloyd George §i Wil-
son qi s-au dovedit a fi cei mai buni agitatori. Acum
nu se va mai vorbi de Adunare constituanta, de libertatea
intrunirilor etc., ci se va spune lucrurilor pe nume. Noi
insa ii intrebam pe dommi capitali§ti : aveci de incasat
atitea datorii de razboi, geamantanele v sint tixite cu
creance de razboi in suma de atitea §i atitea miliarde,
dar credeci c poporul le va plati ? Aveci atitea cartu§e,
obuze §i guri de foc inch nu mai §tici ce s faceci cu ele,
§i n-aci gasit ceva mai bun de facut decit sa le folosici
pentru a trage in muncitorii ru§i ? Iar din moment ce
1-ati cumparat pe Kolceak, de ce nu 1-aci salvat ? Aci
adoptat recent o rezolucie prin care Liga Naciunilor, liga
internacionala a puterilor Antantei, Ii recunoa§te pe Kol-
ceak ca unicul cirmuitor al intregii Rusii ". Iar curind
dupa aceasta n-au mai ramas din el decit calciie care sca-
park'. Nu va intrebaci de ce s-a intinVat a§a ?
(A plauz e.) Din exemplul guvernarii lui Kolceak vedem
cite parale fac promisiunile liderilor men§evici i eseri. Ei
sint aceia care au inceput aventura lui Kolceak, al lor
a fost guvernul de la Samara. Cite parale fac deci aceste
promisiuni ? $i ce-i de facut daca impotriva noastra se
aduna force care din punct de vedere militar sint, desigur,
infinit superioare forcelor noastre §i cu care ele, forcele
noastre, nu se pot compara nici pe departe ? Desigur
burghezia, atit marea cit §i mica burghezie trag de aici

ca
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concluzia corespunzatoare si spun maselor infometate
obosite : Avi fost drivi intr-un razboi civil lipsit de orice
iesire. Cum o s luptati voi, tarsi obosita, inapoiata, im-
potriva Angliei, Franvei i Americii ?" Acest refren
auzim mereu in jurul nostru si de la intelectualii bur-
ghezi zi de zi, ceas de ceas. Ei caut s demonstreze
ca. razboiul civil este un razboi pierdut. Rispunsul ade-
varat ni-1 di ins istoria. Este istoria guvernului din
Siberia. Stim c acolo traksc varani instarivi, care n-au
cunoscut iobagia si care de aceea nu pot fi recunoscatori
bolsevicilor pentru izbavirea de sub jugul mosieresc. Sum
ca acolo a fost creat un guvern i ca pentru inceput s-au
trimis acolo steaguri admirabile, confectionate de eserul
Cernov sau de mensevicul Maiski i pe care erau inscrise
lozincile : Adunare constituanta, libertatea comertului
tot ce vrei Içi vom inscrie pe ele, mi varane, dar ajuta-ne

doborim lye bolsevici ! Si ce a insemnat aceasta gu-
vernare ? In loc de Adunare constituanta, ea a adus
dictatura lui Kolceak, cea mai crincena dintre dictaturi,
mai rea decit price dictatura varista. Este aceasta ceva
intimplator ? Ni se raspunde ca a fost o greseala. Ei bine,
domnilor, de gresit poate gresi un individ intr-un caz sau
altul din viata lui ; aici insa v-au venit in ajutor cei mai
buni dintre oamenii vostri, tot ce era mai bun in partidele
voastre. Para nu v-a venit in ajutor intelectualitatea ?

daca n-ati avut ajutorul ei. desi noi stim ca nu este
asa 1-aci avut pe acela al intelectualitatii tuturor vari-
lor avansate Franta, Anglia, America si Japonia. Açi
avut teritoriu, ati avut flota, avi avut armata, avi avut
bani. atunci de ce s-a naruit totul ? Dintr-o greseala
comisa de un Cernov sau de un Maiski ? Nu ! S-a naruit
pentru ca in acest razboi crincen nu poate fi nici o cale
de mijloc, iar pentru a se mentine, burghezia trebuie sa"
=weasel cu zecile i cu sutele tot ce este for0 creatoare
In rindurile clasei muncitoare. Acest lucru s-a vazut clar
din exemplul Finlandei, iar acum ni-1 arat i exemplul

Pentru.a demonstra c bolsevicii au dat f aliment,
eserii i mensevicii s-au apucat sa cladeasca o noul putere
de stat, dar au esuat lamentabil in bravele lui Kolceak.
Nu, asta nu e ceva intimplator, ci un fenomen care se
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petrece in lumea intreaga, §i daca ar disparea toate cu-
vintarile bol§evicilor, toate lucrarile lor tiparite, care
constituie acum obiectul unei aprige prigoane in fiecare
vara, unde brosurile bol§evice sint v inate parc-ar purta-
toare ale unui bacil extrem de periculos pentru &ley' de
Wilson, Clemenceau si Lloyd George, daca toate
acestea ar disparea, noi ne-am referi la exemplul
unde phial de curind au acvionat acolivii lor, si am spune:
ceea ce se intimpla acolo e mai graitor deck orice
tavie ! Ceea ce se intimpla acolo ne arat c nu poate fi
cale de mijloc intre dictatura burgheziei i dictatura cla-
sei muncitoare. Acest argument patrunde nu numai
mmvile muncitordor, ci chiar i in mintea celui mai in-
con§tient Oran. Stivi ca' varanii spuneau : Nu vrem gu-
vern bolsevic, vrem libertatea comervului de cereale".
Stivi ca in Samara tarammea, taranimea rmjloca§a', era de
partea burgheziei. Si cine a indepartat-o acum de Kol-
ceak ? S-a vazut ca v'aranul singur nu-§i poate crea...*
Acest lucru este confirmat de intreaga istorie a revolu-
çiei, oricine cunoa§te istoria ei i istoria miscarii socia-
liste stie ca la aceasta duce intreaga dezvoltare a parade-
lor politice din secolul al XIX-lea.
.Taranul, desigur, nu stia acest lucru. El n-a studiat

mci istoria socialismuiui, nici istoria revolutiei ; in schimb
insa crede in concluzule trase din propria sa experienta
amara, el recunoaste aceste concluzii. Cind a vazut

impusepoverile de bolsevism erau necesare n vederea
asigurarii victoriei asupra exploatatorilor, n timp ce gu-
vernarea lui Kolceak a adus restaurarea capitalismului
zbirilor, el a spus in mod con§tient Prefer dictatura
maselor muncitoresti §i sint gata sa lupt pentru zdrobi-
rea definitiva a dictaturii burgheziei birocratice cum
nume§te el dictatura lui Kolceak ca s avem dictatura
proletariatului, dictatura poporului". Patania lui Kolceak
arata ca, omit de nesfirsit de lung ar fi razboiul civil,
omit de greu ar fi i orIck ar parea el hp= de perspec-
tiva, el nu duce totuvi la impas. El face ca masele popu-
lare cele mai indepartate de bolsevici sa ajunga prin

* In textul stenografiat urmeazi un cuvint care n-a putut fi descifrat.
Nota red.
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propria lor experienta la convingerea ca' trebuie sa treaca
de partea acestei puteri.

Iata, tovarasi, cum se prezinta situatia noastra militara:
Acum VI rog sa-mi ingaduiti ca, in incheierea cuvintarn
mele, sa spun citeva cuvinte despre munca pe care o
avem de indeplinit in dometuul cooperatiei. In legatura
cu aceasta v-au vorbit inaintea mea multi tovarasi, mult
mai .competenti cleat mine in ceea ce priveste aprecierea
sarcuulor practice care va stau in fata. Eu imi voi inga-
dui sa exprim speranta ca sarcina care va revine crea-
rea unei asociatii cooperatiste de consum care sa cuprinda
masele muncitoare, opera de uriasi importanta va fi
indeplinita cu succes. In conditiile societatii capitaliste,
cooperativele au constituit in mod necesar un teren fa-
vorabil pentru formarea de virfuri conducatoare, si
aceste virfuri erau in intregime albgardiste. Acest lucru
s-a constatat nu numai la noi ; I-au dovedit acele ele-
mente conducatoare care se aliaza cu Kolceak. La fel s-a
intimplat in Anglia si in Germania in tarile capita-
liste. Cind a inceput razboiul, virfurile conducatoare ale
cooperativelor, obisnuite sa traiasca din capitaluri, au
trecut in intregime de partea imperialistilor.

Nu este intimplator faptul ca, in timpul razboiului
imperialist, in lumea intreaga virfurile parlamentare so-
cialiste, virfurile miscarii socialiste au trecut in intregime
de partea imperialistilor. Ei au atitat razboiul si acum
au ajuns pina acolo inch prieterni lor stau in fruntea
unui guvern care a asasinat pe Liebknecht si pe Luxem--
burg ; iar ei ajuta la asasinarea conducatorilor clasei mun-
citoare. Aceasta nu este vina unor anumite persoane. Nu
este crima cutarui sau cutarui individ pornit pe calea
raului. Este un rezultat al capitalismului, care i-a corupt.
Asa a fost in lumea intreaga, iar Rusia nu e o tara
sfinta ; noi n-am putut iesi altfel din societatea capita-
lista, a trebuit sa trecem si noi printr-un razboi greu cu
aceste virfuri. El nu este incheiat nici acum, cind cuprinde
masele populare, cind masele se ridica la lupta impotriva
oricarei specule. Cei ce au simtit pe propria lor piele
biciul..exploatarii nu-1 vor uita atunci cind vor lua in
proprule lor miini repartitia bunurilor. E posibil ca in
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acest domeniu sa ne mai astepte destule infringeri. Stim
ca. ne vom lovi aici de multa ignoranta si inertie, ca vom
avea esecuri ba ici, ba colo, stim ca nimic nu se poate
obvine dintr-o data. Dar noi, cei care desfasuram in mod
constient munca sovietica, noi, Wanii si muncitorii con-
stienti care construim Rusia socialista, yam duce acest
razboi. Acest razboi 11 yeti duce impreun a. cu noi, tova-
rasi, si, oricit de greu si de anevoios ar fi el, il vom
incheia prmtr-o victorie deplina. (A plauz e.)

Scurte relatari au Jost publicate
la 31 iulie 1919 in ziarele Pravda'

nr. 167 ,si ,,lzvestiia C.E.C.
din Rusia" nr. 167

Publicat in intregime pentru prima
oath' in 1932, in editiile a 2-a si

a 3-a ale Operelor lui V. I. Lenin,
vol. XXIV

Se tipareite dupii stenograma
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31 IULIE 1919

Tovarasi, cu deosebita placere aduc congresului dv. sa-
lutul Consiliului Comisarilor Poporului.

In domeniul invatamIntului public a trebuit s nfrun-
tam timp Indelungat aceleasi greutati e care Puterea so-
vietica le-a avut de infruntat tot timpul in toate dome-
niile de activitate si de organizare. Am vazut cá in frun-
tea unor organizatii care erau considerate a fi singurele
organizatii de masa au ajuns de la bun inceput oameni care
au mai ramas multa vreme prizonieri ai prejudecatilor
burgheze. Chiar in primele zile de existenta a Puterii
sovietice, In octombrie 1917, am vazut cal armata ne bom-
barda la Petrograd cu declaratii de nerecunoastere a
Puterii sovietice, amenintindu-ne ca va Inainta asupra
Petrogradului i solidarizindu-se cu guvernele burgheze.
Inca pe atunci ne-am convins c. aceste declaratii emanau
de la virfurile acestor organizatii, de la comitetele de
armata de atunci, care nu reprezentau decit o etapa de-
pasita In evolutia starii de spirit, a convingerilor i ve-
derilor armatei noastre. De atunci, acest fenomen s-a re-
petat In toate organizatiile de masa, inclusiv cele ale
proletariatului de la caile ferate si ale salariatilor de la
pasta i telegraf. Am vazut Intotdeauna ca la inceput
trecutul continua sa-si pastreze puterea i influenta asupra
organizatiilor de masa. De aceea nu ne-a mirat chug de
putin nici acea inversunata i indelungata lupta care s-a
desfasurat in rindurile dascalimii, n rindurile acestei or-
ganizatii care in imensa ei majoritate, daca nu In intre-
gime, s-a situat chiar de la inceput pe o platforma ostila

E-
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Puterii sovietice. Am vazut c. vechile prejudecati bur-
gheze au trebuit sa fie invinse treptat i ca aceasta dasca-
lime, care era strins legati de muncitori si de Iaranimea
muncitoare, a trebuit sa lupte impotriva vechii orinduiri
burgheze pentru a-si cuceri drepturile croi drum
spre o adevarata apropiere de masele muncitoare, spre o
adevarata Incelegere a caracterului revoluvei socialiste
curs de desfasurare. Mai mult ca oricine, dv. avi avut de-a
face pinà acum cu vechile prejudecAvi ale intelectualitavii
burgheze, cu obisnuitele ei metode i argumentari, cu a
ei aparare a societavii burgheze sau capitaliste, cu lupta
ei, pe care de obicei nu o duce favis, ci sub paravanul
a tot felul de lozinci cu rezonar4a atragatoare, dar care

realitate stilt menite s serveasca, intr-un fel sau altul,
la apararea capitaiismului.

Tovarasi, v amintivi, poate, cum descrie Marx intrarea
muncitorului in fabrica capitalista moderna ; analizind ro-
bia muncitorului n societatea capitalista disciplinata,

libera", el cerceteaza cauzele asupririi oamenilor
muncii de catre capital, dezvaluie bazele procesului de
productie, descrie intrarea muncitorului n fabrica capi-
talista, uncle are loc stoarcerea de plusvaloare, unde se
pun bazele intregii exploatari capitaliste, unde se pun te-
meliile societavii capitaliste, care dà avuvia in miinile
citorva si in care masele slut vinute n asuprire. Cind
Marx ajunge la acest pasaj, cel mai esential si mai funda-
mental din aceasta lucrare a sa, cind ajunge la analiza
exploatarii capitaliste, el inswste aceasta introducere cu
o remarca ironica : Aici, unde v conduc eu, n acest loc
unde capitalitii ii storc profiturile, aici domnesc liber-
tatea, egalitatea si Bentham" 45. Prin aceste cuvinte, Marx
sublinia ideologia pe care burghezia o promoveaza in so-
cietatea capitalista i pe care ea cauta s-o prezinte drept
adevarata, caci din punctul de vedere al burgheziei care
a invins in lupta impotriva feudalului, n societatea ca-
pitalista, bazata pe dominavia capitalului, pe dominavia
banului, pe exploatarea oamenilor muncii, domnesc tocmai
libertatea, egalitatea si Bentham". Libertatea, prin care
ei inteleg libertatea de a stoarce profit, libertatea de im-
bogavire pentru cei puvini, libertatea circulaviei marfuri-
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lor ; egalitatea, prin care ei tnteleg egalitatea intre capi-
talisti si muncitori ; dominatia lui Bentham, adica a pre-
judecatilor mic-burgheze despre libertate i egalitate.

Daca aruncam o privire in jurul nostru, clack* exami-
nam argumentele pe care le-au folosit ieri i le folosesc

astazi impotriva noastra reprezentantii vechii Asociatii
a corpului didactic, pe care le auzim i astazi din partea
adversarilor nostri ideologici care ii zic socia1iti, dm
partea eserilor si a mensevicilor, argumente pe care, intr-o
forma putin constienta, le auzim in discutiile zilnice cu
masa taraneasca care n-a inteles Inca ce este socialismul,

daca examinam cu luare-aminte toate aceste argumente
ne gindim bine la semnificatia lor ideologicà, gasim in

ele acelasi refren burghez pe care Marx 1-a subliniat in
Capitalul". Toti acesti oameni confirma maxima ca in
societatea capitalista domnesc libertatea, egalitatea
Bentham. $i cind din acest punct de vedere ni se fac
obiectii ni se reproseaza ca noi, bolsevicii i Puterea so-
vietica, incalcam libertatea i egalitatea, pe cei care ne
vorbesc astifel ii trimitem la notiunile elementare ale eco-
nomiei politice, la principiile de baza ale invataturii lui
Marx. Noi spunem : libertatea de a carei incalcare ii in-
vinuiti voi pe bolsevici este libertatea capitalului, liber-
tatea posesorului de grine de a le vinde pe piata
achca dibertatea de imbogatire pentru cei putini, care au
prisosuri de grine. Acea libertate a presei de a carei in-
calcare au fost mereu Invinuiti bolsevich, ce este ea in
societatea capitalista ? Toata lumea a vazut ce a fost presa
la noi, in libera" Rusie. Si mai bine i-au vazut adevarata
fatal cei care au cunoscut-o in tarile capitaliste avansate,
fie observind-o nemijlocit, fie colaborind la ea. In socie-
tatea capitalista, libertatea presei inseamna libertatea de a
mercantiliza presa i inriurirea asupra maselor populare.
Libertatea presei inseamna libertatea pentru capital de a
o intretine, de a o folosi ca puternic instrument de in-
riurire asupra maselor populare. Aceasta este libertatea
presei pe care au suprimat-o bolsevicii ; i ei se mindresc cu
faptul ca au creat pentru prima oara posibilitatea ca presa
sa fie libera de capitalisti, cal au creat pentru prima oara,
Intr-o ar imensa, o presa care nu depinde de un ma-
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nunchi de (bogatasi si de milionari, o presa care e in intre-
gime consacrata sarcinilor luptei impotriva capitalului,
lupta careia trebuie subordonam totul. Detasamentul
inaintat al oamenilor muncii, avangarda lor in aceasta
lupta poate fi numai proletariatul muncitoresc, care e
capabil s conduca masele caranesti inapoiate.

Cind ni se reproseaza ca am instaurat dictatura unui
singur partid i ni se propune cum aci auzit un front
unic socialist, noi spunem : Da, dictatura unui singur
partid ! Aceasta este pozicia pe care starn noi si nu o
putem parasi, pentru ca e vorba de partidul care intr-o
lupta de decenii cucerit rolul de avangarda a intre-
gului proletariat industrial. Este partidul care a cucerit
acest rol Inca inainte de revolucia din 1905. Este partidul
care in 1905 a fost n fruntea maselor muncitoresti si care
de atunci inclusiv in perioada reacciunii de dupa 1905,
cind, in timpul Dumei Stolipin, miscarea muncitoreasca
s-a refacut chinuitor de greu s-a contopit cu clasa
muncitoare si a fast singurul in stare s-o cluca la lupta
pentru transformarea adinc i radicala a vechii socie-

Cind ni se propune un (front unic socialist, noi ras-
pundem : aceasta oferta vine din partea partidelor men-
sevic i socialist-revolutionar, care in cursul revoluciei au
dat dovada de oscilari in favoarea burgheziei. Noi am
tras invacaminte din urmatoarele doua experience : expe-
rienca Kerenski, cind eserii au format un guvern de coali-
cie sprijinit de Antanta, adica de burghezia mondiala, de
imperialistii din Franca, America si Anglia. $i care a fost
rezultatul ? Au infaptuit ei acea trecere treptata la socia-
lism pe care au promis-o ? Nu, rezultatul a fast un crah,
dominacia deplina a imperialistilor, dominacia burgheziei

alimentul total al tuturor iluziilor conciliatoriste.
Daca aceasta experienca nu vi se pare destul de edifi-

catoare, luaci cazul Siberiei. Acolo am putut vedea o
reeditare a acestei experience. In Siberia se crease un gu-
vern ostil bolsevicilor. La inceptt, rebeliunea cehoslovaca
si rebeliunea mensevicilor si a eserilor impotriva Puterii
sovietice s-au bucurat de ajutorul intregii burghezii, care
fugise de Puterea sovietica. S-au bucurat de sprijinul in-
tregii burghezii si al capitalistilor din cele mai puternice

tati".
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tan ale Europei i Americii, sprijin nu numai ideologic,
ci i financiar i miitar. Si care a lost rezultatul ? Cu
ce s-a soldat aceasta dominatie a asa-zisei Adunari consti-
tuante, existenta acestui guvern asa-zis democratic, format
din eseri i mensevici ? Cu aventura lui Kolceak. Si de
ce au suferit ei esecul la care asistam ? Pentru c aici
gasit expresia acel adevar fundamental pe care pretinsii
socialisti din lagarul adversarilor nostri nu vor sa-1 lute-
leaga, i anume ca in societatea capitalista, indiferent daca
se afla in stadiu de dezvoltare, de consolidare sau de dis-
pantie, nu poate fi decit una din doua : ori puterea capita-
listilor, on puterea proletariatului. Once putere interme-
diara este un vis, orice incercare de a crea o a treia putere
face ca oamenii, chiar daca sint foarte sinceri, sa ajunga
ori intr-o tabara, ori in cealalta. Numai puterea proleta-
riatului, numai dominatia muncitorilor poate sa-si alature
intreaga majoritate care sea pe terenul muncii, caci in
masa lor 0:mull, desi oameni ai muncii, Sint totusi in parte

proprietari ai rnicii lor gospodarii, ai recoltei lor.
Aceasta este lupta care s-a desfasurat tn fata ochilor
nostri, lupta care arata ca proletariatul inlatura treptat
in cursul unor indelungate incercari politice, in cursul
schimbarilor de guvern pe care le observam in diferite
regiuni periferice ale Rusiei tot ce serveste exploatarii,
ca el ii croieste drum si devine tot mai mult adevaratul

unicul conducator al maselor muncitoare in actiunea
de reprimare si de lichidare a impotrivirii capitalului.

Oamenilor care afirma ca bolsevicii incalca libertatea
care prcrpun un front unic socialist, adical unirea cu cei
care au sovait si care de doua ori in istoria revolutiei
ruse au trecut de partea burgheziei, acestor oameni
le place foarte mult s ne acuze c recurgem la teroare.
Ei afirma ca bolsevicii au ridicat teroarea la rangul de
sistem de guvernare i declara c. pentru salvarea Rusiei
este necesar ca bolsevicii sa renunte la teroare. Asta imi
aminteste de cuvintele unui spiritual burghez francez care,
rationind din punctul de vedere al burgheziei, spunea
referitor la desfiintarea pedepsei cu moartea : S-o des-
fiinveze mai intii domnii asasini". Acest raspuns imi vine
in minte cind aud ca se spune : Bolsevicii s. renunte la

14 V. I. Lenin. Opera complete, vol. 4D
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teroare". S renunte la ea domnii capitalisti rusi si aliatii
lor America, Franca si Anglia, adica cei care au obli-
gat Rusia Sovietica s. recurga da teroare ! Acestia sint
imperialistii care au navalit asupra noastra si care con-
tinua sa ne atace cu toata forta lor militara de o mie de
ori mai ;puternica decit a noastra. Oare nu la teroare re-
curg ei impotriva noastra atunci cind toate tarile Antan-
tei, toti imperialistii din Anglia, Franta si America tin
in capitalele lor slugi ale capitalului international in-
diferent dac a. se numesc Sazonov sau Maklakov care
au organizat mii si zeci de mii de burghezi i capitalisti
nemultumiti, ruinati, intaritati i revoltati ? Daca ati auzit
de comploturile din cercurile militare, daca ati citit despre
ultimul complot de la Krasnaia Gorka, care era cit pe-aci
sa duca la predarea Petrogradului, v intreb : ce altceva
sint toate astea daca nu acte de teroare din partea bur-
gheziei lumii intregi, care nu se da inlaturi de la nici un
fel de atrocitati, crime si acte de violenta in incercarile
ei de a restaura puterea exploatatorilor in Rusia si de a
inabusi vilvataia revolutiei socialiste, care ameninta acum

propriile lor tari ? Iata unde e izvorul terorii, iata cine
poarta raspunderea ! $i de aceea sintem convinsi ca oa-
menii care propaga in Rusia renuntarea la teroare nu sint
decit unelte constiente sau inconstiente, agenti in miinile
imperialistidor teroristi, care vor s sugrurne Rusia cu blo-
cadele lor, cu ajutorul pe care-I dau lui Kolceak i lui
Denikin. Dar cauza lor este pierduta.

Rusia este prima tara careia istoria i-a harazit rolul de
deschizator de drum al revolutiei socialiste, i tocmai de
aceea avem de dus o lupta atit de grea si de indurat atitea
suferinte. Imperialitii i capitalistii din celelalte cari isi
dau seama ca Rusia este hotarita sa lupte pina la capat,
ca in Rusia se hotaraste nu numai soarta capitalului rus,
ci si a celui international. Tocmai de aceea ei raspindesc
in toata presa lor, in presa burgheza de pe intregul glob,
cumparata cu sume de milioane si miliarde, nenumarate
minciuni impotriva bolsevicilor.

Ei se ridica impotriva Rusiei in numele acelorasi prin-
cipii : libertate, egalitate si Bentham". Cind intilniti la
ngi oameni care isi inchipuie ca; vorbind despre libertç
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egalitate i despre incalcarea lor de catre bolsevici, apara
ceva independent, principiile democraciei in general, ru-
gavi-i sa-si dea osteneala sa citeasca ce scrie presa capita-
lismului european. Sub ce paravan actioneaza Kolceak
Denikin, sub ce paravan incearca capitalul european
burghezia european s sugrume Rusia ? Ei cu topi vor-
besc numai despre libertate i egalitate. Cind ocupa
Arhanghelskul, cind isi trimit trupele in sudul %aril,
americanii, englezii i francezii pretind ca. nu fac decit sà
apere libertatea i egalitatea. Iata sub ce lozinca se camu-
fleaza ei i iata de ce in aceasta lupta crincena proleta-
riatul din Rusia se ridica impotriva capitalului din lumea
intreaga. Iata la ce servesc aceste lozinci de libertate
egalitate cu care toti reprezentantii burgheziei insalä po-
porul i pe care trebuie sa le spulbere definitiv intelectualii
care sint intr-adevar de partea muncitorilor si a taranimii.

Noi vedem ca, pe masura ce devin mai inversunate
mai aprige tentativele imperialistilor Antantei, devin mai
dirze riposta i impotrivirea pe care ele le stirnesc in rin-
durile proletariatului din propriile lor tari. La 21 iulie a
fost intreprinsa prima incercare de a se declara o greva
internationala a muncitorilor din Anglia, Frama si Italia
impotriva guvernelor acestor 06, cu lozinca : incetarea
oricarui amestec in treburile Rusiei i incheierea unei paci
drepte cu aceasta republica. Incercarea n-a reusit. Intr-o
serie intreaga de OH in Anglia, in Franta si in Italia
au izbucnit greve razlete. In America si in Canada se
duce o campanie furibunda impotriva a tot ce aminteste
de bolsevism. Noi am trecut in ultimii ani prin doua mari
revolucii. $tim cit de greu s-a pus in miscare avangarda
maselor muncitoare ruse in 1905, cind a pornit la lupta
impotriva varismului. Stim cit de greu, cit de lent si de
anevoios a decurs dupa 9 ianuarie 1905, dupla prima lec-
ie singeroasa, dezvoltarea miscarii greviste pina in octom-

brie 1905, cind, pentru prima oara m Rusia, greva de masá
a fost incununata de succes. $tim cit de greu a fost acest
lucru. Asta ne-a dovedit-o experienca celor doua revolutii,
cu toate ca in Rusia situa0a era mai revolutionara decit
in alte çri. $tim cit de anevoios se organizeaza intr-o
serie de greve fortele in vederea luptei impotriva capita-

11*
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lismului. De aceea nu ne mira neregita acestei prime greve
internacionale din 21 iulie. Stim ca n tai-ile europene re-
volutia intimpina o rezistenta, o impotrivire incomparabil
mai mare decit la noi. $tim ca muncitorii din Anglia, din
Franca si din Italia au trebuit s nvinga greutati nemai-
pomenite inainte de a reu§i sa fixeze pentru 21 iulie o
greva internationala. Acesta a fost un experiment faril
precedent in istorie. Nu e de mirare 61 nu a reu§it. In
schimb ins tim ca, in pofida campaniei furibunde pe
care burghezia europeana o desfkoara impotriva noastra,
masele muncitoare din tarile cele mai inaintate §i mai civi-
lizate sint de partea noastra i nteleg cauza pentru care
luptam ; §i oricit de mari ar fi greutatile revolutiei, ori:
cite incercari ne-ar mai astepta, oricit de otravia ar fi
atmosfera de minciuni i inselatorii in numele libertacii
§i egalitatii" capitalului, al egalitatii dintre flamind
satul, oricit de otravita ar fi aceasta atmosfera, stim
cauza noastra este cauza muncitorilor din toate tarile §i
ca de aceea victoria ei asupra capitalului internacional
este inevitabila.

Pravda nr. 170
,,lzvestiia C.E.C.

3
din Rusie

nr. 170 din august 1919

Se tipa'refte dupa textul
aparut in ziarul Pravde,

con fruntat cu cel aparue
in Izvestiia C.E.C. din Busie
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Niste tovarasi au adus din sud citeva publicatii editate
de mensevici, eseri etc., publicatii al caror contmut ne
permite s aruncam o privire asupra vietii ideologice"
de dincolo de baricada, din cealaltd tabara. Revista harko-
viana Misl" 47 a lui Bazarov i Martov, Greaduscii
Den" 48 a lui Meakotin i Pesehonov, Bunakov §i Visneak,
Potresov si Grossman, Iujnoe Delo" 49, Obedinenie" 50
ale lui Balabanov si St. Ivanovici, Meakotin i Pesehonov

iata numele acestor publicatii si ale unora dintre co-
laboratorii lor mai de seama.

Chiar si din putinele numere disparate ale publicatillor
amintite se degaja un miros atit de caracteristic si de pa-
trunzator, inch te simti indata ca n odaia lacheilor. Toata
aceasta adunatura de scribi este, in marea ei majoritate,
formata din intelectuali culti care se cred si ii zic

dar care stilt pe de-a-ntregul imbibati de prejudecati
burgheze indeplinesc constiincios rolul de lachei ai
burgheziei. Si desi aceasta adunatura prezinta o mare di-
versitate de nuance, in realitate insa aceste nuante nu pre-
zinta cine stie ce importanta din punct de vedere politic,
caci toate se reduc la deosebiri in ceea ce priveste gradul
de fatarnicie sau sinceritate, de grosolanie sau subtilitate,
de stingacie sau abilitate cu care ii indeplinesc acesti oa-
meni indatoririle lor de lachei ai burgheziei.

Prin functia pe care o indeplineste, lacheul este obligat
sa poarte frac si manusi albe, sbI aiba o infatisare si ma-

socia-
listi,

si-si
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niere corespunzatoare. Lacheului i se ingaduie s aiba o
anumita doza de demofilie : pe de o vane, acest lucru e
inevitabil, caci mediul din care se recruteaza lacheii tre-
buie sa fie extrem de sarac, iar pe de alta parte, el i con-
vine chiar stapinului, deoarece ii ofera posibilitatea de
a-si exercita" filantropia n primul rind, fireste, asupra
elementelor docile" ale paturilor din care se recruteaza
personalul de serviciu, lbaietii de pravalie, muncitorii. Cu
cit mai inteligente si mai culte sint clasele care tin lachei,
cu atit mai sistematic si mai _chibzuit ii duc ele politica,
folosind pe lachei pentru a-i spiona pe oamenii muncii,
pentru a-i dezbina prin concesii acute unei anumite pkti
dintre ei, pentru intari poziiile, pentrU a face ca
omul tocmit _cu plata" sa fie cointeresat n sporirea
avutiei stapinului, n speranta c va capata Lsi el un
os etc. etc.

Demofilia ii este ingaduita lacheului, bineinteles,
numai intr-o doza foarte mica si neaparat cu conditia
de a-si exprima sentirnentele de supunere i docilitate pa-
ralel cu dorinta de a-i minglie pe cei ce muncesc i sint
exploatati. In paranteza fie zis, aparatorilor religiei ca
izvor de mingliere" pentru oameni, Feuerbach le-a dat
un raspuns foarte reusa, aratind ca a aduce mingliere
sclavului este o indeletnicire avantajoasa pentru stapinul
de sclavi, pe cita vreme un adevarat prieten al sclavilor
ii invata sa se revolte, sa se rascoale, sa scuture jugul,
nici nu se gindeste sa le aduca mingiiere". Lacheul cauta
sa prezinte intr-o lumina mai frumoasa, mai atragatoare
florile artificiale care servesc pentru a mingiia" pe robii
salariati de faptul ca sint incatusati de lanturile robiei sa-
lariate. Partizanii eliberarii oarnenilor din lanturile robiei
salariate smulg de pe ele florile artificiale care le impo-
dobesc, pentru ca yrobii sa invete sa-si urasca mai constient
si mai aprig lanturile, sa le scuture cit mai reriede i sa
intinda mlinile dupa flori adevarate.

Necesitatea, proprie situatiei de lacheu, de a imbina o
foarte mica doza de demofilie cu o foarte mare doza de
docilitate si de devotament pentru interesele stapinului
naste in mod inevitabil ipocrizia caracteristica lacheului
ca tip social. Aici este vorba tocmai de tipul social, si nu
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de insusirile unor indivizi. Lacheul poate fi un om foarte
cinstit, un excelent membru de familie, un foarte bun
cetatean, dar el este necesarmente condamnat sa fie un om
cu doua fete, caci trasatura principala a ocupatiei lui consta

imbinarea intereselor stapinului, pe care s-a angajat"
slujeasca cu credinta si devotament", cu interesele

mediului social din care se recruteaza servitorii. De aceea,
daca privim problema din punctul de vedere al omului
politic, adica din punctul de vedere al relatiilor dintre
milioane de oameni si al intereselor lor, trebuie s ajungem
la concluzia c nsusirile principale ale lacheului ca tip
social sint fatarnicia i lasitatea. Acestea sint insusirile pe
care le formeaza ocupatia de lacheu, i tocmai ele sint cele
mai esentiale din punctul de vedere al robilor salariati
al intregii mase de oameni ai muncii n orice societate
capitalista.

II

Intelectualii culti care Ii zic mensevici, social-democrati,
eseri etc. vor s invete poporul politica. De aceea ei n-au
putut evita nici problema fundamentala a intregii epoci
actuale, problema transformarii razboiului imperialist in
razboi civil. Priviti cum rationeaza ei n aceasta problema.

In Obedinenie", domnul P. Iuskevici publica un ar-
ticol intitulat Revolutie i razboi civil". Carui gen de
publicistica cu iertaciune fie zis i apartine acest ar-
ticol se poate vedea chiar si din urmatoarele doua ratio-
namente ale autorului :

drept tel revolutia, care urmareste promovarea intere-
selor majoritatii si care este infaptuita de aceasta majoritate, socia-
lismul nu are nici un motiv (! !) s recurga la metodele (! ! razbo-
iului civil, la care sint fatalmente condamnate s recurga minoritatile
care acapareazi puterea... Iar clasa cea mai inaintata a societatii
contemporane, cind devine indeajuns de matura ca sa-si inteleaga
pe deplin misiunea universal-eliberatoare si sarcinile legate de ea,
trebuie sa-1 respinga (adica trcbuie s respinga rizboiul civil) im-
preuna cu intreaga mostenire a barbariei istorice..."

0 adevarata perla, nu-i asa ?
Indata dupa revolutia bolsevica, burghezia rusa a adop-

tat si a infaptuit o politica de acorduri cu burghezia

in
sa-1
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straina impotriva muncitorilor §i a tuturor oamenior mun-
cn din propria ei tarà. Mensevicii §i eserii au sprijinit
burghezia. Asa a fost in Finlanda la inceputul anului 1918.
Asa a Lost si in nordul Rusiei, i in sudul ei la inceputul
anului 1918, cind cadetii, mensevicii i eserii, in alianta cu
germanii, au cautat s sugrume pe bolsevici. Ace lasi lucru
s-a intimplat si in Gruzia. La rmdul sau, Krasnov a pri-
mit si el bani i arme de la germani. Apoi burghezia An-
tantei i-a naimit pe cehoslovaci i pe Denikin, a debarcat
trupe la Murmansk, la Arhanghelsk, in Siberia, la Baku
si la Ashabad.

Burghezia internationala, mai intii burghezia germana,
apoi cea anglo-ffranceza (iar de multe ori amindoua im-
preuna), a venit cu razboi asupra proletariatului care in-
vinsese in Rusia. Si iata cal se gaseste un om care ii zice
socialist si care, trecind de partea burgheziei, Ii sfatuieste
pe muncitori sa respinga" metodele ratboiului civil" !
Oare nu este acesta un Iudu§ka Golovlev de cea mai nona
factura capitalista ?

Mi se va spune, poate, ca Iuskevici nu este decit un
suib de duzina al burgheziei, c scrisul lui nu exprima
pozitia nici unuia dintre partide §i ca acestea nu raspund
pentru ce scrie el. Dar o astfel de afirmatie n-ar cores-
punde realitatii. In primul rind, lista colaboratorilor re-
vistei Obedinenie" i intreaga ei orientare ne arata
toata tagma esero-memevica se caracterizeaza tocmat
printr-o astfel de slugarnicie. Iar in al doilea rind, pri-
viti ce scrie L. Martov. Individul acesta este cel mai
marcant (clack' nu chiar cel mai de stinga") men§evic
totodata un foarte onorabil membru al Internationalei
de la Berna, cu al carei conducator ideologic K. Kautsky

el este intru totul solidar.
Priviti cum judeca Martov. In numarul din aprilie 1919

al revistei Misr, el scrie despre bolsevismul mondial".
El cunoa§te din fir in par literatura bolevic i bolsevis-
mul. $i iata ce scrie acest publicist despre razboiul civil :

...Chiar in primele saptämini de razboi am scris c criza
muncitoresti, provocati de acest razboi, este in primul rind

o criza mora.11», care-si gaseste expresia in disparivia increderii reci-
proce dintre diferitele parvi ale proletariatului si a credinçei maselor

ci
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proletare in vechile valori morale si politice. Pe atunci inca nu-mi
inchipuiam ca ar fi posibil ca aceasta pierdere a increderii reciproce,
aceasta distrugere a puntilor ideologice care in cursul ultimelor de-
cenii au legat intre ei nu numai pe reformisti i pe revolutionari, ci
in anumite momente au unit si pe socialisti cu anarhistii, i atit pe
unii cit i pe ceilalti cu muncitorii liberali i crestini, c. ar f
posibil ca aceasta distrugere sa duel la razboi civil intre proletari".

Sublinierea ii apartine domnului Martov. El insusi sub-
liniaza ca face aici o apreciere asupra razboiului civil.
Poate chiar ca vrea sa sublinieze c e intru totul de acord
cu Kautsky, care in orice caz asa apreciaza caracterul
razboiului civil.

In acest rgionament e atita mirsavie rafinata, atita
minciuna sfruntat i incercare de a mistifica pe muncitori,
atita josnica tradare a intereselor lor, atita fatarnicie si
renegare a socialismului, ca stai te minunezi cit servi-
lism au acumulat in alde Kautsky i Martov deceniile de
cochetare" cu oportunismul !

In primul rind, cind Kautsky i Martov varsa lacrimi
de fariseu pe tema razboiului civil dintre proletari", prin
aceasta ei nu urmaresc decit s camufleze trecerea lor de
partea burgheziei. Caci in realitate razboiul civil se da
intre proletariat si burghezie. Niciodata n-a existat in
istorie i nici nu poate exista in societatea imparvita. in
clase un razboi civil intre masa exploatata si minoritatea
exploatatoare in care o parte din exploatati sa nu urmeze
pe exploatatori, sä nu mearga alaturi de ei, impotriva
fratilor lor. Orice om cu judecata va fi de acord c. un
francez care, pe vremea rascoalei taranilor din Vandeea 51
in apararea monarhiei si a mosierimii, ar fi deplins
razboiul civil dintre tarani" ar fi Lost un lacheu al mo-
narhiei, respingator prin ipocrizia lui. Astfel de lachei
ai capitalistilor sint domnii Kautsky i Martov i cei de
teapa lor.

Atotputernica burghezie internationala incearca s su-
grume pe muncitorii victoriosi dintr-o tara pentru faptul
ca au doborit puterea capitalului, si in acest scop duce
dupa sine o parte din muncitorii inselap, neinformay,
abrutizati, iar nemernicii de Kautsky i Martov varsa la-
crimi pe tema razboiului civil dintre proletari". Acesti

si
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indivizi sint nevoiti s recurga la aceasta mirsava fàçr-
nicie pentru bunul rnotiv ca nu pot recunoaste pe fata
ca in razboiul civil dintre proletariat si burghezie s-au
situat de partea burgheziei !

In al doilea rind, atit Martov cit si Kautsky i intreaga
Internationala de la Berna stiu foarte bine ca. s-au bucurat
de simpatie In rindurile muncitorilor pentru c erau consi-
derati socialiti, intrucit propovaduiau necesitatea revolu-
tiei proletariatului. In 1902, Kautsky a scris despre o
eventuala legatura intre revolutie i razboi, despre proba-
bilitatea ca viitoarea revolutie a proletariatului s coincida
cu un razboi civil intr-o masura mai mare cleat cele pre-
cedente. In 1912, in Manifestul de la Basel, intreaga In-
ternationala a II-a a declarat solemn ca viitorul razboi
este legat de viitoarea revolutie proletara. Iar cind acest
razboi a izbucnit, revolutionarii" Internationalei a II-a
s-au dovedit a fi lachei ai burgheziei !

Bolsevicii au declarat in noiembrie 1914 ca razboiul
imperialist aduce cu sine transformarea lui in razboi civil.
Acest lucru s-a adeverit. El este acum o realitate pe scar)."
rnondiala. Vorbind despre bolsevismul mondial", Martov
este nevoit sa recunoasca acest fapt. Dar, in loc sa-si re-
cunoasca cinstit falimentul ideologic total, falimentul con-
ceptiilor tuturor acelora care cu o dispretuitoare grimasa
de filistini respingeau ideea transformarii razboiului impe-
rialist in razboi civil, in loc de aceasta, ipocritul Martov
da vina" pe masele proletare", care, pretinde el, si-au
pierdut credinta in vechile valori morale i politice" !!

Renegatii atribuie maselor propria lor renegare. Masele
simpatizeaza cu bolsevicii, pornind pretutindeni pe calea
revolutiei. In aceasta consta vina maselor, dupa teoria"
celor care toata viata s-au batut cu pumnul in piept
sint credinciosi revolutiei, ventru ca in momentul izbuc-
nirii ei sa se dovedeasca a fi in tabara burgheziei, impo-
triva proletariatului.

/n al treilea rind, inainte de raZboi au existat doua
teorii diferite cu privire la lupta dinauntrul taberei socia-
lismului. Kautsky si Martov, ca i majoritatea oportunisti-
lor, considerau c reformistii si revolutionarii sint doua
nuane legitime, doua aripi necesare ale uneia si aceleiasi

ca



tN ODAIA LACHEILOR 147

miscari a uneia i aceleiasi clase. Ruptura dintre aceste
nuante era condamnata. Apropierea i contopirea lor
orice moment serios al luptei de clasa a proletariatului erau
considerate inevitabile. Partizanii sciziunii erau tnvinuiçi
de miopie.

Cealalta conceptie, cea bolsevica, considera c. refor-
mistii sint promotorii influentei burgheze in rindurile
proletariatului, admitea alianta cu ei ca un rau vremelnic
in situatii vadit nerevolutionare, considera c sciziunea,
ruptura cu ei este inevitabila la orice ascutire serioasa a
luptei i cu atit mai mult la izbucnirea revolutiei.

Cine a avut dreptate ?

In lumea Intreaga, razboiul a dus la scindarea miscarii
rnuncitoresti, la trecerea social-patriotilor de partea bur-
gheziei. Dupa Rusia, o dovada deosebit de graitoare
aceasta privinta ne-a fost oferita de exemplul unei taxi
capitaliste inaintate exemplul Germaniei. Si a apara
acum puntile ideologice" dintre reforrnisti i revolutionari
inseamna a sprijini pe cäIii proveniti din rIndurile mun-
citorilor, pe alde Noske si Scheidemann, care au ajutat
burghezia s. asasineze pe Rosa Luxemburg i pe Karl
Liebknecht, s ucida mii de muncitori pentru faptul
duc o lupta revolutionara impotriva burgheziei.

Scris in iulie 1.919
Publicat pentru prima oara in 1925,

in revista nr. 23-24
Se tipareite dupd manuscris
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CUVINTARE ROSTITA
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SI OSTASILOR ROSH FARA PARTID 52
6 AUGUST 1919

CRONICA DE ZIAR

VARIANTA INTII

(0 vatii entuziast e.) Tovarasi, permiteti-mi s.
incep cu evenimentele despre care ati citit ieri i astazi
ziare. Ma refer la evenimentele din Ungaria.

Stiti ca pina la sfirsitul lunii martie a domnit n Ungaria
un regim Kerenski" i c abia la sfirsitul acelei luni ex-
ponenvii kerenskiadei s-au retras, dindu-si seama ca nu se
mai pot mentine, iar social-conciliatorii si-au trimis repre-
zentantii la inchisoare, unde se afla pe atunci tov. Bela
Kun, care a activat cindva si in rindurile Armatei noastre

Dupa tratative avute cu ei, toy. Bela Kun a nimerit
din inchisoare direct in guvern.

In ultimul timp insa s-au primit stiri care arata ca ceva
nu e n regula in Partidul socialist din Ungaria.

In continuare, toy. Lenin a vorbit despre faptul ca tru-
pele romanesti au intrat in Budapesta. Dar aceasta nu
prezinta cine stie ce importanva.

Asa a fost i la noi spune el pe diferite fronturi,
cu deosebirea insa ca noi am avut suficiente forte in spa-
tele frontului pentru a ne intari in asa masura, inch sa-i
putem da apoi lui Kolceak riposta cuvenita, sau sa ripos-
tam asa cum am ripostat pe frontul Petrogradului. Stiti ca
trupele noastre au cucerit Iamburgul.

Tov. Lenin vorbeste apoi de experienta politica pe care
am dobindit-o in acest timp. Ungurii, fireste, nu au o
asemenea experienfi.

Dar noi nu ne vom lasa descurajati, pentru ca stim la
ce duce triumful vremelnic al regimurilor kolceakoviste

Rosa.
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denikiniste. Chiar daca acum Kolceakii romani joaca' pe
cadavrele muncitorilor unguri, noi ns tim c acest
triumf nu este de lungsa durata.. E adevarat ca iesirea din
acest greu razboi o poate asigura numai foga de granit a
muncitorimii, care ocroteste pe orice om al muncii i pe-
depseste pe orice speculant.

Apoi tov. Lenin vorbeste despre activitatea pe care au
desfasurat-o tn Siberia conciliatorii, mensevicii i eserii,
care acuz acum guvernul sovietic ca are o tactica gresita,
in timp ce ei Inii n-au fost in stare s. ofere un model de
tactica.. In fond, tot ce s-a petrecut in Siberia, toate pro-
misiunile date de mensevici si de eseri n-au adus deck su-
ferinve atit Oranilor cit i muncitorilor. Dar, din momen-
tul semnarii tratatului de pace de la Versailles, muncitorii
din Franca, din Anglia si din celelalte tri incep s in;eleaga
tot mai bine situavia.

Iata de ce ultimele evenimente din Ungaria, oricit de
grave ar fi ele, se aseamn cu cele care au avut loc in
tabara lui Denikin si Kolceak. Aceste evenimente vor
deschide ochii la alte sute de mii de muncitori, aratin-
du-le c capitalul intinde mina pentru incasa
pentru a recistiga ceea ce a pierdut.

In oontinuare, tov. Lenin vorbeste despre comploturile
pe care le urzesc mensevicii, eserii i capitalhtii pentru

restaura puterea. i, in timp ce pun la cale corn-
ploturi, ei vor s. determine guvernul sovietic s. renunte
la teroare.

Dar ei Ii gresesc socotelile ; noi nu vom renunca la
teroare, pentru c. tim c aceasa renuncare duce la vic-
toria vremelnica. a Kolceakilor si Denikinilor ! In acest
rboi, capitalul si-a dat singur la cap. i aceasta fiara,
azi in agonie, se arunea asupra muncitorilor. Dar soarta
ei e pecetluita' ; orice ar face, tot va cfapa ! (A plauze
furtunoase.)
Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 173

fi Izvestiia Petrogradskogo Soveta"
nr. 177 din 7 august 1919

Se tiArefte dupl textul apiirut
In lzvestiia C.E.C. din Rusia",

confruntat cm textul apcirut
in Izvestiia Petrogradskogo Sovete

politele,a-si

a-si
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VARIANTA A DOUA

Tovarasi, permiteti-mi s va vorbesc acum despre
evenimentele care s-au petrecut sub ochii nostri in Ungaria.

Dupa cum stiti, pina la sfirsitul lunii martie a acestui
an a domnit acolo un regim Kerenski" cu toate splen-
dorile lui. Pe vremea aceea, cind la 21 martie s-a format
acolo pe neasteptate un guvern sovietic, iar mensevicii
maghiari au consimcit sa sprijine acest guvern, se putea
crede ca a inceput o era noua in socialism... Dar ultimele
evenimente ne arata ca social-conciliatorii nu si-au schim-
bat naravul. Ceea ce s-a petrecut acum in Ungaria este,
pe cit se pare, o reeditare pe scara mare a ceea ce s-a
petrecut de curind sub ochii nostri la Baku 53.

$1 toy. Lenin evoca in imagini vii tragedia proletaria-
tului din Baku, aratind cum social-tradatorii de acolo au
cerut ajutorul comandamentului englez i, fara stirea mun-
citorilor, au incheiat un acord secret cu imperialitii oc-
cidentali. Vorbitorul face o analogie intre tragedia de la
Baku si actuala contrarevolutie din Ungaria ; el reda con-
Onutul unei radiograme din care aflam c. romAnii au in-
trat in Budapiesta rosie.

In continuare, toy. Lenin face o comparacie intre situa-
tia Ungariei i cea a Rusiei Sovietice si, enumerind succint
toate insuccesele noastre vremelnice, arata ca pe noi ne-a
salvat i ne salveaza imensitatea teritoriului nostru, pe cind
Ungaria este prea mica pentru a putea riposta tuturor
dusmanilor ei. Trecind apoi la problema conciliatorilor in
general, vorbitorul se refera si la partidele socialiste con-
ciliatoare de la noi, din Rusia, spunind :

Daca conciliatorii din Rusia au gresit sub regimul
lui Kerenski in decurs de sase luni de activitate practica,
de ce nu si-au indreptat ei greseala sub regimul lui Kol-
ceak in Siberia ?

Adevarul este insa ca i denikinistii se camufleaza sub
lozinca convocarii Adunarii constituante ; nicaieri con-
trarevolucia nu se manifesta fatis. De aceea noi spunem :
nici un fel de esecuri vremelnice, cum ar fi, de pilda,
ultimele evenimente din Ungaria, nu ne vor face sa ne
pierdem cumpatul. Pentru a scapa de toate calamitacile
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nu exista decit o singura iesire revolutia, si nu ne fa-
mine decit un singur mijloc sigur dictatura pro-
letariatului. Noi spunem : din fiecare noua infringere
Armata Rosie iese si mai calita, si mai dirza, si mai con-
stienta, caci muncitorii i taranii au inteles acum, din
propria lor experienta singeroasa, ce ne aduce puterea
burgheziei i a conciliatorilor. Capitalul mondial, aceasta
fiara muribunda, face ultimele eforturi, dar orice ar face,
tot va crapa! (Aplauze furtunoase.)

Publitat la 8 august 1919
in ziarul ;Yerernie lzvestiia
Moskovskogo Sovete nr. 312

Se tiparefte dupi tea:NI
apirut in ziar
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TOVARASILOR SERRATI $1 LAZZARI

Dragi tovari i prieteni ! Val multumesc pentru mesa-
jul de salut pe care ni 1-ati transmis n numele partidului
vostru. Noi stim prea putin despre miscarea voastr5. ;
documentele ne lipsesc cu des'avirsire. Dar putinul pe
care-1 stim ne dovedeste c sinteti, ca i noi, impotriva
Internationalei galbene de la Berna, care insala masele
muncitoresti, i pentru Internationala Comunist6. Trata-
tivele pe care condueatorii Internationalei galbene le-au
dus cu partidul vostru dovedesc ca" ei nu slut decit un
stat-major ar5, armata. Moralmente, dictatura proleta-
riatului i sistemul Sovietelor au si invins in lumea intreagi.
In ciuda tuturor greufatilor, in pofida riurilor de singe
pe care le-a farsat burghezia, in pofida terorii albe pe
care ea a instaurat-o etc., victoria efectiv 5. si definitiv
va veni inevitabil in toate tri1e lumii.

Jos capitalismul ! Jos cu falsa dernocratie burgheial !
Tralasal republica mondiara a Sovietelor !

Intotdeauna al dv.,
Moscova, 19 august 1919 V. Lenin

Publicat in limba italiana
la 2 septembrie 1919,
in ziarul Avanti r

(Milano) nr. 243
Publicat in limba rusa

pentru prima oarli in 1932,
in edisiile a 2-a si a 3-a

ale Operelor lui V. I. Lenin, vol. XXIV

Se tigreste dup8 textul
aparut in ziar

Traducere din limba italian3
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SCRISOARE CATRE MUNCITORI SI TARANI
CU PRILE JUL VICTORIEI ASUPRA LUI KOLCEAK

Tovarasi ! Trupele rosii au eliberat de sub jugul lui
Kolceak intregul Ural si au inceput sa elibereze Siberia.
Muncitorii si taranii din Ural si din Siberia intimpin cu
entuziasm Puterea sovietica, caci ea matura cu un maturoi
de fier toata haita moiereasc i capitalista, care a exas-
perat poporul cu drile, cu batjocura, cu biciuirea, cu
restaurarea jugului tarist.

Entuziasmul nostru general, bucuria pe care ne-o pri-
lejuieste eliberarea Uralului i intrarea trupelor rosii in
Siberia nu trebuie s constituie pentru Doi o sursa de auto-

Dusrnanul este departe de a fi nimicit. Puterea
lui e nici macar definitiv subminata.

Trebuie s ne incordam toate fortele pentru a alunga
din Siberia pe Kolceak, pe japonezi i pe ceilalti tilhari
straini, i e nevoie de o si mai mare incordare de forte
pentru a-I nimici pe dusman, pentru impiedica s'a reia
de la capat atacul sau tilharesc.

Ce trebuie s facem in acest scop ?
Experienta grea prin care au trecut Uralul si Siberia,

ca i experienta tuturor tarilor istovite de cei patru ani de
razboi imperialist, nu trebuie s ramina fara lnvataminte
pentru noi.

ln cele ce unneaza voi arata principalele cinci inv4a-
minte pe care toti muncitorii i taranii, toti oamenii muncii
trebuie s le traga din aceasta experienta, pentru a se
asigura impotriva oricarei repetari a calamitatilor aduse
de aventura lui Kolceak.

12
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Primul invaramint. Pentru a apara de tilhari, adica
de mosieri i capitaliti, puterea muncitorilor si a Ora-
nilor avem nevoie de o puternica Armata Rosie. Nu cu
vorba, ci cu fapta am dovedit noi c sintem in stare sa
cream o astfel de armata, ca am invatat s-o conducem

invingem pe capitalisti, cu toate c. acestia sint din
belsug aprovizionati cu arme i echipament de catre cele
mai bogate tari din lurne. Bolsevicii au dovedit-o cu
fapta. Toti muncitorii i taranii daea stiu s judece
lucid trebuie creada nu pe cuvint (e o prostie
s. crezi pe cuvint), ci pe baza experientei a milioane
milioane de oameni din Ural si din Siberia. Sarcina de
a imbina inarmarea muncitorilor i aranilor cu mentinerea
la cornanda a fostilor ofiteri, care in cea mai mare parte
simpatizeaza cu rnosierii i capitalistii, este una dintre cele
mai dificile sarcini. Rezolvarea ei cere neaparat eminente
capacitati organizatorice, o disciplina strict i constienta,
increderea maselor largi in patura conducatoare a comisa-
rilor proveniti din rindurile muncitorilor. Bolsevicii au
rezolvat aceasta sarcina grea : desi sint foarte multe ca-
zuri de tradare din partea fostilor ofiteri, totusi Armata
Rosie nu nurnai ca se afla in rniinile noastre, dar a si
invatat invinga pe generalii tarului i pe generalii
Angliei, Frantei si Americii.

De aceea, oricine vrea intr-adevar si scape de bandele
lui Kolceak trebuie sa-si consacre toate fortele, toatc
mijloacele, intreaga sa pricepere operei de creare si de
consolidare a Armatei Rosii. Datoria primordiara., de ca-
petenie a oricarui muncitor i Oran constient, care nu
vrea jugul lui Kolceak, este sa indeplineasca cu sfintenie,
in modul cel mai constiincios, toate legile privitoare la
Armata Rosie, sa execute toate ordinele, sa sprijine prin
toate mijloacele disciplina in Armata Rosie, s-o ajute cu
tot ce poate.

Ca de foc trebuie s ne ternern de asemenea fenomene
ca : partizanatul, tendinta unor detasamente de a actiona
de capul lor, de a nu asculta de puterea centraK caci
toate acestea duc la catastrofa : au dovedit-o
Sibcria, si VcrainR,

s-i

si

si
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'Gine nu ajuta prin toate mijloacele i fara preget Ar-
mata Rosie, cine nu sprijina din toate puterile ordinea
disciplina in Armata Rosie, acela este un tradator, o
unealta a lui Kolceak, acela trebuie nimicit Fara crutare.

Cu o Armata Rosie puternica sintem invincibili. Fara
o armata puternica vorn cadea inevitabil victima bandelor
lui Kolceak, Denikin si Iudenici.

Al doilea invagimint. Armata Rosie nu poate fi pu-
ternica daca statul nu are mari rezerve de grine, caci fara
asemenea rezerve armata nu poate fi nici libera in misca-
rile ei, nici pregatiti cum se cuvine. Fara rezerve de grine
nu putem hrani pe muncitorii care lucreaza pentru armata.

Fiecare muncitor i Oran constient trebuie sa stie i sa
tina minte ca principala cauza a insuficientei rapiditati si
trainicii a succeselor Armatei noastre Rosii consta, in
momentul de fata, tocmai in faptul ca statul nu are sufi-
ciente rezerve de grine. Cine nu preda statului surplu-
surile de grine, acela ii ajuta pe Kolceak, tradeaza pie
muncitori i pe tarani, se face vinovat de moartea si de
suferintele a noi zeci de mii de muncitori i tarani din
Armata Rosie.

Escrocii, speculantii i taranii foarte inapoiati judeca
asa : e mai bine sa vind grinele 1a liber, voi capata mult
mai mult decit la pretul oficial pe care-1 da statul.

Dar de pe urma vinzarii la liber creste specula, se
imbogatesc citiva, maninca pe saturate numai bogatasii,
in timp ce masele muncitoresti flaminzesc. Acest lucru
1-am vazut in fapt in regiunile cele mai bogate in grine
din Siberia si Ucraina.

In conditiile vinzarii libere a grinelor, capitalul triumfa,
in timp ce munca flaminzeste si se zbate in mizerie.

In conditiile vinzarii libere a grinelor, pretul se urca
pina la o mie de ruble pudul, banii se depreciaza, prospera
o mina de speculanti, in timp ce poporul saraceste.

In conditille vinzarii libere a grinelor, silozurile sta-
tului sint goale, armata e slabita, industria famine parali-
zata, jar victoria lui Kolceak sau a lui Denikin devine

Numai ogatasii, numai dusmanii de moarte ai puterii
muncitoresti-taranesti stiu ce vor atunci cind cer liberta-

1 2*
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tea comertului de grine. Aceia insa care o cer fara
da seama de urmarile ei trebuie s traga invataminte

inteleaga din exemplul Siberiei si al Ucrainei de ce
vinzarea libera a grinelor inseamna victoria lui Kolceak
si a lui Denikin.

Mai slut Inca tarani inapoiati care judeca asa : mai
intli sa-mi dea statul in schiMbul grinelor marfuri bune
la pretul dinainte de razboi, i abia dupa aceea ii voi da
surplusurile de gene ; de nu, nu-i dau. Cu un asemenea
mod de a judeca ii momesc" adesea sarlatanii i parti-
zanii mosierilor pe taranii inapoiati.

Nu este greu de inteles ca statul muncitoresc, 'Ye care
capitalistii 1-au ruinat complet in cei patru ani de razboi
tilharesc pentru Constantinopol i pe care, din razbunare,
continua sa-1 ruineze Kolceakii si Denikinii, ajutati de ca-
pitalistii din lumea intreaga, nu este greu de inteles ca
statul muncitoresc nu poate sa dea in prezent marfuri
taranilor, pentru ca industria e paralizatä. Nu avem
grine, nu avem combustibil, nu avem industrie.

Orice Oran cu scaun la cap va fi de acord cal trebuie
sa dea cu imprumut surplusul de grine muncitorului
mind, cu conditia de a primi in schimb produse indus-
triale.

La fel si aici. Toti taranii constienti, cu judecata sa-
natoasa, toti, in afara de ,sarlatani si de speculanti, vor
fi de acord ca trebuie sa dea cu imprumut statului mun-
citoresc toate surplusurile de grine, in intregirne, pentru
ca atunci statul va reface industria si va da taranilor
produse industriale.

S-ar putea s. fim intrebati : vor avea oare taranii
destula incredere in statul muncitoresc pentru a-i da cu
imprumut surplusurile de grine ?

Noi vom raspunde : In primul rind, statul d adeve-
rinta de luare cu imprumut, cla." semne monetare. In
al doilea rind, toti taranii stiu din experienta ca statul
muncitoresc, adica Puterea sovietica, ajuta pe oamenii
muncu, lupta impotriva mosierilor si a capitalistilor. Toc-
mai de aceea se si numeste ea putere muncitoreasca-ta-
raneasca. In al doilea rind, taranii nu au alta alegere :
ei trebuie sa-1 creada ori pe muncitor, ori pc capitalist ;

a-si
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ei trebuie s acorde incredere i s dea cu imprumut ori
statului muncitoresc, ori statului capitalistilor. Alta alegere
nu exista nici in Rusia, nici in vreo alta tara din lume.
Cu cit mai constienti devin taranii, cu atit mai ferm se
situeaza ei de partea muncitorilor, cu atit mai neclintita
este hotarirea lor de a ajuta prin toate mijloacele statul
muncitoresc, spre a face cu neputinta restaurarea puterii
mosierilor i capitalistilor.

Al treilea InvãçamInt. Pentru a-i putea nimici definitiv
pe Kolceak i pe Denikin, este necesar sa se asigure res-
pectarea unei cit mai stricte ordini revolutionare, respec-
tarea riguroasa a decretelor i hotaririlor Puterii sovietice

sa se vegheze la indeplinirea lor de catre etoata lumea.
Din exemplul victoriilor lui Kolceak in Siberia si in

Ural am vazut clar cu totii ca cea mai mica neorinduialà,
cea mai mica incalcare a legilor Puterii sovietice, cea mai
mica neatentie sau neglijeng duc imediat la intarirea mo-
sierilor i a capitalistilor, ii ajuta sa obtina victorii. Caci
mosieni i capitalistii nu sint definitiv nimiciti si nu se
considera : oHce muncitor sau taran cu scaun la
cap vede, stie i intelege ca ei sint numai batuti, ca s-au
ascuns, s-au pitit, s-au deghizat adesea in vesminte de
culoare kaki", sovietica". Multi mosieri s-au strecurat
in sovhozuri, multi capitalisti s-au strecurat in diferite
directii generale" si centrale", au devenit functionari
sovietici ; ei pindesc la fiecare pas greselile
Puterii sovietice, spre a le folosi in lupta pentru doborirea
ei, spre a ajuta azi pe cehoslovaci, miine pe Denikin.

Trebuie sa depunem toate eforturile pentru a descoperi
prinde pe acesti tilhari, pe mosierii i capitalistii care

se camufleaza, in toate ascunzcitorile kr, pen-
tru a-i demasca i pedepsi fara mila, cad ei sint dusmanii
de moarte ai oamenilor muncii, dusmani abili, instruiti,
experimentati, care asteapta cu rabdare momentul prielnic
pentru a complota ; sint sabotori care nu se dau in laturi
de la nici o crima pentru a pune bete-n roate Puterii
sovietice. Cu acesti dusmani ai oamenilor muncii, cu

sabotorii i albii, trebuie sa fim ne-
crutatori.

i slabiciuMle
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Dar pentru a-i putea prinde trebuie sa dam dovada de
iscusinta, de prudenta, de constiinta politicâ, trebuie s.
urmarim clt se poate de atent cea mai mica neorinduiala,
cea mai mica abatere de la aplicarea constiincioasa a le-
gilor Puterii sovietice. Mosierii i capitalitii shit puternici
nu numai prin cunostintele i prin experienta lor, nu
numai prin ajutorul pe care-I primesc din partea celor
mai bogate fairi din lume, ci si datorita puterii obisnuintei

starii de tnapoiere a maselor largi, care vor sa traiasca
asa cum au apucat din mosi-stramosi", neIntelegInd ne-
cesitatea de a respecta cu strictete i constlinciozitate le-
gile Puterii sovietice.

Cea mai neinsemnata abatere de la lege, cea mai mica
Incalcare a ordinii sovietice este o breg pe care 43 vor
folosi de indata dusmanii celor ce muncesc, este un punct
de plecare pentru victorii ale bandelor lui Kolceak
Denikin. Ar fi o crima sa se uite ca aventura lui Kolceak
a pornit de la o mica imprudenta k ceea ce-i priveste
pe cehoslovaci, de la un neinsemnat act de nesupunere
din partea unor regimente.

Al patrulea inviOmInt. Ar fi o crima sa se ulte nu
numai faptul c aventura lui Kolceak a pornit de la niste
fleacuri, ci i faptul ca mensevicii (social-democratii")

eserii (socialistii-revolutionari") au ajutat-o sa se nasca
§i au sprijinit-o nemijlocit. E timpul s Invatam a aprecia
partidele politice dupa faptele lor, si nu dupa vorbele lor.

Das" hi spun socialist', mensevicu i eserii slut In fapt
niste complzci ai albilor, complici ai mosierilor si capita-

Acest lucru a fost dovedit n practica nu numai
de unele fapte, ci si de doua mari perioade din istoria
revolutiei ruse : 1) guvernarea lui Kerenski si 2) aventura
lui Kolceak. In ambele cazuri, mensevicii si eserii, desi se
pretind a fi socialisti" si democrati", au jucat n fapt
rolul de complici ai albgard4tilor. Vom fi noi oare attt
de naivi Inch s5. le dam crezare acum, chid ei ne propun
sa le permitem Inca o data sa faca o Incercare", numind
aceasta permisiune front unic socialist (sau democratic)" ?
Si, abstractie facind de cazuri izolate, se vor mai gasi
oare, dupa aventura lui Kolceak, tarani care sa nu in-
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%eleag c frontul unic" cu mensevicii i cu eserii in-
seamna unire cu complicii lui Kolceak ?

Ni se va obiecta : mensevicii i eserii si-au dat seama
de greseala lor si au renuntat la orice alianta cu bur-
ghezia. Dar aceasta nu este adevarat. In primul rind,
eserii i mensevicii de dreapta nici nu au renuntat la
aceasta alianta, iar un hotar despartitor intre ei si eserii

mensevicii de stinga" nu exista, §i nu exista chiar din
vina eserilor i mensevicilor de stinga" ; condamnind"
in vorbe pe cei de dreapta", chiar i cei mai buni dintre
mensevici i eseri ramin in fapt neputincio,si alaturi de ei,
in pofida propriilor lor declaratii. In al doilea rind, chiar

cei mai buni dintre mensevici si eseri sustin tocmai
ideile kolceakoviste, care ajuta burghezia, ajuta pe Kolceak

Denikin, mascindu-le neagra si singeroasa opera intre-
prinsi in interesul capitalistilor. Aceste idei sint : de-
mocratie, vot universal, egal si direct, Adunare consti-
tuanta, libertatea presei etc. Noi vedem in lumea intreaga
republici capitaliste care se folosesc tocmai de aceasta
falsa democratie" pentru a legitirna dominatia capita-
litilor razboaiele pentru subjugarea coloniilor. La noi
vedem ca Denikin, Kolceak, Iudenici i toti ceilalti gene-
rali impart cu darnicie astfel de promisiuni democratice".
Se poate avea incredere intr-un om care, tbazindu-se pe
promisiuni verbale, ajuta pe un bandit notoriu ? Toti
mensevicii i eserii, fara nici o excel:nie, dau ajutor unor
banditi notorii, imperialistilor din lumea -Intreaga, cau-
tind sa infrumuseteze cu lozinci pseudodemocratice puterea
/or, cruciada /or impotriva Rusiei, dominatia /or, politica
/or. Toti mensevicii i eserii ne propun o alianta", cu
conditia sa facem concesii capitalistilor si capeteniilor lor
Kolceak i Denikin de pilda, sa renumam la teroare"
(atunci cind noi avem de infruntat teroarea miliardarilor
intregii Antante, a intregii coalitii de OH dintre cele
mai bogate, care pun la cale comploturi in Rusia), sau
sà deschidem o portita pentru libertatea comertului de
grine etc. Aceste conditii" ale mensevicilor si eserilor in-
seamna in fond : noi, mensevicii i eserii, inclinam spre

dar in acelasi timp vrem front unic" cu
impotriva carora lupita capitalitii, folosind
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orice concesie ! Nu, domnilor mensevici i eseri, degeaba
cautati n Rusia oameni care sa va dea crezare. In Rusia,
muncitoru i taranii constienti si-au dat seama ca men-
sevicu i esern sint complici ai albgardistilor, unii cu
buna-stunta cu rea-credinta, altii din prostie si din In-
capatinarea de a persevera n vechi greseli, dar toti slut
complici ai albgardistilor.

Al cincilea invagirnint. Pentru a-1 nimici pe Kolceak
impreuna cu banda lui, pentru a4 mpiedica sa se ridice
din nou, este necesar ca toti taranii sa se decida fara
ezitare pentru sprinnirea statului muncitoresc. Adversarii
nostri (mai cu seama mensevicil i eserii, toti, fara exceptie,
chiar si cei de stInga" din rindurile lor) vor sperie
pe tarani cu gogorita dictaturii unui singur partid", a
partidului comunist al bolsevicilor.

Din exemplul aventurii lui Kolceak, taranii au
vatat sa nu se teama de gogorite.

Ori dictatura (adica puterea de fier) a mosierilor
capitalistilor, ori dictatura clasei muncitoare.

Cale de mijloc nu exista. 0 astfel de cale viseaza za-
darnic coconasii, inteleotualii i donmisorii care au Invatat
prost din carti proaste. Nicaieri In lume nu exista si nu
poate exista cale de mijloc. Ori dictatura burgheziei (ca-
muflata sub paravanul pompoaselor fraze esero-mensevice
despre democratie, Adunare constituanta, libertati etc.), ori
dictatura proletariatului. Cine n-a inteles acest lucru din
toata istoria veacului al XIX-lea este un cretin suta-n
suta. In Rusia am vazut cu totii cum In timpul lui Ke-
renski si sub Kolceak la o astfel de cale visau mensevicii

eserii.
Cui i-au folosit aceste visuri ? Cui i-au ajutat ele ?

Lui Kolceak i lui Denikin. Cei care viseaza o cale de
mijloc slut complicii lui Kolceak.

In Ural si in Siberia muncitorii i taranii au putut
compara In practica dictatura burgheziei cu dictatura cla-
sei muncitoare. Dictatura clasei muncitoare este Infaptuaa
de partidul bolsevic, care Inca in 1905 i chiar mat
inainte s-a contopit cu intregul proletariat revolutionar.

Dictatura clasei muncitoare inseamna : statul munci-
toresc va reprima fara ezitare pe mosieri i pe

gi

in-

si

capitalitti,



SCR1SOA1E CATRE MUNC1TORI $1 TARANI 161

va reprima pe traatorii care ti ajut51 pe ace§ti exploata-
tori, §i n cele din urm 5. va invinge.

Statul muncitoresc e du§manul necrutkor al mo§ierilor
§i capitah§tilor, al speculantilor §i punga§ilor, e du§manul
propriefatii private asupra P5Imintului §i capitalului, e
du§manul puterii banului.

Statul muncitoresc este singurul prieten §i singurul rea-
zem de n'adejde al oamenilor muncii §i al falr'inimii. Nici
un fel de oscil'ari n directia capitalului, aim*" intre
oamenii muncii in lupta impotriva acestuia, putere mun-
cttoreasca-Praneascii, Putere sovietica iat 5. ce inseamra
in fapt dictatura clasei muncitoare".

Men§evicii §i eserii vor s51-i sperie pe Orani cu aceste
cuvinte, dar nu vor reu§i. Dup 5. ce au indurat jugul lui
Kolceak, muncitorii §i ranii, chiar §i din cele mai inde-
pgrtate colturi de ;ar'a, au Inv les c5. aceste cuvinte mn-
searnn tocmai acel ceva fara de care nu se poate scapa
de Kolceak.

Jos cu ovie1nicii i cu cei lipsivi de caracter, care alu-
nec k. pe panta ajutofarii capitalului §i care se 1as5, captati
de lozincile §i promisiunile capitalului ! Lupta necrufatoare
impotriva capitalului §i alianta Intre oamenii muncii,
alian0 Intre tàrani §i clasa muncitoare iata. ultimul §i
cel mai important invaiamint care decurge din aventura
lui Kolceak.
24 august 1919

Pravda nr, 190
dinji Izvestiia C.E.C. Rusia"

nr. 190 din 28 august 1919
Semnat : N. Lenin

Se tipiirefie dupii textul
brojurii : V. I. Lenin.

Scrisoare ciitre muncitori
cu prilejul victoriei asupra

lui Koiceale", Moscova, 1919

i
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Tovarci,sei Sylvia Pankhurst, Londra
28 august 1919.
Draga tovarasa ! Abia ieri am primit scrisoarea dv.

din 16 iulie 1919. V. sint extrem de recunoscator pentru
informatiile referitoare la Anglia si m. voi stradui
va indeplinesc rugamintea, adic sã raspund la intrebarea
pe care mi-ati pus-o.

Nu ma indoiesc citusi de putin ca multi muncitori care
se numara printre cei mai buni, mai cinstiti si mai sinceri
revolutionari reprezentanti ai piroletariatului sint ostili
parlamentarismului si oricarei participari la parlament.
Cu cit mai vechi slut intr-o tarã sau alta rnduielile capi-
taliste i democratia burgheza, cu atit mai explicabila este
aceasta atitudine de ostilitate, caci in vechile tari parla-
mentare burghezia insusit la perfectie mestesugul fatar-
niciei, arta de a amagi poporul prin mli de procedee,
prezentind parlamentarismul burghez drept democra-
tie in general" sau democratie pura" etc., asounzind cu
dibacie milioanele de fire care leaga parlamentul de bursa
si de capitalisti, folosind presa corupt i vena1 i uzind
la maximum de puterea banului, a capitalului.

Fara indoiala c Internationala Comunista si partidele
comuniste din diferite tari ar comite o greseala irepa-
rabila daca ar respinge pe muncitorii care slut pentru
Puterea sovietica, dar nu slut de acord s participe, la
lupta parlamentara. Dac a. privim problema sub aspectul
ei general, din punct de vedere teoretic, vedem c tocmai
acest program, adica lupta pentru Puterea sovietica, pen-
tru Republica sovietica, poate i trebuie s uneasca acum

s'a
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absolut pe Davi revolutionarii sinceri i cinstiti din rin-
durile muncitorimii. Foarte multi muncitori anarhisti devin
acum partizani extrem de sinceri ai Puterii sovietice, ceea
ce dovedeste c. ne sint tovarasi i prieteni foarte buni,
ca shit foarte buni revolutionari, care au fost adversari ai
marxismului numai din cauza unei neintelegeri, sau, mai
bine zis, nu din cauza unei neintelegeri, ci din cauza
socialismul oficial dominant din epoca Internationalei
a II-a (1889-1914) a tradat marxismul, a alunecat pe
panta oportunismului, a denaturat invatatura revolutio-
nara a lui Marx in general si indeosebi partea ei care con-
tine concluziile trase din experienta Coinunei din Paris din
1871. De aceasta chestiune rn-am ocupat amanuntit in
cartea mea Statul i revolutia" * si de aceea nu mai insist
asupra ei.

Ce-i de facut Jack' in cutare tara comunistii convinsi si
hotariti s desfasoare o munca revolutionara, partizanii
sinceri ai puterii Sovietelor (ai sistemului sovietic", cum
spun uneori nerusii) nu se pot uni din cauza divergentelor
in problerna participarii la parlament ?

Eu a zice c. aceste divergence sint neesentiale in mo-
mentul de fata, caci lupta pentru puterea Sovietelor este
lupta politica a proletariatului in forma ei cea mai inalta,
cea rnai constienta, cea mai revolutionara. E mai bine sl
fn cu muncitorii revolutionari cind gresesc intr-o pro-
blema de ordin particular sau seoundar decit cu socialitii
sau social-democratii oficiali" daca nu sint revolutionari
sinceri, fermi, daca nu vor sau nu stiu s. ducal munca
revolutionara in rindurile maselor muncitoresti, dar sint
pentru o tactica justa in aceasta problema de ordin parti-
cular. Or, problema parlamentarismului este acum o pro-
blema de ordin varticular, secundar. Eu socot ca bine au
procedat Rosa Luxemburg si Karl Liebknecht atunci cind,
la Conferinta spartachista din ianuarie 1919 de la Berlin,
au sustinut participarea la alegerile pentru parlamentul
burghez german, pentru Adunarea nationala" constituanta;
impotriva parerii rnajoritAii delegatilor la aceasta con-
ferinta 55. Fireste ins c i mai bine au procedat ei pre-

* Vezi V. I. Lenin. Opere
red.

complete, vol. 33, Bucure§ti, Editura politicS, 1964 .
ed. a doua. Noto
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ferind s ramina alaturi de partidul comunist, care comitea
o greseala intr-o problema particulara, deck sa. mearga
cu tradatorii fatisi ai socialismului, cu alde Scheldemann

partidul lui, sau cu astfel de lachei, demagog', lasi,
complici lipsiti de vointa ai burgheziei i reformisti
fapt cum sint Kautsky, Haase, Daumig si tot acest partid"
al independentilor" germani 56

In ce ma priveste, silt convins c. refuzul de a parti-
cipa la alegerile parlamentare este o greseala din partea
muncitorilor revolutionari din Anglia, dar mai bine sa se
faca aceasta greseala deck sa se intirzie constituirea unui
mare partid muncitoresc comunist in Anglia, format din
toate curentele i elementele enumerate de dv., care simpa-
tizeaza cu bolsevisrnul i sint in mod sincer pentru Re-
publica Sovietelor. Daca s-ar intimpla ca in rindurile
B.S.P. 57, de pilda, sa fie bolsevici sinceri care, din cauza
divergentelor in problema participarii la parlament, ar
refuza sa fuzioneze imediat cu curentele nr. 4, nr. 6 si
nr. 7 spre a forma un partid comunist, acesti bolsevici ar
comite, dupa parerea mea, o greseala de o mie de oH mai
mare deck aceea a refuzului de a participa la alegerile
pentru parlamentul burghez englez. Bineinteles ca, spu-
nind acestea, presupun cii curentele 4, 6 §i 7, luate la un
loc, sint realmente legate de masa muncitorilor, si nu re-
prezinta doar mici grupulete de intelectuali, cum se in-
timpla adesea in Anglia. In aceasta privinta sint, probabil,
deosebit de importante Workers Committees si Shop
Stewards 58, care, trebuie sa presupunem, sint strins legate
de masa.

Legatura indisolubila cu masa muncitorilor, capacitatea
de a desfasura in rindurile ei o agitatie permanenta, de
a participa la fiecare greva, de a se face ecoul oricarei
cerinte a masei, iata esentialul pentru un partid co-
munist, mai ales intr-o tara ca Anglia, unde pina acum
(ca i, de altfel, in toate tarile imperialiste) au participat
la miscarea socialista, si la miscarea muncitoreasca in ge-
neral, mai cu seama inguste paturi de sus ale muncitorimii,
reprezentantii aristocratiei muncitoresti, care sint in cea
mai mare parte iremediabil si pe de-a-ntregul pervertiti
de reformism, prizonieri ai prejudecatilor burgheze i im-
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perialiste. Fara combaterea acestei paturi, fara distrugerea
definitiva a prestigiului ei in rindurile muncitorilor, fara
lamurirea maselor asupra totalei ei pervertiri burgheze,
nici vorba nu poate fi de o miscare rnuncitoreasca comu-
nista serioasa. Acest adevar este valabil atit pentru Anglia
si Franca, cit i pentru America si Germania.

Muncitorii revolutionari care fac din parlamentarism
obiectivul principal al atacurilor lor au toata dreptatea in
masura in care aceste atacuri exprima negarea principiala
a parlamentarismului burghez i a democraciei burgheze.
Puterea Sovietelor, Republica Sovietelor iata acel ceva
pe care revolutia muncitoreasca 1-a pus in locul democra-
ciei burgheze, iata forma de trecere de la capitalism la
socialism, forma dictaturii proletariatului. Si critica parla-
mentarismului este nu numai 1egitirn i necesara ca moti-
vare a trecerii la Puterea Sovietelor, ci e i pe deplin justa
ca expresie a constrincei faptului c parlamentarismul are
un caracter istoriceste condicionat i limitat, ca el este
legat de capitalism, si numai de capitalism, ca el (parla-
mentarismul) e progresist in comparacie cu rinduielile
medievale i reactionar in comparatie cu Puterea So-
vietelor.

Dar criticii anarhisti sau anarho-sindicalisti ai parla-
mentarismului din Europa si din America gresesc de foarte
multe oH atunci cind resping orice participare la alegeri
si la activitatea parlamentara. Asta se datoreste pur
simplu lipsei de experienta revolucionara. Noi, rusii, am
trecut prin doua maH revolutii in secolul al XX-lea si
stim bine ce insemnatate poate avea si are efectiv parla-
mentarismul intr-o perioada revolucionara, in general, si
nemijlocit in timp de revolutie, in special. Parlamentele
burgheze trebuie sa fie inlaturate i inlocuite cu institucii
sovietice. Acest lucru este neindoielnic. Acum, dupa ex-
perienca Rusiei, Ungariei, Germaniei si a altor cari, este
neindoielnic ca in timpul revoluciei proletare aceasta
inlaturare i inlocuire se va produce neaparat. De aceea,
pregatirea sistematica a masei muncitoresti in vederea
acestui lucru, lamurirea ei din timp asupra a ceea ce
este Puterea Sovietelor, propaganda si agitacia in favoarea
acestera, toate acestea constituie datoria indiscutabda
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a muncitorului care vrea sa fie revolutionar in fapt. Noi
insa", rusii, am indeplinit aceastd sarcina actionind si in
arena parlamentara. Intr-o Duma tarisa, mosiereasca, fal-
sificata, reprezentantii nostri au stiut sa desfasoare o
propaganda revolutionara si republicana. Tot asa e posibil

necesar ca in parlamentele burgheze, dinauntrul lor,
sd se desfaFoare o propaganda in favoarea Sovietelor.

S-ar putea ca in cutare sau cutare tara parlamentara
acest lucru sa nu fie usor de realizat dintr-o data. Insa
aceasta este alta chestiune. Ceea ce importa e ca muncitorii
revolutionari din toate farile sa-si insuseasca aceasta tac-
tica justa. Si daca un partid muncitoresc e intr-adevar
revolutionar, dack e intr-adevar muncitoresc (adica legat
de masI, de majoritatea celor ce muncesc, de paturile de
jos ale proletariatului, si nu numai de patura lui de sus),
daca e intr-adevar un partid, adica o organizafie steins
unita a avangarzii revolutionare, capabila sa desfasoare
munca revolutionara in mase prin toate mijloacele posibile,
este cert ca un asemenea partid va sti sa Oda in miini pe
parlamentarii säi, sa faca din ei adevarati propagandisti
revolutionari, de felul lui Karl Liebknecht, si nu aportu-
nisti nu oameni care sa corupa proletariatul prin metode
burgheze, deprinderi burgheze, idei burgheze i neprinci-
pialitate burgheza.

Daca acest lucru nu s-ar putea realiza in Anglia dintr-o
data si daca, in afara. de aceasta, in Anglia orice unire
a partizanilor puterii Sovietelor ar fi imposibila tocmai
din cauza divergentelor in problema parlamentarismului,

numai din aceasta cauza, socot cà formarea ime-
diata a doua partide comuniste, adica a doua partide
situate pe pozitia trecerii de la parlamentarismul burghez
la Puterea Sovietelor, ar constitui un folositor pas inainte
spre unitate deplina. Nu e nimic daca unul din aceste
partide va admite participarea la parlamentul burghez, iar
celalalt o va respinge ; aceasta divergenta este In momentul
de fata atit de neesentiala, incit lucrul cel mai cuminte
ar fi sa nu se ajunga la o sciziune din cauza ei. Dar si
existenta concomitenta a doua asemenea particle ar Insemna
un mare progres in compiaratie cu situatia de astazi §i ar
constitui, dupa toate probabilitatile, o treapta de tranzitie

si
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spre unitate dep1in i spre o victorie rapida a comu-
nismului.

Printr-o experienta aproape bienala, Puterea Sovietelor
nu numai ca a aratat in Rusia c. dictatura proletariatului
este posibila chiar §i intr-o taxa cu populatie precumpa-
nitor rneasc i ca, creInd o armata puternica (ceea
ce constituie cea mai buna dovada de organizare si de
ordine), ea este in stare sa se mentina.' conditH nemai-
pomenit de grele.

Puterea Sovietelor a faout mai mult : moralmente ea a
'invins in intreaga lume, caci masa muncitoreasca, desi

nu cunoaste decit farime de adevar despre Puterea Sevie-
telor, desi aude mii si milioane de stiri mincinoase despre
aceasta putere, e deja pretutindeni pentru Puterea Soviete-
lor. Proletariatul din lumea intreaga a inteles ca ea este
puterea celor ce muncesc, el numai ea 11 poate scapa de
capitalism, de jugul .capitalului, de razboaiele dintre irn-
perialiti, si duce la mstaurarea unei paci trainice.

Tocmai de aceea nu este exclus ca irnperialistii sa in-
fringa una sau alta dintre republicile sovietice, dar este cu
desavirsire exclus ca ei s. poata invinge miscarea moncliala
a proletariatului in favoarea Sovietelor.

Cu salutari cornuniste,

N. Lenin

P. S. Urmatoarea taietura din ziarele rusesti v va per-
mite sa v faceti o idee despre felul cum sintem inforrnati
noi despre Anglia :

L on dr a, 25 august. (Prin Beloostrov.) Corespondentul din
Londra al ziarului «Berlingske Tidende* din Copenhaga telegrafiaza
la 3 august a.c. urma'toarele in legalturai cu miscarea bolsevicl din
Anglia : «Grevele din ultimele zile i recentele dezvaluiri au zdrun-
cinat convingerea englezilor In ceea ce priveste imunitatea çrii lor
fatal de bolsevism. In prezent, ziarele discutal cu Insufletire aceasta.
chestiune, iar administratia depune toate eforturile pentru a stabili

complotul" a &Inuit un timp destul de indelungat i urrna'rea
nici mai mult nici mai putin decit fIsturnarea reghnului existent.

engleza' a arestat Biroul revolutionar, care, dupa cum afirma
ziarele, dispunea de bani si de arme. Times" publica' continutul
ynora clintre documentele brasite la cei arestaii. Ele cuprind tin 11.1-
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treg program revolutionar, potrivit caruia intreaga burghezie urma
sa fie dezarmata ; pentru Sovietele de deputati ai muncitorilor
ostasilor rosii urmau sa fie procurate arme i munitii i sa fie for-
mata o Armata Rosie ; in toate posturile de stat urrnau sa fie numiti
muncitori. Se planuia, de asemenea, instituirea unui tribunal revo-
iutionar pentru judecarea delincventilor politici si a celor culpabili
de maltratarea detinutilor. Toate stocurile de produse alimentare
urmau sa.' fie confiscate. Parlamentul i celelalte organe de auto-
administrare publica urmau sa fie dizolvate, iar in locul lor sa fie
instituite Soviete revolutionare. Ziva de lucru urma sa fie limitata
la 6 ore, iar minimul de salariu aptamtnal urma sa fie fixat la
7 lire sterline. Datoriile de stat, precum si toate celelalte datorii
urmau sa fie anulate. Toate bancile, intreprinderile industriale
comerciale i mijloacele de transport urmau sa fie nationalizate*".

Daca" cele de mai sus sint adev5irate, trebuie sa" exprim
capitalistilor englezi, respectiv organului

bor de pres'a Times" 59, cel mai bogat ziar din Fume, cele
mai vii multumiri pentru excelenta lor propagandI in
favoarea bolsevismului. Continuati n acelasi spirit, domni-
lor de la Times", voi duceti foarte bine Anglia spre vic-
toria bolsevismului !

Publicat hi septembrie 1919,
in revista Kommunisticeskii

internafional" nr. 5

Se tipa'reite dupg manuscris,
confruntat cu textul
aparut in revisai
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DESPRE LIBERTATEA COMERTULUI
DE CEREALE

PRINCIPALA CONDITIE A VICTORIEI

Cum sa consolidam victoria asupra lui Kolceak ? cum
s-o ducem pina la capat, nimicindu-1 pe Denikin ? cum
sa facem cu neputinta orice noi incercari din partea
mosierilor, capitalistilor i chiaburilor de a redobindi pu-
terea, moii1e, capitalul i dominatia asupra muncitorilor

taranilor ?
Aceasta problema este in fond identica cu aceea a soar-

tei intregii revolutii socialiste din Rusia. Este o problema
care preocupa pe orice muncitor i taran constient. $i nu
e greu de inteles ca la baza intregii constructii socialiste
st a. acum problema aprovizionarii.

A stringe toate surplusurile de cereale fri mini1e Pu-
terii sovietice centrale si a le repartiza in mod just in-
seamna a face invincibila Armata noastra Rosie, a zdrobi
definitiv pe Kolceak i pe Denikin, a reface industria
a asigura o productie i o repartitie socialista justa, a
asigura o ordine socialista deplina.

Avem deja suficienta experienta in munca de aprovi-
zionare i pe tarimul constructiei socialiste pentru a ne
putea face o idee clara atit despre proportiile acestei
sarcini cit i despre mijloacele pentru indeplinirea ei. Noi
stim at de dificila este ea, dar totodata stim din expe-
rienta ca am gasit calea justa pentru indeplinirea ei i ca,
concentrindu-ne mai mult asupra acestei sarcini, sporin-
du-ne energia, incordindu-ne puterile, perfectionind apa-
ratul, o vom putea indeplini pina la capat.

13 V. I. Lenin Opere complete, vol 39
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De la 1 august 1917 pina la 1 august 1918, statul a
colectat 30 000 000 de puduri de cereale. De la 1 august
1918 pina la 1 august 1919 a colectat circa 105 000 000,
adica de 3 on i jumatate mai mult, desi n aceasta pe-
rioada nu dispuneam de loc de regiunea Donului, de
Caucazul de nord si de Siberia apuseana, aproape ca nu
dispuneam de Ucraina, adica de regiunile cele mai bogate
in cereale.

Daca in 1919 vom avea o recolta buna, vom putea
colecta o cantitate foarte mare de cereale, poate
400 000 000 de puduri i chiar mai mult. Atunci vom
spori enorm produccia de combustibili, de material lem-
nos, de carbune etc. Atunci vom reface industria i vom
pasi definitiv pe calea larg.a a construcciei socialiste pla-
nificate. Atunci vom invinge pe deplin specula, vom
stirpi aceasta odioasa mostenire a capitalismului, care
acum vatama atit de mult, pretutindem, mladitele socia-
lismului.

CALEA SIGURA SPRE VICTORIE

Cifrele citate mai sus invedereaza importantele succese
pe care Puterea sovietica le-a obvinut in domeniul apro-
vizionarli, n condivii nespus de grele. Dar cifrele cele
mai precise, faptele cele mai indiscutabile sint contestate
sau trecute sub tacere atunci cind e vorba de interesele
egoiste ale burgheziei, ale capitalistilor, ale speculancilor
si chiaburilor.

Cercetari precise cu privire la alimentacia muncitorului
de la oras au aratat câ numai (aproximativ) jumatate din
produse el le primeste de la stat, de la Comisariatul
aprovizionarii, iar cealalta jumatate procura pe plata
libera", adica de la speculanti, cu deosebirea ca prima
jumatate il costa o zecime din totalul cheltuielilor sale
pentru alimente, in timp ce a doua jumatate l costa
noua zecimi:

Speculancii iau sapte piei de pe muncitorul infometat.
Ei II prada fara pic de rusine. $i stim cu tocii ce

dezmac al speculei, hociei si crirnei, ce nesfirsita sursa de
chinuri ale foarnei pentru masa muncitorilor si de im-

si-o
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bogatire pentru un rnanunchi de snapani inseamni fai-
moasa libertate a comertului" de cereale.

cu toate acestea, se gasesc oameni care apara liber-
tatea acestui comert !

Guvernul nostru muncitoresciaranesc, intreaga Repu-
blica sovietica, intreaga noastra societate socialista in curs
de faurire duc o lupta nespus de grea, extrem de crincena

de inversunata, o lupta pe viaç i pe moarte impo-
triva capitalismului, impotriva speculei, impotriva liber-
tàçii comertului de cereale. Aceasta este lupta cu efectele
cele adinci si mai radicale, lupta cea mai cotidiana

mai de masa dintre capitalism si socialism. De aceasta
lupti depinde soarta revolutiei noastre. $i se mai gasesc
oameni care-si zic socialisti", social-democrati, mense-
vici, socialisti-revolutionari" si care in aceasta lupta
ajuta capitalismul impotriva socialismului ! In problema
politicii Puterii sovietice n domeniul aprovizionarii, cei
mai buni dintre ei, care au o atitudine cit se poate de
ostila fata de Kolceak i Denikin, fata de capitaksti, se
situeaza constant de partea capitalisrnului, cerind mici
concesii in favoarea aparatului comercial particular",
in favoarea particulare" etc. etc.

In fond, daca privim lucrurile cu atentie, daca ne gin-
dim bine la mobilurile luptei impotriva Puterii sovietice,
ajungem la urmatoarea concluzie adversarii. Puterii so-
vietice se impart in doua grupuri maH. Amindoua aceste
grupuri apara capitalismul impotriva socialismului. Unul
dintre ele o face in mod bestial si cras interesat ; grupul
acesta 11 alcatuiesc mosierii, capitalitii, chiaburii, Deni-
kinii, Kolceakii, sutele negre, cadetii. Celalalt grup apara
capitalismul ideologiceste", adica in mod dezinteresat,
fara sa fie minat de interese directe, personale, 11 apara
dintr-o prejudecata, de teama noului ; grupul acesta 11
alcatuiesc mensevicii i eserii. Ei sint ultimii aparatori
ideologici" ai capitalismului. Si de aceea nu e de loc in-
timplator faptul c Kolceakii i Denikinii, capitalitii rusi
si toti capitalistii de peste hotare actioneaza sub paravanul
rnensevicilor si al eserilor, sub steagul /or, repetind lozin-
cile si frazele 1 o r despre libertate" in general, despre

13*
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democratie" in general, despre initiativa particulara"
(capitalista, comerciala) etc. etc.

Capita li§tii destepti Ii dau seama c pozitia ideolo-
gica" a mensevicilor i eserilor le serveste lor, clasei lor,
capitalismului lor", pe cita vreme mensevicii si eserii,
asernenea tuturor socialistilor mic-burghezi de pretutin-
deni i dintotdeauna, nu inteleg acest lucru. El se tern de
un razboi pe viaç i pe moarte impotriva comertului
liber cu cereale, ei vor sa i se faca acestuia concesii,
fie admis macar in parte, vor pace" si buna intelegere
cu el.

CE INSEAMNA LIBERTATEA COMERTULUI
DE CEREALE ?

Libertatea comertului de cereale inseamna reintoarcerea
la capitalism, la atotputernicia mosierilor si a capitalwi-
lor, la lupta acerba dintre indivizi pentru inavutire, la
libera" imbogatire a citorva, la mizeria maselor, la
vesnica lor aservire, asa cum o vedem in toate statele
burgheze, inclusiv republicile cele mai ilibere si mai
democratice.

Intrebati pe orice om al muncii, pe orice muncitor sau
Oran i chiar pe orice intelectual daca vrea astfel de
rinduieli" i vi se va raspunde ca nu. Din nenorocire
insa, foarte multi oameni ai muncii i indeosebi multi
tarani nu inteleg legatura dintre libertatea comertului de
cereale i atotputernicia mosierilor si capitalistilor, si toc-
mai in aceasta consta primejdia.

Scris in august 1919

Publicat pentru prima owl in 1930,
in revista

Proletarskaia Revoliutiia nr. 5

Se tipareite dupii manuscsis

sa
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PROIECTE DE HOTAIURI ALE BIROULUI POLITIC
AL C.C. CU PRIVIRE LA MASURILE DE LUPTA

IMPOTRIVA LUI MAMONTOV
1

Proiect de rezolutie a Biroului Politic al C.C.
Considerind c operatiile intreprinse de Mamontov 6"

prezinta o gravitate deosebita si c trebuie luate masuri
urgente pentru nimicirea dt mai rapida a detasamentului
sau, Biroul Politic hotaraste :

1) se atrage din nou atentia comisarului poporului
pentru pot i telegraf si a comisarului poporului pentru
caile de comunicatie asupra necesitatii de a se incorda toate
fortele pentru imbunatatirea comunicapiilor pogale

telegrafice in raionul 'operatiilor desfaprate de Ma-
montov §i a c celerar ea transporturilor de trupe
acelasi raion.

2) Se traseaza ca sarcina tov. Trotki
(a) sa intocmeasca un proiect de chemare telegrafica
catre organizatiile de partid din acest raion, cerin-
du-li-se pentru a doua oara dea do-
vada" de mai multa energie ;
(b) sa participe impreuna cu tov. Lasevici (care va
pastra dreptul de comanda unica) la toate operatiile
pentru lichidarea definitiva a detasamentului lui
Mamontov, pentru ca in toate aceste operatii auto-
ritatea Comitetului Central si a Consiliului militar-
revolutionar sa se faca simtita mai repede si mai
categoric 61 ;
(c) s cheme din guberniile Tver, Kostroma, Iaros-
lavl i Ivanovo-Voznesensk voluntari care sa lupw
impotriva lui Mamontov,

its
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2

Trebuie intocrnit irnediat tin proiect de directive
din partea Biroului Politic al Comitetului Central.

Se va declara ca din punct de vedere politic este ne-
cesar :

1) Sa" se accelereze prin toate mijloacele deplasarea la
Petrograd a Diviziei baskire Belebei Skaia i sa se ia
masuri cit mai energice pentru efectuarea ei ;

2) Divizia 21, dupa ce se vor fi luat suficiente masuri
pentru asigurarea Tulei si, in general, pentru apararea
nordului impotriva lui Mamontov, va fi transferata, in
cea mai mare parte, pe Frontul de sud, cu dublul scop
de a cadea in spatele lui Mamontov, dinspre sud, si de
a participa la luptele de pe Frontul de sud.

3

Propun de asemenea ca hotarirea Biroului Politic (cu
privire la masurile impotriva lui Mamontov) sa fie corn-
pletata dupI cum urmeazI :

1) in caz de incercuire, se \Tor numi in fiecare sector,
(de 10-30 de verste etc.) comandariti de secto r,
dintre care 1-2 sa fie comunisti ;

2) cei care refuz si iasi din vagoane vor fi impuscati
pe loc ;

3) se vor lua si alte mIsuri draconice pentru infarirea
disciplinei.

SI se prevada c aceste rnIsuri vor putea fi luate
printr-o hotelirire adoptata de Lafevici+Trotki.

((Trenurile cu trupe sa fie dirijate spre sud
Inca inainte de a ajunge la Moscova.))

+ 3) Sa se accelereze trimiterea f iecarui
qalon al Diviziei 21 pentru actiuni imediate impotriva
lui Mamontov, adaugindu-se (dacii trebuie) un nurnar de
comurusti.

Scris la sfirsitul lunii august 1919

Publicat
In Culegeri

pentru prima oars in 1947
din Lenin", Vol. XXXIV

Se tiOrefte 4)94 mannscris
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CUVINTARE ROSTITA
LA CONFERINTA MUNCITORILOR
51 OSTASILOR R0511 FARA PARTID

DIN RAIOANELE BASMANNII,
LEFORTOVO, ALEKSEEVSKI SI SOKOLNIKI 62

3 SEPTEMBRIE 1919

Tovarasi ! Permiteci-mi s aduc salutul meu conferinvei
dv., conferinca a muncitorilor i ostasilor rosii fara par-
tid, la care particip i promocia de comandanci rosii a
scolii de artilerie. Adunarea de fatal a fost convocata pen-
tru a discuta problemele legate de consolidarea orinduirii
noastre de stat si a aparatului nostru de stat.

In toate çrile, masele muncitoresti traiesc in asuprire.
Ele nu beneficiaza de cuceririle culturii capitaliste, desi
tocmai masele muncitoare trebuie s constituie baza in-
tregii vieci de stat. Tovarasi, la noi masele muncitoare
constituie baza, temelia Republicii sovietice. Imediat dupa
victoria oamenilor muncii in februarie 1917, in intreaga
Rusie au inceput sa fie create Soviete. Ideea de Soviete
nu a aparut pentru prima oara in 1917 ; ea s-a nascut
Inca in 1905. Inca pe atunci au existat Soviete de depu-
tavi ai muncitorilor. Dupa Revolucia din Octombrie,
Puterea sovietica a fost intimpinata cu simpatie de mun-
citorii din toate carile. Acest lucru se explica prin
profunde cauze interne.

Permitevi-mi, tovarasi, sa ma opresc asupra principale-
lor elemente de baza ale vievii politice a Rusiei Sovietice.
Nu dispun de materiale precise pentru a VI putea in-
f4isa situavia economica a republicii noastre ; de aceasta
situavie se vor ocupa, dupa toate probabilitacile, ahi to-
varasi, care vor vorbi in special despre politica guvernu-
lui muncitoresc-caranesc in domeniul aprovizionarii ; in-
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trucit ma priveste, ma voi limita exclusiv la latura ei

Pentru a putea intelege mai bine esenta situatiei Puterii
sovietize, trebuie sa aruncam o privire retrospectiva i sa
examinam cu atentie mersul revolutiei noastre, incepind
din 1917. In revolutia noastra deosebim doua faze :
prima faza kerenskiadei si a aventurii korniloviste,
care a precedat Puterea sovietica, si a doua faza Kale-

Kolceakilor i Denikinilor, in care se urmareste
distrugerea Puterii sovietice. OHce muncitor, chiar daca
nu e membru de partid, orice om al muncii trebuie sa-si
puna. intrebarea : de ce au avut loc la noi aceste doui
faze si de ce sint ele reciproc legate ?

Tovarasi ! Fiecare muncitor, fiecare ostas al Armatei
fiecare om al muncii trebuie sa se intrebe de ce

Puterea noastra sovietica este acuzata ca recurge la te-
roare, de ce se spune ca bolsevicii shit niste dictatori,
niste basbuzuci. Pe de alta parte, orice om al muncii tre-
buie sa se intrebe de ce s-au pra.busit atit de usor guver-
nele lui Kerenski, Kaledin i Kolceak. Stiti cu totii ca in
timpul guvernarii lui Kerenski 'intreaga Rusie era
acoperita de o retea de Soviete de deputati ai munci-
torilor i soldatilor, dar, alaturi de ele, burghezia detinea
in miinile ei intreaga putere. Burghezia se bucura de spri-
jinul aliatilor, care voiau ca Rusia sa continue razboiul ;
insasi burghezia rusa dorea sa continue razboiul, pentru
a capata Dardanelele. Tocmai de aceea guvernul burghez
al lui Kerenski, sustinut de mensevici si de eseri, nu voia
si nu putea sa publice tratatele secrete pe care guvernul
lui Nicolaie Singerosul le 'incheiase cu aliatii. In felul
acesta, cu ajutorul mensevicilor si al eserilor i recurgind
la mincium, burghezia a tinut sub puterea ei rnasele
muncitoare.

amintiti cu totii ca, la inceputul revolutiei
din 1917, Sovietele numarau putini deputati bolsevici.
In iunie, de pilda, la primul Congres al Sovietelor 63, ei
nu reprezentau nici macar a saptea parte. Bolsevicii pot
avea asupra oamenilor muncii o influenta dizolvanta
spuneau despre noi burghezia 4i asa-zisele partide socia-
Este ale mensevicilor si eserilor. Dar ce facea pe vremea

dinilor,

VI

politica.
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aceea guvernul burghez al lui Kerenski ? El hranea ma-.
sele muncitoare numai cu promismni, pe care insa nu si
le indeplinea. Legea agrara n-a fost promulgata. Iar atunci
cind comitetele agrare incercau sa ia pamintul mosieresc
pentru a-I imparti taranhor saraci, membrh .lor erau
arestati. Oamenilor munch le devenea tot mai clar
aceasta cirmuire nu le v a da nimic. Ei au inceput sa-si
dea seama ca. numai puterea lor, puterea muncitonlor
a taranilor saraci, le poate da ceva.

Tot pe vremea aceea s-a produs marsul lui Kornilov
asupra Petrogradului. Marsul lui Kormlov n-a fost ceva
intimplator : el a fost o urmare a politicii de amageli a
guvernului Kerenski, care a cautat tot timpul s realizeze
o impacare intre mosieri i tarani, intre oamenii munch

exploatatori, intre munca si capital. Si atunci
ofiteni, capitalistii au hotarit sa ia definitiv intreaga
putere in mlinile lor. De aceea s-a i produs marsul lui
Kornilov. Sovietele au inteles primejdia i s-au unit
potriva lui Kornilov. Cind ns i dupa aceasta guvernul
burghez al lui Kerenski continuat politica de amageli,
constlinta maselor muncitoresti a inceput s creasca rapid

in acelasi nmp, a inceput s creasca rapid, inca inainte
de Revolutia din Octombrie, numarul deputatilor bolsevici
in Soviete. Iar in Octombrie, cind am luat in miinile
noastre puterea, mensevicii i eserii care se phmbau prin
Smolnii ne-au amenintat ca vine frontul si ne matura de
pe fata pamintului. Drept raspuns, noi le rideam in fata,
caci stiam ca masele muncitoare vor intelege explicatiile
noastre, c aceste mase sint pentru puterea oamenilor
muncn, deci pentru puterea Sovietelor. Intr-adevar, cind
au inceput sa vina la Petrograd numeroase delegatii de
pe front, noi ne-am straduit sa le explicarn cum stau
lucrunle i toate au trecut de partea noastra. Pentru dv.,
oamem ai muncii fara partid, acesta este un exemplu
concret. Once om al muncii, orice muncitor, oHce ostas
al Armatei Rosh trebuie sa traga invataminte din istoria
guvernului Kerenski, care repet voia sa impace
interesele mosierilor cu cele ale taranilor, interesele mun-
citonlor cu cele ale patronilor, interesele muncii cu cele
ale capitalului.

ca

si

si mosierii,

im-

si-a

si,
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S-ar parea c guvernul Kerenski trebuia sa fi fost pu-
ternic din moment ce se bucura de sprijinul guvernelor
bursheze ahate, si totusi vedem ca s-a prabusit. S-a pral:
busit pentru eal se mentinea prin amagirea poporului
era lipsit de teren sub picioare. El a prom's oamenilor
muncii alegeri generale, dar numai pentru a arunca astiel
praf in ochii maselor muncitoare, pentru a le abate atencia
de la adevarata stare de lucruri. De aceea, dupi Revolutia
din Octombrie, cind proletariatul a luat puterea in pro-
priile sale miini, el si-a organizat in prirnul rind organe
de conducere proprii Sovietele de deputati ai munci-
torilor i soldavilor.

Guvernul muncitorilor i taranilor a curmat imediat
politica de duplicitate a guvernului burghez al lui Ke-
renski. Primul pas al Consiliului Comisarilor Poporului
a fost publicarea tratatelor secrete pe care guvernul lui
Nicolaie Singerosul le incheiase cu fostii nostri ahavi.
Guvernul muncitorilor i taranilor a declarat raspicat ca
nu vrea s continue razbonil pentru interesele burgheziei

fara s ina seama de calomniile la care se dadeau ni-
miçii ei mensevicii i eserii , a propus tuturor tari-
lor beligerante sa inceapa tratative de pace. Muncitorii
din toate *Ile au vazut atunci ca' Puterea sovietica nu
doreste sa continue razboiul. A fost incheiata pacea
tilhareasca de la Brest, pe care tilharii germani o impu-
sesera Rusiei neinarmate. In rindurile maselor muncito-
resti constiente din toate tarile se intarea i crestea
simpatia pentru Puterea sovietica. Cind insa guvernele bur-
gheze ale Antantei au silit pe tilharii germani s semneze
o pace i mai grea, si mai tilhareasca, muncitorii din toate
tarile si-au dat seama ca au fost mintici tot timpul. Au
inceput atunci s rasune, tot mai puternice si mai nu-
meroase, glasurile lor de protest impotriva acelora care-i
mintisera. Muncitorii au inceput s revendice instaurarea
puterii maselor muncitoare a muncitorilor si

instaurarea puterii Sovietelor.
Iata de ce s-au prabusit atit de repede guvernele bur-

gheze conduse de Kerenski si de Kolceak, care erau spri-
jinqi de mensevici si de eseri. (Stiti cu totii c mensevicul
Maiski a facut parte din guvernul Siberiei ".) Mensevicii,

tarani-
lor,

ji

5i,
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eserii i cehoslovacii, sprijiniti de burghezia straina, s-au
unit cu totii rnai intii in lupta impotriva bolsevicilor, iar
apoi pe platforma crearii unui guvern democratic al in-
tregului popor. In realitate insa ce vedem ? In Siberia,
ofiteri de teapa lui Kolceak au alungat Adunarea con-
stituanta si au instaurat puterea oficerilor, a capitalistilor
si a mosierilor. Masele muncitoare din Siberia s-au con-
vins astfel din propria lor experienta ca slat inselate,
de aceea Armata Rosie a reusit s cucereasca atit de lesne

intr-un timp atit de scurt intreaga Siberie, caci acum
i-au venit in ajutor inii muncitorii i yaranii siberieni:

vedem acum, tovarasi, de ce se spune c bolsevicu
uzeala de violenta, c bolsevicii sint dictatori ? Si cum se
explica faptul cá toti aceia care au fost alaturi de men-
sevici, de eseri, de cehoslovaci si de Kolceak s-au in-
departat curind de ei ? De ce moierii, capitalitii i ofi-
terii din guvernul Siberiei, de indata ce au pus mina pe
putere, i-au alungat pe mensevici i pe eseri si 1-au pus in
locul lor pe Kolceak ? De ce s-a destramat atit de repede
aceasta cirmuire, care era sprijinita din toate partile ?
Pentru c prin toate vorbele i faptele lor ei nu urma-
reau decit si insele i s minta poporul. Pentru c ei nu
si-au .tinut cuvintul si nu au dat poporului nici Adunare
constituanta, nici putere populari i nici vreo alta putere
democratica ; ei an instaurat acolo dictatura mosierilor
si a ofiterilor.

Tovarasi, in virtutea intereselor ei de c1asa, burghezia
a fost nevoita sa minta si s insele pe oamenii muncii.
Toate astea le-au inteles muncitorii si taranii. Ei au in-
teles ca' numai atunci cind puterea va apartine oamenilor
muncii nu va mai fi minciuna, nu va 'mai fi inselatorie

nu.-vor mai fi grozaviile prin care au trebuit si mai
trebure sa treaca si astazi proletariatul i taranimea saraca
dup patru ani de razboi, cind la putere se afla bur-
ghezia. Proletariatul a inteles ca nu exista decit o singura
iesire rasturnarea putcrii capitalistilor, c o impacare
intre munca si capital, de care vorbesc tot timpul men-
sev1cii si eserii, este cu desavirsire exclusa. Intr-adevar,
scump de tot, cu pretul a zeci de mii de oameni im-
puscati i omoriti in batai, si-au platit credulitatea mun-

si
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citorii §i taranii siberieni. Noi am trecut prin experiença
amara a singerarii muncitorilor §i varanilor siberieni, dar
§tim ca aceasta" experienfa le va fi invafatura de minte.
Aceasta experiença este cel mai bun dascal de bol§evism
pentru muncitori §i varani. Dupa ce vor trece prin ea,
masele muncitoare invelege ca nu exista cale de mij-
loc. Ori puterea muncitorilor §i Viranilor, adica puterea
Sovietelor, ori puterea capitali§tilor §i mo§ierilor ; alta
alegere nu exista. Burghezia incearca prin violença §i prin
amageli s intunece comtiinca oamenilor muncii, dar, ca
un castel de carci de joc, toate incercarile ei queaza la-
mentabil in fava con§tiintei crescinde a proletariatului §i
a caranimii sarace.

Aventura lui Denikin, care repeta in Ucraina ex-
perienca lui Kolceak, va face ca muncitorii i taranii
ucraineni s inceleaga ce gre§eala fac ei acum ca nu lupta
destul de energic impotriva lui. Noi tim ca dominatia
samavolnica a lui Denikin in Ucraina ii va oveli pe mun-
citorii i taranii ucraineni va face sa apere puterea
muncitoreasca-caraneasca nu in vorbe, ci in fapte, a§a
cum o apara acum fratii mwri siberieni. Puterea munci-
toreasca-varaneasca spune Varanilor §i tuturor oamenilor
muncii : Venici cu noi, construici-va statul vostru pro-:
letar. Privici ce se intimpla sub Kolceak §i Denikin §i

vevi vedea cum e viaca sub aka' putere de stat decit cea
sovietica". Pentru noi aceasta experiença este cea mai
buna agitavie.

0 putere muncitoreasca-varaneasca trainica zdrobe§te
orice comploturi albgardiste organizate impotriva ei. Cu
o matura de fier alunga ea pe tradatorii din rindurile
sale. Puterea muncitoreasca-caraneasca a creat Armata
Ro§ie, a incadrat-o cu speciali§ti, care sint inconjuravi de
o serie intreaga de comis-ari comuni§ti. Cei cliva zect
de specialisti care s-au dovedit a fi tradatori au fost az-

afara din rindurile Armatei Ro§ii, in timp ce
miile, zecile de mii de speciali§ti militari care i§i in-
deplinesc cinstit indatoririle ramin in rindurile Armatei
Ro§ii a muncitorilor §i varanilor. Aceasta este experienta
principala §i esentiala dobindita in .domeniul crnancipàru

eliber4rii politice a maselor muricitoare.

vor

virhti
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Toate lucrurile despre care v-am vorbit astazi, tovarasi,
incep s le devina clare oamenilor muncii din alte tam
Pretutindeni creste si se largeste miscareamaselor munci-
toresti, care cer instaurarea Puterii Sovietelor. In Ger-
mania, precum tiçi, n fruntea guvernului se afla acum
mensevicii, care sint sprijiniti de forta armata a Antantei,
dar, cu toate acestea, muncitorii germani cer instaurarea
Puterii Sovietelor: Si guvernul german s-a vazut de
curind nevoit s introduca in constitutie un punct prim
care in intreaga Germanie se infiinteaza Soviete de
deputati ai muncitorilor. Dar aceste Soviete n-au dreptul

discute problemele politice care intereseaza taxa. Dupa
constitutia social-tradatorilor, Sovietele germane au drep-
tul s discute numai situatia economica a tarii.

foarte putine stiri din celelalte state ale Europeioc-
cidentale, deoarece sintem din toate partile inconjurati de
dusmani, dar stirile care ne parvin arata cal miscarea pro-
bolsevica creste si se intareste. Va voi relata un mic epi-
sod care a avut loc in Franca si care demonstreaza, mai
graitor ca orice, justetea argumentelor mele, fiind cit se
poate de mstructiv. In Franca apar doua ziare bolsevice.
Unul dintre ele urma sa apara sub denumirea Bolsevi-
cul", dar cenzura (in Franta democratica exista cenzura !)
a .interzis acest titlu ; atunci ziarul a aparut sub denu-
mirea Titlul cenzurat" 65 Muncitorul care cumpara acest
ziar i citeste acest titlu adauga singur : Bolsevicul".
(Aplauze furtunoase.)

In incheiere, tovarasi, ingaduiti-mi sa va impartasesc o
veste pe care am primit-o astazi de la tov. Zinoviev, pre-
sedintele Sovietului de deputati ai muncitorilor si osta-
silor rosii din Petrograd. Tov. Zinoviev imi comunica ca
la Petrograd au fost debarcati o suta de prizonieri estoni,
care 1-.au relatat ca in Estonia albgardista a avut loc o
conferinta a muncitorilor fara partid organizati in sin-
dicate. La aceasta conferinta au participat 417 delegati,
dintre care numai 33 mensevici, iar toti ceilalti bolsevici !
(A plauze f ur tuno as e.) Conferinta a cerut inche-
ierea pacii cu Rusia. Cind englezii au aflat despre aceasta,
un reprezentant al lor a venit la conferinta si a propus
sa se adopte o hotarire pentru rasturnarea guvernului

sã
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albgardist din cara ; drept raspuns insa, muncitorii
alungat §i au cerut Incheierea pacii cu Rusia §i revenirea
la o viati pamica. Atunci conferinca a fost dizolvata. 0
suta de delegaci au fost trimi§i n Rusia s a. caute bol-
§evismul", dar 26 au fost arestaci §i se afla in primejdie
de a fi impuqcati. La acest act al Estoniei albgardiste, noi
am raspuns printr-o chernare adresata muncitorilor §i
populaciei estone, iar guvernului de acolo i-am declarat
ca vom impuKa pe toti ostaticii aflaci la noi 6 6.
(A p1 a u z e.) $i se tie doar c guvernul de acolo e
sprijinit de men§evici §i de eseri !

La conferinta fara partid a sindicatelor ei, mica Estonie
a .dat raspunsul cuvenit puternicei Anglii, care ne-a arne-
nintat pe noi cu alianta celor paisprezece state ".

In incheierea cuvintarii mele, sa" exprim
convingerea c'a Rusia Sovietic5I, care timp de doi ani a
ie§it rnereu biruitoare n interiorul Orli, va birui curind
puterea burgheziei 'in lumea intreaga. (A plauz e
furtunoase.)

"Pravda" nr. 201 Se tipAreste dupii textut
din 11 septembrie 1919 apiirut in ziar

I-au

ingaduiti-mi
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INTRODUCEREA PRINCIPIULUI CONDUCERII
UNICE LA CENTRALA TEXTILELOR, IN LOCUL

CONDUCERII PRIN COLEGII
PROIECT DE HOTARTRE

A CONSILIIJLUI COMISARILOR POPORULUI "

1) Consiliul economic superior va reduce treptat nu-
membrilor in colegii, studiind totodafa experienca

conducerii unice exercitate fie de comun4ti, fie de spe-
cia14ti asista;i de comisari comuni§ti.

2) Para lel cu principiul dezbaterii §i 1uirii de hofiriri
in colectiv se va urmiri fa'r'a abatere introducerea fispun-
derii personale atit pentru indeplinirea unor anumite
munci, cit §i pentru executarea unor operatii izolate.

3) Peste dou'l luni, Consiliul economic superior §i cele-
lake cormsariate care au intreprinderi vor prezenta ra-
poarte asupra indeplinirii efective a acestor sarcini (in-

printre altele, numa'rul muncitorilor care invat'l
in practica' munca de conducere §i stagiul lor n aceasta"
privinta).

Scris Ia 4 septembrie 1919
Publicat pentru prima oars in 1945,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXV

Se tipiireste dupil manuscres

mIrul

dicind,
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Posturile noastre de radio intercepteaza radiograme din
Carnarvon (Anglia), Paris si din alte centre europene.
Parisul este acum centrul aliancei mondiale a imperialis-
tilor, si de aceea emisiunile postului sau de radio \prezinta
adesea un interes deosebit. De curind, la 13 septembrie,
postul de radio guvernamental din acestcentru al impe-
rialismului mondial a anuntat tuturor carilor aparivia unei
noi carci indreptate impotriva bolsevismului, scrisa de
cunoscutul renegat Karl Kautsky, unul dintre conduca-
torii Internationalei a II-a.

Milionarii si miliardarii nu irosesc pentru fleacuri
timpul consacrat emismnilor oficiale de radio. Lor li s-a
parut necesar sa vesteasca lumii intregi noua campanie
a lui Kautsky. In lupta lor impotriva bolsevismului in
crestere, ei sint nevoivi sa se agace de orice chiar si
de un pai, chiar si de cartea lui Kautsky. Mulvumim din
inima dommlor milionari francezi ca ne ajuta atit de
bine sa propagam bolsevismul ! El ne ajuta. foarte mult
expun ind mbatjocurii banalele si filipice ale lui
Kautsky impotriva bolsevicilor !

Astazi, 18 septembrie, mi-a fost adus numdrul din
7 septembrie al ziarului Vorwarts" 69, organul de presa
al social-sovinistilor germani, al asasinilor lui K. Lieb-
knecht si R. Luxemburg, numar care contine o recenzie
a lui Friedrich Stampfer la aceasta noua carte a lui
Kautsky (Terorism si comunism"), cu o serie de citate
din textul carcii recenzate 7°. Comparind recenzia lui
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Stampfer cu stirea transmisa de postul de radio Paris,
vedem ca, dupa toate probabilitacile, stirea a fost alca-
tuita pe baza acestei recenzii. Domnii Scheidemann
Noske, scutierii burgheziei germane si clàii comunistilor
germani, aduc elogii cãrçii lui Kautsky si se unesc cu im-

Antantei n lupta impotriva comunismului in-
ternational. E un spectacol extrem de instructiv ! Tar
mensevicii nostri, acesti tipici reprezentanci ai Interna-
vonalei galbene, de la Berna, n-au gisit cuvinte pentru

exprima indignarea in legatura cu f aptul ca eu 1-am
numit pe Kautsky (in cartea mea Revoluvia proletara

renegatul Kautsky") lacheu al burgheziei *.
Acestea sint faptele, domnilor, oricit v-aci supara !

Doar nu yeti pretinde c scheidemannistii de la Vor-
warts" i milionarii Antantei s-au inceles cu mine sa-1
laude pe Kautsky si sa-1 foloseasca drept unealta in lupta
lor impotriva bolsevismului mondial. Kautsky s-a do-
vedit a fi in realitate fava de burghezie chiar daca el
nu-si cla seama de acest lucru i nu-1 doreste exact
ceea ce am spus eu.

Pentru a va arata pina unde a ajuns aceasta renegare
a socialismului si a revolu%iei, camuflata sub denumirea
de .marxism, vom reproduce citeva dintre cele mai te-
ribile" invinuiri aduse de Kautsky bolsevicilor.

...Kautsky arata in mod amanuntit scrie Stampfer cum
in cele din urm a. bolsevicii ajung intotdeauna la rezultate contrare
elului urma.'rit de ei : desi au fost impotriva pedepsei cu moartea,

acum recurg la executii in masa..."

In primul rind, este o minciuna sfruntata ca. bolsevicii
ar fi fost impotriva pedepsei cu moartea intr-o perioada
de revolutie. La Congresul al II-lea, din 1903, al parti-
dului nostru, cind a luat nastere bolsevismul, a fost
elaborat programul partidului, iar in procesele-verbale
ale congresului putem citi ca ideea de a include in pro-
gram revendicarea desfiinvarii pedepsei cu moartea a
provocat doar exclamacii ironice : si pentru Nikolai
al II-lea ?" 71 Nici chiar mensevicii nu s-au incumetat in

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 37, Bucuregi, Edicura politica', 1965,
ed. a doua, p 243-349. Nota red.
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1903 sa. puna la vot propunerea de a se desfiinta pedeapsa
cu moartea pentru tar. Iar in 1917, in timpul guvernarn
lui Kerenski, am scris in Pravda" ca nici un guvern
revolutionar nu se poate dispensa de pedeapsa cu moartea
§i ca intrebarea este nurnai impotriva ca'rei clase folo-
seqte respectivul guvern arma pedepsei capitale. Kautsky
s-a dezvatat sa gindeasca in chip revolutionar §i s-a
potmolit in oportunismul filistin in a§a masura, inch
nici nu1i poate imagina c un partid proletar revolutio-
nar a putut admite deschis, cu mult inainte de victoria
sa, necesitatea pedepsei cu moartea pentru contrarevolu-
tionari ! De aceea onestul" Kautsky, fiind un om onest

un oportunist onest, debiteaza fara pic de jena min-
ciuni despre adversarii sai.

In al doilea rind, daca acest om ar fi avut macar un
pic de intelegere a ceea ce este o revolutie, el nu ar fi
putut uita c e vorba acurn nu de revolutie in general,
ci de o revolutie care se na§te din marele macel imperia-
list al popoarelor. Este oare de conceput o revolutie
proletara izvorita dintr-un asemenea razboi fara
comploturi i atentate contrarevolutionare din partea ze-
cilor §i sutelor de mii de ofiteri proveniti din clasa
mo§ierilor §i a capitaNtilor ? Este oare de conceput un
partid muncitoresc revolutionar care sa nu pedepseasca
cu moartea asemenea actiuni intr-o perioada de crincen
razboi civil i de comploturi din partea burgheziei in
scopul de a organiza o invazie de trupe straine pentru
rasturn area guvernului muncitoresc ? Nimeni, afara doar
de nwe pedanti ridicoli i iremediabili, nu ar putea
raspunde la aceste intrebari altfel decit negativ. Dar
Kautsky, care a1tâdat tia s puna problemele in cadrul
lor istoric concret, s-a dezvatat sa le puna cum trebuie.

In al treilea rind, daca d-1 Kautsky nu e in stare sa' se
documenteze temeinic asupra subiectului tratat i debi-
teaza' minciuni despre bo4evici, daca nu tic s rationeze

nu e in stare nici macar s puna problema particu-
laritatilor unei revolutii izvorite dintr-un razboi care a
durat patru ani, el ar putea cel putin sa observe ce se
petrece in jurul lui. Ce dovedgte asasinarea Rosei
Luxemburg i a lui Karl Liebknecht, savir§ita de niste

im-

si

si
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ofiteri in republica democrata germana ? Ce dovedeste
evadarea ofiterilor care, judecati pentru conuterea acestur
asasinat, au fost condamnaci la pedepse revoltator de
blinde ? Pus in fata unor asemenea intrebari, d-1 Kautsky
si intregul sau partid independent" (de proletariat, insi
foarte dependent de prejudecatile rnic-burgheze) incearca

scape prin vaicareli, reprobari i lamentari filistine.
Dar tocrnai de aceea toti rnuncrtorri revolutionan din
lumea intreaga se indeparteaza tot mai mult de alde
Kautsky, Longuet, MacDonald, Turati i trec de partea
comunistilor, caci proletariatul revolutionar are nevoie
de victorie asupra contrarevolutiei, si nu de neputincroase
declaratii reprobatoare" la adresa ei.

In al patrulea rind, problema terorismului" pare a fi
problema .centrala a cartii lui Kautsky. Aceasta se vede
atit din trtlul ei, cit si din urmatoarele cuvinte ale lui
Stampfer : ...Kautsky are, fara Indoial, dreptate atunci
cind afirm c principiul fundamental al Comunei nu a
fost teronsmul, ci sufragiul universal". In cartea mea
Revolutia proletara si renegatul Kautsky" am citat sufi-
ciente dovezi care arat c o asemenea afirmatie despre
principiul fundamental" e o adevarata batjocura la
adresa marxismului. In momentul de fatal insa, sarcina
rnea este alta. Pentru a arata cit valoreaza consideratiile
lui Kautsky despre terorism", cui anume, cärei clase ii
servesc el; voi reproduce in intregime un mic articol
scris in spirit liberal. Acest articol este in fond o scri-
soare adresata redactiei revistei liberale americane Re-
publica Noua" (The New Republic", June 25-th
1919) 72. Aceasta revista, care in linii generale reprezinta
un punct de vedere mic-burghez, se deosebeste in mod
favorabil de mizgalelile domnilor Kautsky, prin faptul
nu numeqte acest punct de vedere nici socialism revolu-
tionar, nici marxism.

Iata in extenso aceasta scrisoare catre redagie :

MANNERHEIM SI KOLCEAK

Domnule redactor ! Guvernele aliate au refuzat sa recunoasca
guvernul sovietic al Rusiei din urmatoarele, cum spun ele, motive :

1 4*

sa"

ca.
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1. Guvernul sovietic este sau a fost un guvern germanofil
(pro-german, adica situat de partea Germaniei).

2. Guvernul sovietic se mentine prin teroare.
3. Guvernul sovietic e nedemocratic si nu reprezinta poporul rus.
In acelasi timp insa, guvernele abate au recunoscut de mutt ac-

tualul guvern albgardist al Finlandei, aflat sub dictatura generalului
Mannerheim, desi este evident ca :

1. Trupele germane i-au ajutat pe albgardisti s striveasca repu-
Mica socialista Finlanda, iar generalul Mannerheim a trimis in repe-
tate rinduri kaiserului telegrame in care il asigura de toata simpatia
st de tot respectul sau. Guvernul sovietic insa a depus o activitate
energica pentru subminarea guvernului german, prin propaganda
desfasuraeg in rindurile trupelor de pe frontul rus. Guvernul finlan-
dez a fost infinit mai germanofil decit cel rus.

2. Venind la putere, actualul guvern al Finlandei a executat cu
singe rece, in decurs de citeva zile, 16 700 de partizani ai fostei
republici socialiste si a aruncat in lagare de concentrare, condamnin-
du-i la moarte prin infometare, alti 70 000 de oameni. In Rusia insa,
in perioada 1 noiembrie 1917-1 noiembrie 1918, au fost executati,
dupa date oficiale, 3 800 de oameni, printre care si numerosi functio-
nan sovietici corupti, precum si contrarevolutionari. Guvernul fin-
landez a fost infinit mai terorist decit guvernul rus.

3. Dupa ce a asasinat si a inchis in lagare vreo 90 000 de socia-
listi i dupa ce a izgonit peste granita, in Rusia, alti 50 000 de so-
cialisti Finlanda este o tara mica, in care numarul alegatorilor
nu trece de 400 000 , guvernul albgardist a socotit c ii poate
permite s tina alegeri. Cu toate masurile de precautie, a fost aleasa
o majoritate socialised. ; dar generalul Mannerheim, asemenea aliatilor
dupa alegerile de la Vladivostok, n-a confirmat nici unul dintre
mandatele socialiste. Guvernul sovietic insa a privat de drepturi
electorale pe toti cei care isi cistiga existenta altfel decit printr-o
munca folositoare. Guvernul finlandez a fost mult mai putin demo-
cratic decit cel trus.

Exact la fel stau lucrurile si in ceea ce-1 priveste pe marele cam-
pion al democratiei si al ordinii noi, amiralul Kolceak de la Omsk,
pe care guvernele aliate I-au sprijinit, 1-au aprovizionat, 1-au echipat

acum se pregatesc sa-1 recunoasca oficial.
Prin urmare, fiecare argument pe care aliatii 1-au formulat impo-

triva recunoasterii Sovietelor poate fi invocat cu mai mult temei
11 cu constiinta mai impacata impotriva lui Mannerheim si a lui
Kolceak. Totusi, acestia din urma. au fost recunoscuti, in timp ce
blocada in jurul Rusiei infometate devine tot mai riguroasa.
Washington.

Stuart Chase".

Acest articol al unui liberal burghez dezvguie cit se
poate de bine toat ticloia domnilor Kautsky, Martov,
Cernov, Branting si a celorlalci eroi ai Internavionalei

fl
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galbene, de la Berna, i tradarea comisa de ei fata* de
socialism.

In primul rind, e minciuna sfruntata tot ce Kautsky
si toti acesti eroi spun despre Rusia Sovietica in pro-
blema terommului si a democratiei. In al doilea rind, ei
apreciaza evenimentele nu din punctul de vedere al
luptei de clasa care se desfasoara efectiv pe scara
mondiala i intr-o forma extrem de ascutita, ci din
punctul de vedere al unor mic-burghezi i filistini care
se jeluie gindindu-se la ceea ce ar fi putut sa fie daci
n-ar fi fost legatura dintre democratia burgheza si capi-
talism, daca n-ar fi fost pe fume albgardistii, claci acestia
nu ar fi sprijiniti de burghezia mondiala etc. etc. In al
treilea rind, comparind articolasul american cu rationa-
mentele lui Kautsky 8c Co., vedem clar c rolul obiectiv
al acestuia din urma este acela de lacheu al burgheziei.

Burghezia mondiala sprijina pe alde Mannerheim si
Kolceak, cautind s sugrume Statul sovietic, pe care il
prezinta in mod fals drept stat terorist si nedemocratic.
Acestea shit faptele. Iar Kautsky, Martov, Cernov ez Co.
nu fac decit s çin isonul burgheziei atunci cind repeta
intr-una cintecul lor despre terorism i democratism. Cu
ajutorul acestui cintec, amagindu-i pe muncitori cu acest
cintec, burghezia mondiala sugruma revolutia muncito-
reasca. Onestitatea personala a socialistilor" care 11 cinti
in mod sincer", adica din extrema' timpenie, nu schimba
cu nimic rolul lui obiectiv. Oportunistii onesti", alde
Kautsky, Martov, Longuet & Co., au devenit (prin ne-
maiauzita lor lipsa de caracter) contrarevoluponari
onesti".

Aceasta este realitatea.
Ltheralul american a inteles nu datorita pregatirii

sale teoretice, ci pur i simplu observind atent evenimen-
tete pe o scara d.estul de larga, i anume pe scara mon-
diala , a inteles ca burghezia lumii intregi organtzeazi
,si poarta un riizboi civil irnpotriva proletariatului revo-
lutionar, sprijinind in acest scop pe Kolceak i pe Dern-
kin in Rusia, pe Mannerheim in Fmlanda, pe lacheii
burgheziei mensevicii gruzini in Caucaz, pe

polonezi i pe Kerenskii polonezi in Noma, pe
impe-

eialigtd



190 v. I. LENIN

Scheidemannistii germani in Germania, pe contrarevolu-
cionani (mensevici i capitalisti) in Ungaria etc. etc.

Iar Kautsky, ca un adevarat filistin reacvionar, continua'
sa .se lamenteze pe tema grozavulor i calamitacilor raz-
bomlui civil ! Aici nu numai c dispare orice urma de
con§tunça revolucionara, once urma de realism istoric
(caci ar fi, in sfirsit, cazul sa se inveleaga inevitabilitatea
transformani razboiului imperialist in razboi civil), ci se
ajunge pur i simplu la o repetare a lozincilor burghe-
ziei, dindu-i-se astfel tin ajutor direct ; aici Kautsky se
dovedeste a fi in fapt de partea burgheziei in razboiul
civil care, in lumea intreaga, ori se desfasoara efectiv,
on se afla in curs de vdita pregatire.

Cu zarva i cu cipetele sale, cu lamentarile §i jeluirile
sale pe tema razboiului civil, Kautsky incearc sà ascunda
faptul cal, in calitate de teoretician, el a inregistrat un
esec total. Dreptatea s-a dovedit a fi de partea bolsevici-
lor, care in toamna anului 1914 au proclamat in faca

imperia-intregii lumi necesitatea transformarii razboiului
list in razboi civil. Reacvionarii de toate nuan;ele se
declarau indignaci, zimbeau ironic, dar dreptatea s-a do-
vecht a fi de partea bolsevicilor. Ca sa-vi ascunzi esecul
total, ca sa-vi ascunzi obtuzitatea, miopia, trebuie

i ntimidezicauti sa-i pe micii burghezi cu grozaviile raz-
boiului civil. Este tocmai ceea ce face Kautsky ca om
politic.

Ce absurditaci ridicole debita el in acest scop se vede
din urmatoarele. Speranvele intr-o revoluvie mondiala
sint lipsite de orice temei, afirma Kautsky, i ce cre-
deci dv., in ce consta argumentul lui ? 0 revoluvie euro,
peana dupa tipul celei ruse ar insemna, zice el, dezliin-
tuirea (Entfessellung) unor razboaie civile in toata lumea
pentru o intreaga generatie", §i nu va fi dezlamuirea
unei adevarate lupte de clasa, ci a unei lupte fratricide
intre proletari". Pasajele culese cu litere cursive sint citate
din cartea lui Kautsky, pe care Stampfer le reproduce,
bineinteles, cu mula plkere.

$i cum O. nu fie incintati de aceste cuvinte nernernicii
si calaii din tagma lui Scheidernann ! Conducatorul socia-
listilor" caut s sperie poporul cu revolutia qi 54-1 lnde-

sa
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parteze de ea ! Amuzant este insa faptul ca d-1 Kautsky
n-a observat un singur lucru : sint aproape doi ani de cind
atotputernica Antanta poarta razboi impotriva Rusiei si
prin aceasta nu face decit sa atite revolutia acasa la ea.
Daca revolutia ar incepe cel putin in prezent, fie chiar si
in stadiul ei conciliator, fie si numai intr-unul sau in doua
dintre marile state ale Antantei, aceasta ar curma dintr-o
data razboiul civil din Rusia, ar elibera dintr-o data sute
de milioane de oameni din colonii, caci acolo indignarea

revolta clocotesc, i numai purnnul de fier al Europei le
impiedica sa izbucneasca.

La Kautsky, pe linga faptul ca.' in tot cursul razboiului
imperialist el si-a dat in vileag toata uritenia josnicului
sau suflet de lacheu, mai intervine vadit acum si urma-
torul motiv : el s-a speriat de caracterul indelungat al
razboiului civil din Rusia. De frica, el a uitat c impo-
triva Rusiei lupta burghezia lumii intregi. 0 revolutie
intr-unul sau in doua dintre marile state europene ar sub-
mina definitiv fortele burgheziei in general, dorninatia ei
ar fi zdruncinata din temelii i ea nu ar mai gasi refugiu
nicaieri pe parnint.

In realitate, cei doi ani de razboi ai burgheziei mon-
diale impotriva proletariatului revolutionar din Rusia
sadesc sperante in inimile revolutionarilor din lumea in-
treaga, dovedesc ca victoria pe scara mondiala este extrem
de apropiata si lesne de obtinut.

Cit despre razboiul civil intre proletari", am mai avut
prilejul sa auzim asemenea argumente de la alde Cernov
si Martov. Pentru a releva toata mirsavia acestui argu-
ment, vom lua un exemplu concret. In timpul marii revo-
lutii franceze, o parte din tarani, i anume taranii din
Vandeea, au luptat de partea regelui si impotriva repu-
blicii. In iunie 1848 si in mai 1871, o parte din muncitori
s-au aflat in rindurile trupelor lui Cavaignac i Gallifet,
care cautau sli sugrume revolutia. Ei bine, ce-ati spune dv.
despre un om care ar declara : depling razboiul civil
dintre tarani in Franca anului 1792", pe cel dintre mun-
citori in anii 1848 si 1871" ? Açi spune ca este un arhi-
ipocrit aparator al reactiunii, al monarhiei, al Cavai-
gnacilor.

si
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Si ati avea dreptate.
Numai un cretin suta-n suta ar putea sa nu inteleaga

nici macar acum c tn Rusia se desfasoara (iar in lumea
intreaga incepe sou se pregateste) un razboi civil intre
proletariat i burghezie. Istoria nu cunoaste i flU va cu-
noaste niciodata o lupta de clasa in care o parte a clasei
inaintate sa nu ramina de partea reactiunii. Ace lasi lucru
se poate spune i despre razboiul civil. 0 parte dintre
rnuncitorii inapoiati sprijina in mod inevitabil un timp
mai mult sau mai putin scurt burghezia. Dar numai
niste ticalosi ii pot justifica prin aceasta trecerea bor de
partea burgheziei.

Pe plan teoretic vedem aici o lipsa de dorinta de a in-
telege un lucru pe care, incepind din 1914, 11 atesta in chip
vadit toate faptele intregii istorii a intregii miscari mun-
citoresti din toata lumea. Sciziunea din rindurile clasei
muncitoare ale carei virfuri sint pina-n maduva oase-
lor imbibate de filistinism, de oportunism i corupte prin
posturi grase" i prin alte pomeni din partea burgheziei

s-a conturat pe scara mondiala in toamna anului 1914
s-a precizat definitiv in anii 1915-1918. Refuzind sa

vada acest fapt istoric, invinuind pe comunisti de sciziune,
Kautsky nu face decit sa. demonstreze pentru a mia oara
rolul sau de lacheu al burgheziei.

Timp de 40 de ani, din 1852 pina in 1892, au vorbit
Marx si Engels despre imburghezirea unei parti a munci-
torimii engleze (si anume a virfurilor, a liderilor, a aris-
tocratiei" ei) datorita privilegiilor coloniale ale Angliei,
monopolurilor ei 73. Este limpede ca lumina zilei ca in
secolul al XX-lea monopolurile imperialiste nu puteau s.
nu genereze, intr-o serie intreaga de tari, un fenomen si-
milar cu cel din Anglia. In toate tarile avansate asistarn
la pervertirea, la coruperea liderilor clasei muncitoare si
a virfurilor ei §i la trecerea lor de partea burgheziei, pen-
tru c aceasta din urma le imparte pomeni, ofera acestor
lideri posturi grase", arunca acestor virfuri firimituri din
profiturile ei, muta pe umerii muncitorilor inapoiati adusi
din alte tari povara muncii celei mai brute si mai prost
retribuite, largeste privilegiile aristocratiei clasei munci-
toare" in comparatie cu masa.

si
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Razboiul din anii 1914-1918 a dovedit definitiv ca
liderii virfurile proletariatului, toti social-sovinistii de
teapa lui Gompers, Branting, Renaudel, MacDonald, Schei-
demann etc., au tradat socialismul si au trecut de partea
burgheziei, iar o parte din masa muncitoreasca, in virtutea
inertiei, fireste, mai urmeaza un timp pe aceste canalh
burgheze.

Internationala de la Berna a domnilor Huysmans, Van-
dervelde i Scheidemann s-a constituit acum pe deplin ca
Internationala galbena a acestor tradatori ai socialismului:
Fara lupta impotriva br, fara ruptura cu ei, nu poate fi
vorba de nici un socialism autentic, de nici o activitate
sincera in favoarea revolutiei sociale.

Independentii germani n-au decit sa incerce s stea in
doua hmtre, asta soarta. Scheidemannii ii saruta
irnbratiseaza pe Kautsky ca pe unul de-al lor", Stampfer
o spune in auzul lumii intregi, iar Kautsky este intr-ade-
vat- demn de a fi tovaras cu Scheidemannii. Pe de alta
parte, Hilferding, independent si el si amic al lui Kautsky,
a propus la Lucerna ca Scheidemann i adeptii sai sa fie
exclusi din Internationala. Bineinteles ca adevaratii con-
ducatori ai Internationalei galbene au ris de Hilferding.
Propunerea lui nu denota decit oH prostie fenomenala,
ori ipocrizie nerusinata : el vrea sa apara in ochii masei
muncitoresti drept om de stinga" i sa-si pastreze tot-
odata locsorul in Internationala lacheilor burgheziei ! Ori-
care ar fi insa explicatia comportarii unuia dintre condu-
catori, a lui Hilferding, un lucru este neindoielnic : in
rindurile masei proletariatului, atit lipsa de caracter
independentilor", cit i mirsavia celor de teapa lui Schei-
demann, Branting, Vandervelde vor duce inevitabil la o
tot mai accentuata indepartare de liderii tradatori. Impe-
rialismul poate dezbina pe muncitori in unele çri un timp
destul de indelungat, i exemplul Angliei e graitor in
aceasta privinta, dar unirea revolutionarilor, gruparea mase-
lor in jurul lor, izgonirea tradatorilor galbeni progreseaza
neincetat pe scara mondiala. Marturie in acest sens stau
marile succese ale Internationalei Gomuniste : in America
a i fost intemeiat un piartid comunist 74, la Paris Comite-
tul pentru restabilirea legaturilor internationale i Comi-

i
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tetul apararii sindicale " s-au situat de partea Internatio-
nalei a III-a. Doua ziare pariziene au trecut de partea
Internationalei a III-a : L'Internationale" 76 al lui Ray-
mond Pericat si Le Titre Censure" (Bolchevique" ?) al
lui Georges Anquetil. In Anglia ne aflam in ajunul

unui partid comunist, cu care se solidarizeaza i cei
mai buni oameni din Partidul socialist britanic, din comi-
tetele delegatilor de intreprindere" (Shop Stewards Com-
mittees), dintre industrialistii revolutionari etc. Elementele
de stinga din Suedia, social-dernocratii norvegieni, comu-
nistii olandezi, Partidul socialist elvetian si Partidul
socialist italian 79 pasesc in rind cu spartachistii ger-
mani i cu bolsevicii rusi.

In decurs de numai citeva luni ale anului 1919, Inter-
nationala Cornunista a devenit o Internationala mondiala,
care conduce masele si este ireconciliabil ostila tradatori-
lor socialismului din Internationala galbena" a aduna-
turii de la Berna si de la Lucerna.

In incheiere, as vrea sa m opresc asupra unei stiri
deosebit de instructive, care arunca o lumina vie asupra
rolului liderilor oportunisti. La Lucerna, in timpul lucra-
rilor conferintei socialistilor galbeni care a avut loc acolo
in august anul acesta, a aparut o editie locala a ziarului
genevez La Feuille" 8°, cuprinzind dari de seama si co-
municari in diferite linbi. In editia engleza (nr. 4, Wed-
nesday, August 6-th *) a fost publicat un interviu acordat
de Troelstra, cunoscutul lider al partidului oportunist din
Olanda.

Iata ce a spus Troelstra :

Revolutia gerrnana de la 9 noiembrie a pricinuit vii emotii lide-
dor nostri politici i sindicali. Timp de citeva zile, cercurile gu-
vernante din Olanda au fost stapinite de panica, cu atit mai mult
cu cit in acelasi timp izbucnise in armata o revolta aproape generala.

Primarii oraselor Rotterdam si Haga s-au straduit sa-si mobilizeze
propriile lor organizatii ca forte auxiliare ale contrarevolutiei. Un
comitet format din fosti generali, printre care si un ofiter batrin
care se mindrea cu inabusirea raiscoalei boxerilor din China, a incer-
cat si deruteze pe citiva tovarasi si sa-i inarmeze impotriva revo-
lutiei. Straduintele lor au avut, fireste, un rezultat diametral opus,
st la Rotterdam se parea la un moment dat cä va fi creat un Soviet

* miercuri, 6 august, Nota trod.
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al muncitorilor. Dar conducatorii organizatiei politice i ai organiza-
tiilor sindicale au fost de parere ca n-a sosit Inca timpul pentru
asemenea metode si s-au marginit s formuleze un program minimal
de revendicari muncitoresti si sa publice o inflicarati chemare
catre mase".

Asa a spus Troelstra. El a mai facut multe alte decla-
ratii laudaroase ca a rostit cuvintari revolutionare,
s-a pronuntat chiar pentru cucerirea puterii, c i da
seama de insuficienta parlamentarismului si a dernocratiei
pur politice, ca pentru perioada de trecere el recunoaste
si metodele ilegale" de lupta i dictatura proletaria-
tului" etc. etc.

Troelstra este un model de lider venal, oportunist, care
slujeste burghezia si arnageste pe muncitori. In vorbe,
dupa cum vedeti, el recunoaste totul : i Sovietele,
dictatura proletariatului, si tot ce vreti. In fapt Insa,
Troelstra este unul dintre cei mai rrarsavi tradatori ai
muncitorilor, un agent al burgheziei. In fapt el este con-
ducatorul acelor lideri de organizatii politice i sindicale
muncitoresti" din Olanda care au salvat burghezia ohm-
deza, trecind de partea ei in momentul hotaritor.

Caci faptele relatate de Troelstra sint cit se poate de
clare si de precise. In Olanda fusese mobilizata armata.
Proletariatul era inarmat si unit, in cadrul armatei, cu
paturile sarace ale kitregului popor. Revolutia germanl.
provocase un mare elan in rindurile muncitorilor i o
revolta aproape generala in armata". Este limpede ci
datoria unor conducatori revolutionari era aceea de a duce
masele la revolutie, de a nu scapa momentul cind influenta
revolutiei germane si faptul ca muncitorii erau inarmati
ar fi putut decide lucrurile dintr-o data.

Liderii tradatori, n frunte cu Troelstra, au trecut de
partea burgheziei. Muncitorilor le-au astupat gura cu re-
forme si mai ales cu promisiuni de reforme ; cu chemari
inflacarate" cu fraze revolutionare i-au linitit pe mun-
citori i i-au tras ie sfoara. D-nii Troelstra i liderii"
de teapa lui, care alcatuiesc Internacionala a 11-a de la
Berna i Lucerna, au ajutat burghezia s demobilizeze
armata i i-au salvat pe

: ca
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Miscarea muncitoreasca va merge inainte, izgonind din
&duffle ei pe tradatori, pe cei de teapa lui Troelstra
Kautsky, debarasindu-se dc virfurile imburghezite care in-
sala masele, promovind in realitate politica capitalistilor.
20 septembrie 1919

P.S. Judecind dupa expunerea facuta de Stampfer,
Kautsky n-a spus nimic despre sistemul de stat sovietic.
Nu cumva a renuntat el la pozitia sa in aceasta problema
esentiala ? Nu cumva a incetat sa mai sustina platitudinile
debitate in aceasta privinta in Ibrosura lui impotriva
Dictaturii proletariatului" ? Nu cumva a preferat s.
treaca de la problema principald la chestiuni de ordin se-
cundar ? Raspunsul la aceste intrebari 11 vom gasi atunci
cind vom putea citi chiar brosura lui Kautsky.

Publicat in septembrie 1919,
in revista ,,Kornmunisticeskii

International nr. 5
Semnat : N. Lenin

Se tiplirefte dupl manuscris
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PREFATA LA ARTICOLUL LUI G. ZINOVIEV
,,CU PRIVIRE LA COMPONENTA NUMERICA

A PARTIDULUI NOSTRU"

Tovarasul Zinoviev mi-a trimis acest articol cu ruga-
mintea de a-I transmite spre publicare in presa din Mos-
cova. Cu multa" placere i ndeplinesc rugamintea. Socot

articolul erità sa fie reprodus n toate ziarele. Este
necesar ca tovi tovarasii din partid sa-i acorde atencia cu-
venit i totodata, urmind exemplul Petersburgului,
procedeze pretutindeni la o cit mai temeinica curatire a
rindurilor partidului nostru de elementele care s-au strecu-
rat in organizatiile lui si la atragerea perseverenta in
partid a celor mai bune elemente din rindurile masei de
muncitori si tarani.

N. Lenin

Pravda" nr, 210 Se tiplrette dupa textul
din 21 septembrie 1919 apdrut in ziar

ca

sb
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CATRE, MUNCITORII AMERICANI

Tovarasi ! Acum aproape un an, in Scrisoare catre
muncitorii americani" (din 20 august 1918), v-am aratat
cum stau lucrurile in Rusia Sovietica si care sint sarcinile
ce-i stau in fata *. Asta a fost Inca inainte de izbucnirea
revolutiei germane. De atunci evenimentele internationale
au confirmat justetea aprecierii facute de bolsevici razbo-
iului imperialist din 1914-1918 k general si imperialis-
rnului Antantei in special, iar Puterea sovietica a devenit
mai apropiata mintii si inirnii maselor muncitoresti din
lumea intreaga. Pretutindeni masele muncitoresti, in po-
fida influentei liderilor vechi, imbibati de sovinism si de
oportunism, se conving de putreziciunea parlamentelor
burgheze si de necesitatea de a instaura puterea Soviete-
lor, puterea oamenilor muncii, dictatura proletariatului,
pentru a face posibila eliberarea omenirii de sub jugul ca-
pitalului. $i oricit ar spumega de furie, oricit ar turba
burghezia din toate puterea Sovietelor va invinge

lumea intreaga. Burghezia mondiala keaca in singe
Rusia, purtind razboi impotriva noastra, atitind impotriva
noastra pe contrarevolutionari, pe adeptii restaurarii ju-
gului capitalului. Instituind blocada i sprijinind contra-
revolutia, burghezia pricinuieste suferinte nernaiauzite
maselor muncitoare din Rusia, dar noi I-am infrint pe

* iezi V. 1. Lenin. Opere complete, vol. 37, Bucurevi, Editura politicS,
1965, ed. a doua, p. 49-66. Nota red.

tarile,
in
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Kolceak i, plini .de incredere In victorie, ducern razboi
irnpotriva lui Demlun.

N. Lenin
23.IX.1919

Adesea mi se pune intrebarea daca au dreptate acei
americani, nu numai muncitori, ci i mai ales bur-
ghezi, care, avind o atitudine negativa fata de razboiul
cu Rusia, asteapta de la noi, in cazul clnd se va incheia
pace, nu nurnai reluarea relaii1or comerciale, ci i posibi-
litatea de a obtine anumite concesiuni in Rusia. Repet :
da, au dreptate. 0 pace trainica ar usura in asa masura
situatia maselor muncitoare din Rusia, inch ele ar con-
sirnti, fr ndoiali, i la acordarea anumitor concesiuni.
Concesiuni acordate In conditii rezonabile Ant de dorit
si din punctul nostru de vedere, caci n decursul perioadei
in care vor coexista state socialiste si state capitaliste,
aceste concesiuni constituie unul dintre mijloacele de a
asigura Rusiei ajutorul tehnic al tarilor mai inaintate
aceasta privinva.

23.IX.1919

Publicat in limba englezei
la 17 decembrie 1919 in ziaral

The Christian Science Monitor nr. 20
Publicat in limba rusei pentru prima

oara la 7 noiembrie 1930
in ziarul Pravda' nr. 308

N. Lenin

Se tipareste dupa manuscris

in
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DESPRE SARCINILE
MISCARII FEMEILOR MUNCITOARE

DIN REPUBLICA SOVIETICA
CUVINTARE

ORASENEASCA A
ROSTITA LA CEA DE-A IV-A CONFERINTA
MUNCITOARELOR FARA PARTID DIN MOSCOVA

23 SEPTEMBRIE 1919

Tovarase, cu multa bucurie aduc salutul meu conferin-
%ei femeilor muncitoare. 1mi voi kigadui sa nu ating
temele si prdblemele care, mai presus de orice, preocupa
azi, desigur, pe fiecare femeie muncitoare i pe fiecare om
constient din rindurile masei muncitoare. Aceste probleme

cele mai arzatoare sint : problema piinii si situatia
noastra militara. Dar, dupa cite stiu din darile de seama
aparute in presa, la conferina dv. aceste probleme au fost
pe larg expuse de tov. Trocki in ceea ce priveste situatia
militara si de tovarasii Sviderski si Iakovleva in ceea ce
priveste problema plinii ; de aceea, cu ingaduinca dv., nu
voi mai atinge aceste probleme.

A§ vrea sa spun citeva cuvinte despre sarcinile generale
ale miscarii femeilor muncitoare din Republica sovietica,
atit despre sarcinile legate de trecerea la socialism in ge-
neral, cit si despre cele care se pun acum pe primul plan
intr-un mod deosebit de imperios. Tovarase, problema
situatiei femeii a format din capul locului obiectul pre-
ocuparilor Puterii sovietice. Dupa parerea mea, orice stat
muncitoresc care trece la socialism are in fata sa o dubla
sarcina. Prima parte a acestei sarcini este relativ simpla

usoara. Ea se refera la legile vechi, care puneau femeia
intr-o situacie de inegalitate in drepturi in compargie cu
barbatul.

De foarte multa vreme, reprezentanOi tuturor miscarilor
de eliberare din Europa occidentala au revendicat, decenii
si secole de-a rindul, abolirea acestor legi invechite si

si
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legiferarea egalitacii in drepturi a femeii cu barbatul,
dar nici unul dintre statele democratice europene, nici una
dintre cele mai inaintate republici n-au reusit sa realizeze
acest lucru, ventru c acolo unde exista capitalism, unde
se mentine proprietatea privata asupra pamintului, pro-
prietatea privata asupra fabricilor i uzinelor, unde se
mentine puterea capitalului, acolo se menvin i privilegiile
barbatulm. In Rusia, aceasta revendicare a putut fi in-
laptuita numai datorita faptului ca la 25 octombrie 1917
a fost instaurata aici puterea muncitorilor. Puterea sovie-
tica propus din capul locului sa fiinveze ca putere a
oamenilor muncii, ostila oricarei exploatari. Ea si-a propus

desfiinveze insasi posibilitatea exploatarii oamenilor
muncii de catre mosieri i capitalisti, sa desfiinteze domi-
navia capitalului. Puterea sovietic ii propune drept ;el
ca oamenii muncii sa-si orinduiasca viava fara proprie-
tate privata asupra pamintului, ark' proptietate privata
asupra fabricilor i uzinelor, acea proprietate privata
care, pretutindeni, in lumea intreaga, chiar i in conditii
de libertate politica deplina, chiar i in cele mai democra-
tice republici, osindeste in fapt pe oamenii muncii la mize-
rie i robie salariata, iar pe femeie o pune intr-o situavie
de dubla robie.

Chiar in primele luni ale existenvei sale, Puterea sovie-
tica, ca putere a oamenilor muncii, a infaptuit o transfor-
mare dintre cele mai radicale in legislatia referitoare la
femei. Din legile care puneau femeia intr-o situavie sub-
ordonata n-a mai ramas in Republica sovietica piatra pe
piatra. Am in vedere tocmai legile care profitau de pozivia
dezavantajata a femeii, pentru a o pune intr-o situavie de
inegalitate in drepturi i adesea chiar intr-o situatie umi-
litoare, adica legile privitoare la divorc si la copilul
nelegitim, la dreptul femeii de a cere de la tatal copilului
pensie alimentara pentru intrevinerea acestuia.

Trebuie spus c tocmai in acest dorneniu legislatia bur-
gheza, chiar si in tarile cele mai inaintate, profita de pozi-
%ia dezavantajata a femeii, pentru a o pune intr-o situavie
umilitoare, de inegalitate n drepturi. Si tocmai in acest
dorneniu Puterea sovietica n-a lasat piatra pe piatra din
legile vechi, nedrepte, insuportabile pentru reprezentamii

15 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 39
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masei muncitoare. Si noi putem spune acum cu toata min-
dria, fara tearna de exagerare, ca in afara de Rusia Sovie-
tica nu exista tara in lume in care femeia sa se bucure de
egalitate deplina in drepturi si sa nu fie pusa intr-o situatie
umilitoare, ale carei efecte se fac simtite in special in viata
de fiecare zi, in viata de familie. Aceasta a fost una dintre
primele i cele mai importante sarcini ale noastre.

Daca vi se intirnpla s. veniti in contact cu partide ostile
bolsevicilor, sau daca Val cad in mina ziare care apar in
ruseste in regiunile ocupate de Kolceak sau de Denikin,
sau daca aveti prilejul s vorbiti cu oameni care imparta-
sesc punctul de vedere al acestor ziare, ii puteti auzi ade-
sea aducind Puterii sovietice invinuirea de a fi violat
democratia.

Noi, reprezentantii Puterii sovietice, comunistii bolse-
vici i partizanii Puterii sovietice, sintem mereu invinuiti
de violarea dernocratiei, iar in sprijinul acestei invinuiri
se invoca faptul c. Puterea sovietica a dizolvat Adunarea
constituanta. La asemenea invinuiri noi raspundem de obi-
cei ca nu dam doi bani pe democratia i pe Adunarea
constituanta care au aparut sub regimul proprietatii pri-
vate asupra pamintului, cind oamenii nu erau egali intre
ei, cind posesorul de capital era stapin, iar ceilalti, care
lucrau la el, erau robii lui salariati. Chiar i in statele cele
mai inaintate aceasta democratie nu servea decit la camu-
flarea robiei. Noi, socialitii, sintern adeptii democratiei
numai in masura in care ea usureaza situatia maselor
muncitaare i asuprite. In lurnea intreaga socialismul ii
pune ca sarcina lupta impotriva oricarei exploatari a omu-
lui de catre om. Pentru noi are o valoare reala numai
democratia care serveste celor exploatati, celor pusi intr-o
situatie de inegalitate in drepturi. Cind elementele nemun-
citoare silt private de drepturi electorale, asta e adeva-
rata egalitate 'Imre oameni. Cine nu munceste nu trebuie
sa rnanince.

Drept raspuns la aceste invinuiri, noi spunem ca este
necesar sa se "Duna intrebarea : cum se infaptuieste demo-
cratia intr-un stat sau altul ? In toate republicile demo-.
cratice se proclama egalitatea, dar in legile civile i in
legile referitoare la drepturile femeii in ceea ce priveste
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situatia ei in familie sau desfacerea casatoriei vedem la
fiecare pas inegalitatea si umilirea femen, si noi spunem
ca aceasta inseamni incalcarea democratiei, i anume o
incalcare in ceea ce-i priveste pe asupriti. Puterea sovie-
tic a infaptuit democratia intr-o masura mai mare decit
toate celelalte tari, chiar i cele mai inaintate, nelasind in
legile ei nici cea mai mica aluzie la vreo inegalitate in
drepturi a femeii. Repet : nici Ufi stat si nici o legislatie
democratica n-a facut pentru femeie nici jumatate din
ceea ce a facut Puterea sovietica chiar in primele luni ale
existentei sale.

Fireste, numai legile nu sint de ajuns, si noi in nici un
caz nu ne multumim numai cu decrete. Dar in domeniul
legislatiei am facut tot ce se cerea din partea noastra
pentru a pune ferneia intr-o situatie de egalitate cu bar-
batul, si avem tot dreptul s ne mindrim cu aceasta. In
Rusia Sovietica femeia are acum o situatie ideala chiar in
comparatie cu aceea a femeilor din statele cele rnai avan-
sate. Dar noi ne spunem, fireste, c5. asta nu e deck
inceputul.

Atita timp cit se ocupa de gospodarie, femeia continua
ramina intr-o situatie de inferioritate. Pentru deplina

eliberare a femeii i pentru o adevarata egalitate intre
ea si barbat este necesar s existe o gospodarie obsteasca,
iar femeia sa participe la munca productiva a intregii
societati. Atunci ea va avea aceeasi situatie ca i barbatul.

Bineinteles ca aici nu e vorba de a se crea o egalitate
intre femeie i barbat in ceea ce priveste productivitatea
muncii, cuantumul muncii, durata ei, conditiile de
munca etc. ; ceea ce ne intereseaza aici este ca femeia
nu fie apasata de situatia ei econornica deosebita de aceea
a barbatului. Stiti cu totii ca, chiar in conditii de egalitate
deplina, rnai rarnine totusi aceasta oprimare in fapt a fe-
meii, caci asupra ei cade intreaga povara a treburilor
casnice. In majoritatea cazurilor, aceste treburi casnice re-
prezinta munca cea mai neproductiva, cea mai stupida 5 i
cea mai grea pe care o indeplineste femeia ; o rnunca ex-
trem de marunta care nu contine nimic care sa contribuie
cit de cit la dezvoltarea femeii.

1 5*
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Nazuind spre idealul socialist, vrem s. luptam pentru
infaptuirea deplina a socialismului, i aici i se deschide
femeii un vast cimp de activitate. Noi ne pregatim acum
temeinic s. curatim terenul pentru construccia socialista,
iar construirea propriu-zisa a societatii socialiste va in-
cepe numai atunci cind noi, dupa ce vorn fi realizat de-
plina egalitate in drepturi a femeii, ne vom apuca de
aceasta munca noua." impreuna cu femeia eliberata de ac-
tualele ei indeletniciri marunte, abrutizante, neproductive.
Aceasta munca va dura multi, foarte multi ani.

Este o munca care nu poate da rezultate rapide si nu
produce efecte stralucite.

Noi cream institutii model, cantine, crese, menite sa
elibereze femeia de povara treburilor casnice. $i tocmai
aici le revine femeilor, mai mult ca oricui, sarcina de a
lucra la organizarea tuturor acestor institutii. Trebuie sa
spunem ca in mornentul de fata asemenea institutii, care
sà ajute femeii s iasa din starea de roaba casnica, sint
foarte putine in Rusia. Sint extrern de putine, iar condi-
;rile in care se afla acum Republica sovietica atit con-
ditiile militare cit si cele alimentare, despre care tovarasii
v-au vorbit aici in mod amanuntit ne pun piedici in
aceasta munca. $i totusi asemenea institutii care elibereaza
femeia din situatia ei de roaba casnica apar pretutindeni
unde exista o cit de mica posibilitate in acest sens.

Noi spunem c. eliberarea muncitorilor trebuie sa fie
opera muncitorilor mnii ; la fel si eliberarea femeilor
muncitoare trebuie sa fie opera femeilor muncitoare in-
sesi. Insesi femeile muncitoare trebuie sa se ingrijeasca de
dezvoltarea acestor institutii, i aceasta activitate a femeii
va duce la o schimbare totala a vechii situatii pe care a
avut-o in societatea capitalista.

Cine voia sa se ocupe de politica in societatea veche,
capitalista, avea nevoie de o pregatire speciala ; de aceea
participarea femeilor la viata politic, chiar i in cele mai
avansate si mai libere tari capitaliste, era cu totul ne-
insemnata. Sarcina noastra este de a face ca politica sa
devina accesibila fiecarei femei muncitoare. Din momen-
tul in care proprietatea privata asupra pamintului i asu-
pra fabricilor este desfiintata, iar puterea mosierilor si a



DESPRE SARCINILE MISCARII FEMEILOR MUNC. DIN REPUBL. SOV. 205

capitalistilor doborita, pentru masa muncitoare i pentru
femeile muncitoare sarcimle politice devin simple, clare
pe deplin accesibile tuturor. In societatea capitalista, fe-
meia e in asa masura lipsita de drepturi, inch participarea
ei la viata politica se manifesta intr-o proportie infima
in comparatie cu cea a barbatului. Pentru ca aceasta si-
tuatie sa se schimbe, e necesar ca puterea sa se afle in
mlinile oamenilor muncii, i atunci principalele sarcini ale
politicii vor avea drept continut tot ce priveste nemijlocit
soarta oamenilor muncii.

Si aici participarea femeii muncitoare nu numai .a
femeii constiente, membra de partid, ci si a celei mai putin
constiente, care nu face parte din partid este absolut
necesara. Aici Puterea sovietica deschide femeii munci-
toare un larg cimp de activitate.

Noi am trecut prin momente foarte grele in lupta noas-
tra impotriva fortelor dusmane Rusiei Sovietice, care duc
razboi impotriva ei. Am intimpinat mari dificultati atit
in lupta noastra pe plan militar, impotriva fortelor care
fac razboi statului oamenilor muncii, cit si In domemul
aprovizionarii, in lupta impotriva speculantilor, din cauzi
ca. nu e indeajuns de mare numarul oamenilor, numarul
oamenilor muncii care ne vin in ajutor cu munca lor. Din
acest punct de vedere nu poate fi nimic mai pretios pen-
tru Puterea sovietica decit ajutorul masei largi a femeilor
muncitoare fara partid. Noi le spunem : in vechea socie-
tate, in societatea burgheza, activitatea politica reclarna,
poate, o pregatire complexa, care era inaccesibila femeii.
In Republica sovietica insa, principala sarcina a activitatii
politice este lupta impotriva rnosierilor si a capitalistilor,
lupta pentru deshintarea oricarei exploatari ; de aceea in
Republica sovietica femeilor muncitoare li se ofera posi-
bilitatea unei activitati politice in care femeia sa-si folo-
seasca priceperea organizatorica pentru a-I ajuta pe barbat.

Avem nevoie de rnunca organizatorica nu numai pe
scara de milioane. Avem nevoie de rnunca organizatorica
si pe scara cea mai redusa, care da i ferneilor posibili-
tatea de a activa. Femeia poate munci i in conditii de
razboi, cind e vorba ,de ajutor pentru armata, de agitatie

rindurile ei. Femeia trebuie sa participe activ la toatein
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acestea, pentru ca Armata Ro5ie s vada c i se da atentie,
cal i se poarta de grija. Femeia poate lucra 5i in dome-
niul aprovizionarii la distribuirea produselor i m-
bunatatirea alimentatiei publice, la dezvoltarea cantinelor,
care sint acum atit de larg raspindite la Petrograd.

Iata in ce domenii activitatea ferneilor muncitoare ca-
pata o insernnatate organizatorica reala. Participarea fe-
meii este indispensabila 5i la organizarea de marl gospo-
darii experimentale, precum i la supravegherea activitatii
lor, pentru ca aceasta sa nu ramina la noi opera unor
izolati. Fara participarea unui mare numar de fernei mun-
citoare, acest lucru este irealizabil. $i femeia muncitoare
este pe deplin capabila sa desfa5oare o astfel de activitate
atit pe linia supravegherii distribuirii produselor, cit 5i pe
linia supravegherii infaptuirii masurilor menite s. inles-
neasca procurarea lor. Aceasta sarcina este intru totul pe
masura puterilor unei femei muncitoare nemembra de
partid, iar indeplinirea ei va contribui in cel mai inalt
grad la consolidarea societatii socialiste.

Desfiintind proprietatea privata asupra pamintului
desfiintind aproape in intregime proprietatea privata asu-
pra fabricilor i uzinelor, Puterea sovietica tinde ca toti
oamenii muncii nu numai mentbrii de partid, ci i cei
fara partid, nu numai barbatii, ci i ferneile s parti-
cipe la aceasta constructie economica. Aceasta opera
inceputa de Puterea sovietica va putea fi dusa mai de-
parte numai atunci cind, in loc de sute de femei, vor
participa la ea milioane si milioane de femei In intreaga
Rusie. Sintern convin5i c atunci opera de constructie
socialised* va fi consolidata. Atunci oamenii muncii vor
dovedi ca pot trai 5i-5i pot gospodari tara i fara mo5ieri
5i capitali5ti. Atunci constructia socialista din Rusia va
deveni atit de trainica, inch Republica sovietica nu va
avea sa se teama de nici un fel de du5rnani externi dinaun-
trul sau din afara

"Pravda" nr. 213
din 25 septembrie 1919

Se tipareste dupa textul bromrii
V. I. Lenin, Cuvintare rostita

la conferinta muncitorilor",
Moscova, 1919, confruntat
cu textul agnut in ziar

§i
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EXEMPLUL MUNCITORILOR DIN PETROGRAD 81

Ziarele au relatat deja c muncitorii din Petrograd au
inceput o intensa actiune de mobilizare si trimitere a celor
mai buni dintre ei pe Frontul de sud.

Ocuparea Kurskului de catre Denikin i naintarea aces-
tuia spre Orel explica pe deplin acest avint al energiei
proletariatului din Petrograd. Exemplul lui trebuie sa fie
urmat si de rnuncitorii din celelalte centre industriale.

Denikinistii urmaresc sa provoace panica 'in rindurile
noastre i sà ne sileasca sa ne gindim numai la aparare,
numai la acest front. Posturile de radio straine arata cit
de zelos se straduiesc imperialistii din Franca si din Anglia

ajute pe Demkin si in aceasta privinta, asa cum I1
ajuta cu armament si cu sute de milioane de ruble. Postu-
rile de radio straine raspindesc in lumea intreaga stiri in
sensul ca drumul spre Moscova ar fi deschis. Prin aceasta
capitalistli urmaresc s ne sperie.

Dar ei nu vor reusi sa ne sperie. Trupele noastre sint
repartizate potrivit unui plan bine chibzuit, care este
respectat cu strictete. Ofensiva noastra impotriva princi-
palului izvor de force al inamicului continua neintrerupt.
Victoriile repurtate zilele acestea capturarea a 20 de
tunuri in raionul Bogucear, luarea stanicei Vesenskaia
arata ca' trupele noastre inainteaza cu succes spre centrul
cazacimii, singura care i-a dat lui Denikin posibi-
litatea de a-si crea o forta serioasa. Denikin va fi infrint,
asa cum a fost infrint si Kolceak. Noi nu ne vom lasa
speriati i vom duce lupta pina la victoria finala.

cla
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Ocuparea Kurskului i inaintarea dusmanului spre Orel
pun in fata noastra sarcina de a trimite pe front force
suplimentare, pentru a-I putea respinge acolo pe inamic.
Prin exemplul lor, muncitorii din Petrograd au aratat ca'
au inteles bine aceasta sarcina. Fara a inchide ochii asu-
pra prirnejdiei, fara a o minimaliza citusi de putin, noi
spunern : exemplul Petrogradului a aratat ca la noi exista
force suplimentare. Pentru a putea respinge ofensiva in-
dreptata irnpotriva Orelulur, pentru a putea trece la ofen-
siva asupra Kurskului si a Harkovului, este necesar ca,
pe linga fortele de care dispunem, s. mobilizam cele mai
bune elemente din rindurile proletariatului. Pericolul creat
prin caderea Kurskului este grav. Niciodata n-a mai fost
dusmanul atit de aproape de Moscova. Dar pentru a
putea inlatura acest pericol, in completarea trupelor exis-
tente mobilizam noi detasamente de muncitori inaintati,
capabili sa produca un reviriment in moralul unitatilor
care se retrag.

0 parte importanta a trupelor din sud era forrnata din
dezertori reintorsi in rindurile armatei. Cei mai multi
dintre ei se intorsesera de bunavoie, sub influenta agitatiei
care le aratase in ce consta datoria lor si le explicase cit
de grava este primejdia restaurarii puterii mosierilor si a
capitalistilor. Dar, lipsiti de fermitate, dezertorii n-au re-
zistat, si in majoritatea cazurilor au inceput sa se retraga'
fara a primi lupta.

Iata de ce sprijinirea arrnatei printr-un nou aflux de
forte proletare capata azi o insemnatate primordiala. Ele-
mentele nestatornice vor fi intarite, moralul se va imbu-
nataci si se va produce un reviriment. Asa cum s-a intim-
plat mereu in revolutia noastra, proletariatul va sprijini

va indruma paturile sovaielnice ale populaciei mun-
citoare.

Muncitorii din Petrograd shit de multa vreme nevoiti
sa duca pe umerii lor o povara si mai grea decit aceea a
muncitorilor din celelalte centre industriale. Si foametea,
si primejdiile razboiului, i scoaterea celor rnai buni dintre
ei pentru posturi de stat in tot cuprinsul Rusiei, pe
toate acestea proletariatul din Petrograd le-a indurat

yi
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intr-o masura mai mare decit proletariatul din alte
localitati.

Si totusi vedem c n rindurile muncitorior din Petro-
grad nu e nici urm a. de deprimare, nici urma de slabi-
ciune. Dimpotriva, ei s-au calit. Ei au gasit forte noi. Ei
trimit pe front forte proaspete. Ei isi indeplinesc admira-
bil rolul de detasament de avangarda, trimitind ajutor

dind sprijin acolo unde se simte mai mare nevoie de ele.
Cind asemenea forte proaspete vin s ntareasca unita-

tile noastre militare care au cedat n fata inamicului, ma-
sele muncitoare, soldatii proveniti din rindurile taranimii
capata noi conducatori din mijlocul unor oameni care sint
de-ai lor, adica tot oameni ai muncii, dar mai ridicati,
mai constienti, mai hotariti. Iata de ce n armata noastra
de tarani un asemenea ajutor ne d. o superioritate deci-
siva asupra inamicului, caci la el, pentru sprijinirea"
armatei lui de tarani, Ant folosite numai odrasle movie-
resti, i noi stim c acest sprijin" i-a fost funest lui
Kolceak va fi la fel si lui Denikin.

Tovarasi muncitori ! S participam cu totii la aceasta
actnme noua, dupa exemplul tovarasilor din Petrograd !
Mai multe forte pentru activitatea n armata, mai multa
mitiativa i ndrazneala, mai multa. emulatie pentru a fi
in rind cu cei din Petrograd, si victoria va fi a oamenilor
munch ; contrarevolutia rnoiereasc i capitalista va fi
defnutiv rapusa.

P.S. Chiar acum am aflat c i din Moscova au plecat
pe front citeva zeci de tovarasi extrem de devotati.
Exemplul Petrogradului a fost urmat de Moscova. Exem-
plul Moscovei trebuie sa fie urmat de celelalte orase.

3 octombrie 1919

"Pravda nr. 221
fi Izvestiia C.E.C. din Rusia'
nr. 221 din 4 octombrie 1919

Semnat : N. Lenin

N.L.

Se tiplirege dupd textul
apiirut in ziar

si
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RASPUNS LA INTREBARILE
CORESPONDENTULUI ZIARULUI AMERICAN

THE CHICAGO DAILY NEWS" 82

5.X.1919
Cer scuze pentru engleza mea defectuoasà. Raspund cu

placere la intrebarile dumneavoastra :

1. Care este actuala politica a guvernului sovietic In problema
pacii ?

2. Care stilt in linii generale conditiile de pace formulate de
Rusia Sovietica ?

Politica noastra de pace este cea de pina acum, adica
am acceptat propunerea de pace a d-lui Bullitt. Noi nu
ne-am modificat niciodata condiciile de pace (Intrebarea
a 2-a), care au fost formulate impreuna cu d-1 Bullitt.

Inca inainte de sosirea d-lui Bullitt, noi am propus
Antantei in mod oficial de nenumarate on s inche-
iem pace.

3. Este oare guvernul sovietic gata sá garanteze neamestecul abso-
lut in treburile interne ale statelor straine ?

Sintem gata garantam.

4. Este oare guvernul sovietic dispus s faci dovadi c reprezinta
majoritatea poporului rus ?

Da, guvernul sovietic este cel mai democratic dintre
toate guvernele din lume. Sintem gata s-o dovedirn.

5. Care este pozitia guvernului sovietic in privinta unei intelegeri
economice cu America ?

saL
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Sintern, fara" doar i poate, pentru o intelegere econo-
cu America, cu toate dar mai ales cu

America.
Dac51 e nevoie, fa' putem prezenta textul complet al

conditiilor noastre de pace, formulate de guvernul nostru
impreun'a cu d-1 Bullitt.

Publicat in limba englea la
27 octombrie 1919 in ziarul

,,The Chicago Daily News" nr. 257

Publicat
prima

in limba rusii pentru
oath' in 1942, in Culegeri

din Lenin", vol. XXXIV

VI. Ulianov (N. Lenin)

Se tiplreste dupii manuscris
dupd textul aplirut in ziar

Traducere din lirnba engleza

mical tarile,

Ii
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DEZIDERATE IN PROBLEMA COOPERATIEI "

Deziderate

1) Solc s51 se dedice in intregime unei activieati neco-
merciale (publicistice, de instructor etc.) in domeniul
cooperatiei ;

2) dac 5. nu se poate edita separat, sI se tiOreasea,
adical s'a se publice in Izvestiia", Pravda" i

Bednota" 84 ;
3) s'a se string51 intr-un timp cit mai scurt, fie i in

raioane mici, date faptice din care s'a reiasi in ce
misura' se infaptmesc in practici prevederile decretului 85
atit in liniile sale generale (in toate capitolele lui) cit §i,
in special, in ceea ce prive§te metodele de colectare §i
de distribuire (organe, forme, conditii, exceptii de la
regul 5. etc.), in ce masufa cooperatia burghez51 se trans-
form 5. sau incepe s se transforme intr-una comunisei.

Scris la 9 octombrie 1919
Publicat pentru prima oaril In

vol.
1959

in Culegeri din Lenin`, XXXVI
Se tipiireite dupti manuscris
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SALUT COMUNISTILOR ITALIENI,
FRANCEZI SI GERMANI

Extrern de saracacioase sint stirile pe care le primim
din strainatate. Blocada fiarelor imperialiste funcvioneaza
din plin ; cele mai puternice state din lume ne ataci
spre a restaura cu foga puterea exploatatorilor. 51 toata
aceasta furie bestiala a capitalistilor din Rusia si din
lumea intreaga este camuflata, bineInteles, cu fraze porn-
poase despre inalta menire a democraviei" Tabara
exploatatorilor este consecventa : ea prezinta dernocracia
burgheza drept democravie" in general, si tovi filistinii,
tovi mic-burghezii yin isonul acestei tabere, tovi, inclusiv
domnii Friedrich Adler, Karl Kautsky i majoritatea lide-
rilor partidului social-democrat independent" (adica in-
dependent de proletariatul revoluOonar, dar dependent
de prejudecacile mic-burgheze) din Germania.

Dar cu cit mai rar primim noi, In Rusia, stiri din
strainatate, cu atit mai mare e bucuria pe care o stirnesc
in inimile noastre succesele uriase, generale ale comunis-
mului In rindurile muncitorilor din toate varile lumii,
succesele obcinute pe linia rupturii dintre aceste mase si
liderii putrezi i tradatori, care, de la Scheidemann
pina la Kautsky, au trecut de partea burgheziei.

Despre partidul italian am aflat doar cal congresul sau
a adoptat, cu mare majoritate, hotarirea de a adera la
Internavionala a precum i programul dictaturii
proletariatului. Aceasta inseamna c in fapt Partidul so-
cialist italian a aderat la comunism, desi, din pacate, si-a

!
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214 V. I. LENIN

pastrat vechea denumire. Trimitem salutul nostru fier-
binte muncitorilor italieni i partidului lor !

Despre Franca stim doar cã numai la Paris apar in
momentul de fata doua ziare comuniste : L'Internatio-
nale", sub redactia lui Raymond Pericat, si Le Titre
Censure", sub redactia lui Georges Anquetil. Internatio-
nalei a III-a i s-au alaturat pina acurn o serie de organi-
zatii proletare. Simpatia maselor muncitoare este indis-
cutabil de partea cornunismului si a Puterii sovietice.

Despre comunistii germani n-am aflat decit c intr-o
serie de orase exista ziare comuniste. Multe din aceste
ziare poarta denumirea Die Rote Fahne". Ziarul Die
Rote Fahne" 86 de la Berlin apare ilegal, ducind o lupta
eroica impotriva calailor de teapa lui Scheidemann
Noske, care servesc slugarnic burghezia cu actiunile lor,
asa cum independentii" o servesc slugarnic cu vorbele

cu propaganda lor ideologicr (mic-burgheza).
Lupta eroica a ziarului Die Rote Fahne", ziarul co-

munistilor din Berlin, este demna de toata admiratia. In
sfirsit exista in Germania socialisti cinstiti si sinceri, care
au ramas fermi si neclintiti in pofida crincenei prigoane,
in pofida mirsavelor asasinate carora le-au cazut victima
cei mai buni conducatori ! In sfirsit, exista in Germania
muncitori comunisti care duc o lupta eroica demna de
a fi numita revolutionarr in fapt ! In sfirsit, din rin-
durile masei proletare s-a ridicat in Germania o forta
pentru care cuvintele revolutie proletarr au devenit un
adevar !

Trimitem salutul nostru comunistilor germani !
D-nii Scheidemann i Kautsky, Renner si Friedrich

Adler, oricit de mare ar fi, poate, deosebirea dintre ei
in ceea ce riveste cinstea lor personala, s-au dovedit a
fi cu totii niste mic-burghezi, niste infami tradatori ai
sociahsmului, niste adepti ai burgheziei, caci in 1912 au
scris si au semnat cu totii Manifestul de la Basel cu pri-
vire la razboiul imperialist care avea s vin, cu totii au
vorbit atunci despre revolutia proletara" i topi s-au
dovedit a fi in realitate niste democrati mic-burghezi,
niste cavaleri ai iluziilor burghezo-republicane, burghezo-
democratice, complici ai burgheziei contrarevolutionare.

ai



SALUT COMUNI$TILOR 1TALIENI, FRANCEZI SI GERMAN1 215

Prigoana crincena dezlancuita impotriva comunistilor
germani n-a facut deck sa-i caleasca. Daca ei sint azi
intr-o anumita masura farimicaci, aceasta denota am-
ploarea i caracterul de masa al miscarii kr, impetuozi-
tatea cresterii comunismului din adincul maselor munci-
toresti. Farimicarea este inevitabila pentru o miscare pe
care o prigonesc atit de crincen burghezii contrarevolu-
cionari i slugile kr de teapa lui Scheidemann i Noske
si care este nevoita si se organizeze in ilegalitate.

Este firesc, de asemenea, ca o miscare care se dezvolta
atit de rapid si care este supusa unor persecucii atit de
crincene sa dea nastere la divergence destul de ascucite.
Nu-i nimic gray in toate acestea. Este o boala a cresterii.

Alde Scheidemann i Kautsky n-au deck sa jubileze,
in ziarele lor Vorwarts" i Freiheit" 87, pe tema diver-
gencelor dintre comunisti. Acestor eroi ai putredului
filistinism nu le-a mai limas nimic altceva deck sa-si
ascundi propria lor putreziciune cu aluzii la adresa co-
munistilor. Dar dna' e s vorbim in fond, numai orbii
ar mai putea sa nu vada acum adevarul. $i adevarul
este ca scheidemannistii si kautskistii au tradat revolucia
proletara din Germania in modul cel mai infam, au
trecut in tabara dusmanilor ei, s-au dovedit a fi in fapt
de partea burgheziei contrarevolucionare. In excelenta sa
brosura intitulata Intre prima si a doua revolucie",
Heinrich Laufenberg a aratat si a dovedit aceasta tradare
in chip cit se poate de graitor, cu o remarcabila vigoare,
claritate i putere de convingere. Diveraencele din rin-
durile scheidemannistilor si ale kautskisalor sint diver-
gence ale unor partide In descompunere, muribunde, care
nu mai au deck conducatori fara mase, generali fara
armata. Masa ii paraseste pe scheidemannisti i trece la
kautskisti pentru ca simpatizeaza cu aripa de stinga a
acestora din urma (asta se vede din orice dare de seama
asupra unei adunari de masa), aripa care uneste in
mod neprincipial, las vechile prejudecaci mic-burgheze
despre democracia parlamentara cu recunoasterea comu-
nista a revoluciei proletare, a dictaturii proletare, a
Puterii Sovietelor.
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Sub presiunea maselor, conducatorii putrezi ai inde-
pendencilor" recunosc in vorbe toate aceste lucruri, dar
in fapt ramin democrati mic-burghezi, socialisti" de
factura lui Louis Blanc si a altor prosanaci de la 1848,
pe care Marx i-a ridiculizat si i-a infierat atit de ne-
crutator.

Aceste divergence sint intr-adevar de neimpacat. Intre
micii burghezi, care, ca i cei din 1848, se inchina in fata
democratiei" burgheze, fara a-i intelege caracterul bur-
ghez, i revolutionarii proletari nu poate fi pace. titre
ei nu poate fi colaborare. Oricit s-ar suci i invirti alde
Haase si Kautsky, Friedrich Adler si Otto Bauer, oricite
mormane de hirtie ar umple cu scrisul lor, oricite inter-
minabile discursuri ar rosti, ei nu vor reusi s tearga
faptul Cal in realitate dau dovada de o totala neintelegere
a ceea ce este dictatura proletariatului i Puterea Sovie-
telor, ca. in realitate sint niste democrati mic-burghezi,
socialisti" de factura lui Louis Blanc si Ledru-Rollin, ca.
in realitate sint, in cazul cel mai bun, o jucarie in miinile
burgheziei, iar in cazul cel mai rau lacheii ei directi.

Independentii", kautskistii, social-democratii austrieci
par a fi un partid unitar ; dar in realitate masa membri-
lor kr de partid nu este solidar a. cu conducatorii in pro-
blema fundamentala, principala, esentiala. Masa va porni
pe calea luptei proletare revolutionare pentru Puterea
Sovietelor de indata ce va sosi momentul unei noi crize,
iar conducatorii" vor continua sa fie, ca i acum, con-
trarevolucionari. Cu vorba nu e greu s stai in doua
luntre, iar Hilferding in Germania si Friedrich Adler in
Austria ne ofera stralucite mostre ale acestei nobile arte.

Dar in focul luptei revolutionare, oamenii care vor sa
concilieze ireconciliabilul se vor dovedi a fi simple ba-
loane de sapun. Asa s-a intimplat cu toci eroii socialist]."
ai anului 1848, asa s-a intimplat cu fratii lor buni, men-

eserii din Rusia anilor 1917-1919, a§a se
intimpla cu toci cavalerii Internacionalei a II-a, sau gal-
bene, de la Berna.

Divergencele dintre comunisti sint de alta natura.
Deosebirea radicala poate sa nu o vada aici numai cine
nu vrea s-o vada. Acestea sint divergence intre reprezen-

evicii ci
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tanci ai unei mi5cari de masa' care a crescut extrern de
rapid. Ele apar pe o baza fundamentala comuni, trainica
ca granitul : recunowerea revoluciei proletare, lupta im-
potriva iluziilor burghezo-democratice 5i a parlamenta-
rismului burghezo-democratic, recunowerea dictaturii
proletariatului 5i a Puterii Sovietelor.

Pe o astfel de baza divergencele nu sint de ternut : ele
sint o boala a cre5terii, 5i nu un simptom de decrepitu-
dine seniI. Prin asemenea divergence a trecut nu o data
5i bol5evismul ; el a trecut i prin rnici sciziuni din pri-
cina unor asemenea divergence, dar in momentul hotari-
tor, in momentul cuceririi puterii i al crearii Republicii
sovietice, bolsevismul s-a dovedit a fi unit 5i a atras spre
el tot ce era mai bun in curentele socialiste inrudite
cu el, a unit in jurul sau intreaga avangarda a pro-
letariatului 5i uria,sa majoritate a oamenilor
muncii.

Asa va fi i cu comuni5tii germani.
Scheidemanni5tii 5i kautski5tii continua sa vorbeasca

despre democracie" in general ; ei continua sa traiasca
in sfera ideilor anului 1848, ei sint marxi5ti in vorbe 51
urmasi ai lui Louis Blanc in fapte. Ei vorbesc de majo-
ritate", crezind c egalitatea buletinelor de vot inseamna
egalitate intre exploatat 5i exploatator, intre muncitor
capitalist, intre sarac i bogat, intre flamind 5i satul.

Scheidemanni5tii i kautski5tii prezinta in asa fel lu-
crurile, inch s reiasa ca bunn, cinstiçii, genero5ii 5i pas-
nicii capita1i5ti n-ar fi folosit niciodata puterea bogaciei,
puterea banului, puterea capitalului, opresiunea birocra-
ciei 5i a dictaturii militare, ci au admis intotdeauna ca
hotaririle sa se ia in stricta concordanca cu vointa
majoritacii" !

Scheidemanni5tii i kautski5tii (in parte din facarnicie,
iar in pane datorita extremei lor marginiri, dobindità in
decenii de activitate reformista) prezinta in culori
trandafirii democracia burgheza, parlamentarismul
burghez, republica burgheza, infaci5ind lucrurile in asa
fel inch s reiasa ca in capitalism treburile de stat se
rezolva prin voinca majoritacii, 5i nu prin voinca capita-

10
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lului, prin inselaciune i opresiune, prin silnicia celor
bogati asupra celor sa"raci.

Scheidemannistii i kautskistii slut gata sa. recunoasca"
revolucia proletara, dar numai daca mai frith 'in con-
&tide rnentinerii fortei, puterii, opresiunii i privilegiilor
capitalului si ale bogaciei majoritatea va vota (in ca-
drul unor alegeri orgamzate de aparatul burghez al pu-
terii de stat) pentru revolutie" I E greu de imaginat
cita obtuzitate filistin denota acest mod de a vedea
lucrurile, cita credulitate (Vertrauensduselei) fi1istin fata
de capitalisti, faca de burghezie, fata de generali, fata de
aparatul burghez al puterii de stat.

Adevarul e, dimpotriva, c burghezia e intotdeauna
fatarnica cind numeste democratie" ceva ce nu e decit
o egalitate formala, dar in fapt foloseste violenca im-
potriva saracimn, impotriva oamemlor muncn, impotriva
micilor tarani i a muncitorilor, recurgind in acest scop
la cele mai variate metode de inselare, asuprire etc.
Razboiul imperialist (pe care, spre rusinea lor, d-nii
Scheidemann i Kautsky au cautat prezinte intr-o
lumina favorabila) a facut ca acest lucru s devina evi-
dent pentru milioane de oameni. Dictatura proletariatu-
lui este unicul mijloc de aparare a oamemlor muncii
impotriva jugului capitalului, impotriva silniciei dictaturii
militare a burgheziei, irnpotriva razboaielor imperialiste.
Dictatura proletariatului este singura cale spre egalitate

democra%ie efectiva, nu pe Mrtie, ci n fapt, nu in fra-
zeologie politic, ci n realitatea economica.

Neincelegind acest lucru, d-nii Scheidemann si Kautsky
s-au dovedit a fi niste odiosi tradatori ai socialismului
aparatori ai ideilor burgheziei.

Partidul kautskist (sau independent") agonizeaza si in
curind va pieri si se va destrama inevitabil din cauza
divergencelor dintre membrii lui, in marea lor majoritate
revolucionari, i conducatorii" contrarevolutionari.

!
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Partidul comunist se va intari si se va cli, trecind prin
divergence identice (in esenca) cu acelea prin care a trecut

bolsevismul.
Divergence le dintre comunistii germani se reduc, dupa

cit imi pot da seama, la problema folosirii posibilitacilor
legale" (cum spuneau bolsevicii in 1910-1913), a folo-
sirii parlamentului burghez, a sindicatelor reaccionare, a
legii cu privire la Soviete" (Betriebsratgesetz), pe care
le-au mutilat partizanii lui Scheidemann i Kautsky,
la problerna participarii la asemenea institucii sau a
boicotarii lor.

Noi, bolsevicii rusi, am trecut prin aceleasi divergence
in anii 1906 si 1910-1912. Si vedem clar ca la multi
tineri comunisti germani se face simcitâ pur i simplu
lipsa de experienca revolucionara. Daca ar fi avut prilejul
sa treaca prin vreo doua revolucii burgheze (1905 si
1917), ei n-ar propovadui atit de categoric boicotul, n-ar
cadea din cind in cind in greselile sindicalismului.

Aceasta este o boala a cresterii. Ea va trece o data cu
matunzarea miscarii, care se dezvolta admirabil. Cit pH-
veste aceste greseli evidente, ele trebuie combatute facis,
evitindu-se once exagerare a divergencelor, caci tuturor
trebuie s e fie clar c intr:un viitor apropiat lupta
pentru dictatura proletariatului, pentru Puterea Soviete-
lor va inlatura o mare parte din aceste divergence.

Atit din punctul de vedere al teoriei marxiste, cit
din punctul de vedere al experiencei celor trei revolucii
(1905, februarie 1917 i octombrie 1917), consider abso-
lut gresit refuzul de a participa la un parlament burghez,
la un sindicat reaccionar (dintre cele conduse de alde
Legien, Gompers etc.), la un arhireaccionar soviet"
muncitoresc mutilat de scheidemannisti etc.

Uneori, in cazuri izolate, intr-o cara sau alta, boicotul
este o =661 justa, asa cum justa a fost, de pilda, tactica
bolsevica a boicotarii Dumei cariste in 1905. Dar tot
bolsevicii au participat la Duma, mult mai reaccionara
si de-a dreptul contrarevolucionara, din 1907. Bolsevicu
au participat la alegerile pentru Adunarea constituanta
burgheza in 1917, iar in 1918 am dizolvat-o, spre groaza
democracilor mic-burghezi, a kautskistilor si a celorlalci
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renegati ai socialismului. Noi am activat in sindicate
arhireactionare, pur mensevice, care (in ceea ce priveste
caracterul lor contrarevolutionar) nu sint cu nimic mai
prejos decit sindicatele legieniste, cele mai josnice si mai
reactionare sindicate din Germania. Nici pina astazi, dupi
doi ani de la cucerirea puterii de stat, n-am terminat
inca lupta impotriva ramasitelor de sindicate mensevice
(adica scheidemanniste, kautskiste, gompersiste etc.),
atit de indelungat este acest proces ! Atit de mare este,
in unele locuri sau in unele profesiuni, influenta ideilor
mic-burgheze !

La inceput noi am fost in minoritate in Soviete, in
sindicate, in cooperative. Printr-o munca indelungata,
printr-o lupta indelungata atit inainte de cucerirea
puterii politice cit Fi dupa cucerirea ei am cucerit
majoritatea in toate organizatiile muncitoresti, apoi i in
organizatiile nemuncitoresti, iar apoi i in organizatiile
taranilor cu gospodarie mica.

Numai niste nemernici sau niste imbecili pot crede ca
proletariatul trebuie mai intli sa cucereasca majoritatea
in alegeri efectuate sub jugul burgheziei, sub jugul robiei
salariate, §i abia dupa aceea sa ia puterea. Aceasta este
culmea stupiditatii sau a fatarniciei i inseamna inlocuirea
luptei de clasa si a revolutiei prin alegeri efectuate sub
vechiul regim, sub vechea putere de stat.

Proletariatul Ii desfasoara lupta de clasa fara a astepta
ca inceperea unei greve sau alteia sa fie decisa prin vot,
desi, pentru a fi pe deplin reusita, o greva are nevoie de
simpatia majoritatii oamenilor rnuncii (si deci a majoritatn
populatiei). Proletariatul isi desfasoara lupta de clasa
rastoarna burghezia fara a astepta alegeri prealabile (efec-
tuate de burghezie, tinute sub stapinirea ei), desi el stie
foarte bine ca pentru putea infaptui cu succes re-
volutia, pentru a putea rasturna efectiv burghezia, el are
neaparata nevoie de simpatia majoritatii oamenilor
muncii. (si deci a majoritatii populatiei).

Cretinii parlamentari i adeptii de azi ai lui Louis
Blanc cer" neaparat alegeri si neaparat alegeri efectuate
de burghezie, pentru a se stabili existenta acestei simpatii a
majoritatii oamenilor muncii. Dar aceasta este conceptia

§i
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unor pedanti, a unor cadavre politice sau a unor sada-
tani abili.

Viata reala, istoria revolutiilor reale ne arata ca" de
foarte multe ori simpatra majoritatii oamenilor muncii"
nupoate mcidovedita prin un fel de scrutine (fara s a

vorbrm de scrutmele organizate de exploatatori, in
condrtri de egalitate" intre exploatator i exploatat !).
De foarte multe ori simpatia majoritatii oamenilor
muncii" se dovedeste nu prin scrutme, ci prin cresterea
rindurilor unuia dintre partide, sau prin cresterea .nurna-
rului membrilor lui in Soviete, sau prin succesul uner greve
izolate, dar care dintr-un rnotiv sau altul a dobindit o
mare semnificatie, sau prin victorie intr-un razboi
civil etc. etc.

Istoria revolutiei noastre, de pilda, a aratat c simpatia
majoritatii oamenilor muncii de pe vastele intinderi ale
Uralului i Siberiei fata de dictatura proletariatului s-a
manifestat nu prin alegeri, ci prin invatamintele trase din
experienta unui an de guvernare a generalului tarist
Kolceak in Ural si in Siberia. Si trebuie spus ca' stapinirea
lui Kolceak a inceput si ea printr-un guvern de coalitie"
intre scherdemanrusti si kautskisti (pe ruseste : mense-
vici" i eseri", adepti ai Adunarii constituante), la fel
cum astazi in Germania, prin coalitia" lor, d-nii Haase

Scherdemann deschid drum unui guvern von der Goltz
sau Ludendorf i cauta s camufleze, s prezinte in culori
frumoase guvernarea lor. In paranteza fie zis : coalitia
guvernamentala Haase-Scherdemann a luat sfirsit, dar
coalitia politica a acestor tradatori ai socialismului conti-
nua. Dovada : cartile lui Kautsky, articolele lui Stampfer
din Vorwirts", articolele kautskistilor si ale scheideman-
nistilor cu privire la fuzionarea" lor etc.

Revolutia proletara nu este posibila fara sprijinul
simpatia marii majoritati a oamenilor muncii fata de
avangarda lor : proletarratul. Dar aceasta .simpatie
acest sprijin nu se obtin deodata, nu se decrd prin vot,
ci se cuceresc printr-o indelungata, grea i anevoroasa
lupta de clasa. Lupta de clasa a proletariatului pentru
cucerirea simpatiei, pentru obtinerea sprijinului majori-
tatii oamenilor muncii nu se incheie o data cu cucenrea

.fi
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puterii politice de catre proletariat. Dupit cucerirea
puterii, aceasta lupta continua', dar in alte forme. In re-
volutia rusa imprejurarile au fost exceptional de favora-
bile proletariatului (In lupta pentru dictatura sa), caci
revolutia proletara s-a produs intr-un moment cind in-
tregul popor era inarmat i cind intreaga taranime dorea
rasturnarea puterii mosierilor, cind intreaga taranime era
revoltata de politica kautskista" a social-tradatorilor

mensevicii i eserii.
Dar chiar i in Rusia, unde in momentul inceperii re-

volutiei proletare imprejurarile au fost exceptional de
favorabile, unde s-a creat dintr-o data o remarcabila
unitate a intregului proletariat, a intregii armate, a in-
tregii taranimi, chiar i in Rusia lupta proletariatului
care-si exercita dictatura, lupta proletariatului pentru
cucerirea simpatiei si a sprijinului majoritatii oamenilor
muncii a durat luni si ani de zile. Dupa doi ani aceasta
lupti este aproape terminata, dar Inca.' nu e cu totul
terminata In favoarea proletariatului. Ne-au trebuit nu
mai putin de doi ani pentru a cuceri definitiv simpatia

sprijinul majoritatii covirsitoare a muncitorilor si a
taranilor muncitori din Velicorusia, inclusiv Uralul
Siberia, dar n-am reusit inc s cucerim in intregime
simpatia i sprijinul majoritatii taranilor muncitori (spre
deosebire de taranii exploatatori) din Ucraina. Pe noi ne
poate strivi (si cu toate acestea nu va reusi s ne stri-
veasca) puterea militara a Antantei, dar ina'untrul tarii
avem acurn de partea noastra simpatia atit de trainica a
unei majoritati atit de imense a oamenilor muncii, inch
se poate spune ca lurnea nu a vazut inca un stat mai
democratic decit al nostru.

Daca ne gindim bine la aceasta istorie a luptei prole-
tariatului pentru putere, istorie complexa, anevcnoasa,
indelungat i bogata prin extraordinara ei diversitate de
forme, prin neobisnuita ei abundenta de schimbari, co-
tituri i treceri subite de la o forma de lupta la alta,
devine limpede eroarea acelora care vor sa interzica"
participarea la parlamentele burgheze, la sindicatele reac-
tionare, la comitetele tariste sau scheidemanniste ale de-
lecratilor de intreprindere sau la Sovietele de intreprin-

si
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dere etc. etc. Aceasta eroare se datore§te lipsei de
experienca revolucionara a unor foarte sinceri, foarte
convin§i §i foarte ermci revolucionari din rindurile clasei
muncitoare. De aceea au avut de o mie de ori dreptate
Karl Liebknecht §i R osa Luxemburg atunci cind, in
ianuane .1919, au vazut aceasta eroare, au atras atencia
asupra el, dar au preferat s ramina alaturi de revolu-
tionani proletari care grwau intr-o chestiune nu prea
importanta, decit sa. mearga impreuna cu tradatorii so-
cialismului, cu scheidemanni§tii §i kautski§tii, care nu
gre§eau in problema participarii la parlamentul burghez,
dar care incetasera de a mai fi edevenisera
mocrati mic-burghezi, complici ai burgheziei.

Totu§i greFala famine gre§eala, §i ea trebuie criticata,
trebuie dusa o lupta susvinuta pentru indreptarea ei.

Lupta impotriva tradatorilor socialismului, impotriva
scheidemanni§tilor i a kautski§tilor, trebuie sa fie necru-
catoare, dar ea nu trebuie sa. se desfa§oare in jurul pro-
blemei particip arii nsau la parlamentele bur-
gheze, la sindicatele reactionare etc. Aceasta ar fi o
grwala incontestabila, §i o greeal i mai mare ar fi
devierea de la ideile marxismului §i de la linia lui practica
(un partid politic puternic centralizat) spre ideile §i prac-
tica smdicalismului. Trebuie s ne straduirn ca partidul

participe §i la parlamentele burgheze, §i la sindicatele
reacvonare, §i la Sovietele de intreprindere", ciuntite
§i castrate in maniera scheidemannista, sa activeze in
toate organizatiile unde sint muncitori, unde li se poate
vorbi muncitonlor, unde poate fi inriurita masa munci-
toreasca. Trebuie cu orice prec imbmata munca ilegal
cu cea 1egal, promovindu-se sistematic §i neabatut con-
trolul riguros al partidului ilegal, al organizaciilor lui
muncitoregi asupra activitavii legale. Asta nu e wr de
realizat, dar revolucia proletara nu are §i mci nu poate
avea sarcini ware", moloace de lupta ware".

Aceasta sarcina grea trebuie indephnita cu once prec.
Ceea ce ne deosebqte pe noi de scheidemannin §i de
kautsk4ti nu este numai (§i mci mat ales) faptul ca et
nu recunosc insurecvia armata, iar noi o recunoa§tem.
Deosebirea principala §i fundamentala consta in aceea ca

sociall§ti si
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k toate domeniile de munca (atit in parlamentele bur-
gheze, cit si in sindicate, in cooperative, in publicis-
tica etc.) ei duc o politica inconsecventa, oportunista sau
chiar de-a dreptul tradatoare.

Impotriva social-tradatorilor, impotriva reformismului
si a oportunismului aceasta linie politica poate si tre-
buie sa fie prornovata in toate domeniile de lupta, fara
nici o exceptie. $i atunci vom reusi sa cucerim masa
muncitoreasca. Avind asigurat sprijinul masei muncito-
resti, avangarda proletariatului, partidul politic marxist
centralizat va conduce pe o cale sigura poporul la dic-
tatura victorioasa a proletariatului, la democratie prole-
tara in locul celei burgheze, la republica sovietica, la
orinduirea socialista.

Internavionala a III-a a repurtat in citeva luni o serie
de victorii stralucite, fara precedent. Ea creste cu o rapi-
ditate uimitoare. Greselile partiale si bolile cresterii nu
sint de temut. Criticindu-le favis si fara ocol, vom face
ca in toate *He civilizate masa muncitoreasca educata
in spirit marxist sa alunge in scurt timp pe tradatorii
socialismului scheidemannistii si kautskistii de toate
n4ionalifavile (si asemenea specimene exista in rindurile
tuturor naviunilor).

Victoria comunismului este inevitabili. Victoria va fi
a lui.
10 octombrie 1919

Publicat in octombrie 1919
in revista ,,Kommunisticeskii

International nr. 6
Semnat : N. Lenin

Se tipareite dupii manuscris
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STATUL MUNCITORILOR
SI SAPTAMINA PARTIDULUI

Saptamina partidului 88 la Moscova a coincis cu o
perioada grea pentru Puterea sovietica. Succesele lui De-
nikin au provocat o febrila intetire a comploturilor ur-
zite de mosieri, capitahsti si de amicii lor, o intensificare
a. sfortarilor burgheziei de a semana panica, de a zdrun-
cma prm toate nujloaceletar.ia Puterii sovietice. Sovaiel-
mcn unestatornic, marginicu filistini 1, impreudi cu ei,
mtelectualn, eserii i mensevicu au devenit, ca de obicei,
si mai nestatornici si au fost primii care s-au lasat intimi-
dgi de capitalisti.

Eu cred brisk' ca aceasta coincidenta adica faptul
la Moscova saptamina partidului a coincis cu un moment
greu este mai curind n avantajul nostru, caci e mai
de folos pentru cauza. Noua saptambna partIdului nu ne
trebuie de parada. N-avem nevoie de oameni care sa fie
membri de partid numai de ochii lumu. Singurul partid
de guvernamint din lume care se ingrijeste nu de sporirea
numarului membrilor si, ci de cresterea lor calitativa, de
curacirea rindurilor sale de elementele ce s-au strecurat"
in el, este partidul nostru partidul clasei muncitoare
revolutionare. Nu o data am procedat la reinregistrarea
membrilor partidului, pentru a izgoni aceste elemente
strecurate", pentru a lasa n partid numai pe membrii
constienti i sincer devotati comunismului 88 Noi am
folosit i mobiizarile pe front, si subotnicele pentru a
curaci partidul de cei care vor numai sa profite" de pe
urma ca1itçii lor de membri ai partidului de guverna-
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mint, dar care nu vor sa duel greul unei munci pline de
abnegatie in folosul comunismului.

Si acum, cind se desfasoara o intensa actiune de mo-
bilizare pe front, saptamina partidului prezinta avantajul
ca nu of era mmic tentant pentru cei care ar vrea sa se
strecoare in partid. Noi chemam in partid in numar
mare numai pe muncitorii de rind si pe taranii saraci,
pe taranii muncitori, ,ci n u pe taranii speculanti. Acestor
membri de rind noi nu le promitem i nu le oferim nici
un fel de avantaje de pe urma primirii lor in partid.
Dimpotriva, membrilor de partid le revine astazi o
munca mai grea ca de obicei si mai primejdioasa.

Cu atit mai bine. In felul acesta vor intra in partid
numai adepti sinceri ai comunismului, numai oameni
sincer devotati statului muncitoresc, numai oameni ai
muncii cinstiti, numai adevaratii reprezentanti ai maselor
care erau asuprite sub capitalism.

Numai de astfel de membri de partid avem nevoie.
Nu pentru reclama, ci pentru munca serioasa avem

noi nevoie de membri de partid. Pe ei ii chemam in
partid. Oamenilor muncii le deschidem noi larg portile
partidului.

Puterea sovietica este puterea oamenilor muncii ; ea
lupta pentru doborirea definitiva a jugului capitalist.
Prima s-a ridicat la aceasta lupta clasa muncitoare de la
orase i din centrele industriale. Ea a repurtat prima
victorie si a cucerit puterea de stat.

.Clasa muncitoare atrage de partea sa majoritatea tara-
mlor, caci de partea capitalului, de partea burgheziei se
simte atras numai taranul-negustor, taranul-speculant, si
nu taranul-muncitor.

Muncitorii cei mai ridicati, cei mai constienti, mun-
citorii din Petrograd, au dat cele mai multe forte pentru
conducerea Rusiei. Noi stim tns c printre muncitorii

tarami de rind sint foarte multi oameni devotati
intereselor masei muncitoare i capabili de munci de,
conducere. Printre ei se gasesc foarte multe elemente
inzestrate cu talent organizatoric i adrninistrativ, carora
capitalismul le bara drurnul i pe care noi le ajutam si
trebuie le ajutam prin toate mijloacele sa se ridice sisi
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participe la munca de construire a socialismului. A.
descoperi aceste talente noi, modeste, necunoscute nu e
o treaba usoara. Nu este usor s atragi la munca de con-
ducere a statului pe muncitorii i taranii de rind, pe care
veacuri de-a rindul i-au asuprit i i-au terorizat mosieru

Este o sarcma grea, pe care noi insa
m

trebuie s-o in-
neaparat, pentru a putea sorbi mai din adinc

force noi din rindurile clasei muncuoare, ale taranimii
muncitoare.

Intrati in partid, tovarasi muncitori i tarani muncitori
nemembri de partid ! Nu Ira pronutem avantaje de pe
urma acestei intrari ; noi va chemam la munca ane-
voioasa, la munca de construire a statului. Daca sinteti
smcer

is
de partea comunismului, porruti cu curaj la in-

dephmrea acestei munci, nu va temeti de noutatea de
greutatea ei, nu va lasati mfluentati de vechea pre-
judecat c numai oamerui cu diplome oficiale ar fi
capabili de aceasta munca. Nu e adevarat. Munca de
construire a socialismului pot si trebuie s-o conduca
numar tot mai mare muncitorii i aranii muncitori
de rind.

Masa oamenilor muncii este de partea noastra. In
aceasta sta forta noastra. In aceasta sta izvorul invinci-
bilitii mondial. Mai multi activisti nou
veniti din mas n rindurile partidului pentru a participa
in chip de sine statator la construirea vietii noi iata
metoda noastra de lupta impotriva greutatilor, iata calea
noastra spre victorie.
11.X.1919

Pravda nr. 228
1zvestiia C.E.C. din Praia'

nr. 228 din 12 octombrie
Lenin

1919
Semnat : N.

Se tiplrege dupii manustris
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si capitalistii.
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CONVORBIRE
CU AMBASADORUL EXTRAORDINAR

AL AFGANISTANULUI MUHAMED VALI-HAN
14 OCTOMBRIE 1919 90
RELATARE APARUTA IN PRESA

Tov. Lenin 1-a intimpinat pe ambasador n cabinetul
sau de lucru, spunind : Sint foarte bucuros s vad in
capitala rosie a guvernului muncitoresc-varanesc pe repre-
zentantul poporului afgan, prieten nou a, isCare sufera
lupta impotriva jugului imperialist". La aceasta, am-
basadorul a raspuns : Va. intm d o mina prieteneasca
imi exprim speranta c vevi ajuta intregul Orient sa se
elibereze de sub jugul imperialismului european".
In cursul convorbirii care a urmat, tov. Lenin a spus ca
Puterea sovietica, puterea celor ce muncesc i sint
asuprivi, tinde tocmai spre ceea ce a spus ambasadorul
extraordinar al Afganistanului, dar ca este necesar ca
Orientul musulman s inveleaga acest lucru i s ajute
Rusia Sovietica in marele razboi de eliberare. La aceasta,
ambasadorul a raspuns ca este in masura sa declare ca
Orientul musulman a inceles acest lucru i ca nu este
departe momentul cind intreaga lume va vedea ca

european nu are ce cauta in Orient.
Dupa aceea ambasadorul s-a sculat in picioare i, spu-

nind : Am cinstea sa inminez sefului guvernului proletar
liber al Rusiei o scrisoare din partea suveranului meu
sper c Puterea sovietica va acorda atenvie celor spuse de
guvernul afgan", a remis tov. Lenin o scrisoare din partea

Tov. Lenin a raspuns c primeste cu nespusa
placere aceasta scrisoare i promae s dea in curind
raspuns la toate problemele care intereseaza Afga-
nistanul 91.

Pravda nr. 232
11 Izvestiia C.E.C. din Rusie
nr. 232 din 17 octombrie 1919

Se tipereite dupg textul
apiirtit in ziarul Pravde

si

im-
perialismul

si

emirului.
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CUVINTARE ROSTITA
DIN BALCONUL SOVIETULUI DE DEPUTATI

AI MUNCITORILOR I OSTA5ILOR R0511
DIN MOSCOVA IN FATA MUNCITORILOR

COMUNI5TI MOBILIZATI
16 OCTOMBRIE 1919

CRONICA DE ZIAR

(Aparitia lui Lenin este intimpinata"cu un ropot de aplauze.) Tovara§i! Per-
miteti-mi s aduc salutul meu muncitorilor din guberniile
Iaroslavl i Vladimir, care i de data aceasta au raspuns
la chemarea noastr i au dat pe cei mai buni dintre ei
pentru apararea republicii muncitorilor si taranilor. Stiti
din ziare, in care noi scriem tot adevarul, fara a ascunde
nimic, ch de grava este noua primejdie ce s-a creat prin
luarea Orelului de catre generalul tarist Denikin i prin
presiunea pe care generalul tarist Iudenici o exercita
asupra Petrogradului ro§u. Dar noi infruntam aceasta
primejdie i luptam irnpotriva ei, ca intotdeauna, adre-
sind proletariatului constient §i taranimii muncitoare
chemarea de a se ridica la lupta pentru apirarea
cucentrilor lor.

Situatia este extrem de grea. Dar noi nu desperarn, caci
tim ca, ori de cite ori se creeaza o situatie grea pentru

Republica sovietica, muncitorii fac minuni de vitejie
cu exemplul lor imbarbateaza §i insufletesc trupele i le
duc la noi victorii.

Stim ca in lumea intreaga, n toate tarile fara exceptie,
miscarea revolutionara creqte neincetat, desi intr-un ram
mai lent deck am dori noi. Stim de asemenea Ca victoria
clasei muncitoare in lumea intreaga este asigurata.

Oricit de grele ar fi jertfele pe care le aduce Rusia,
oricit ar fi de sleita §i de sfhiata in bucati, ea lupta cu
dirzenie pentru cauza tuturor muncitorilor. Imperialism
pot strivi Inca o republica sau doua, dar nu vor reu§i sa.

si
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salveze imperialismul mondial, caci el este sortit pieirii
va fi maturat de socialismul care vine.

Iata de ce, muncitori din guberniile Vladimir si Iaro-
slavl, va aduc salutul rneu, cu convingerea ferrna c voi,
prin .exemplul vostru personal, yeti susvine moralul Ar-
mate' Rosii si o veci duce la victorie.

Traiasca muncnorii i varanii !
Traiasca republica muncitoreasca mondiala !

Pravda° nr. 232
Izvestiia C.E.C. din Rusia"

nt. 232 din 17 ottotnbrie 1919

Se tiparefte dupii textu!
aparut in ziarul ,,Pravda"
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CATRE MUNCITORII $1 OSTASII ROSH
DIN PETROGRAD

Tovarasi ! A sosit momentul hotaritor. Generalii taristi
au .capatat din nou munitii i echipament militar de la
capitalistii din Anglia, Franta, America si incearca din
nou, impreuna cu bandele de odrasle mosieresti, sa ia Pe-
trogradul rosu. Dusmanul a trecut la ofensiva in timpul
tratatwelor de pace cu Estonia, atacind pe ostasii nostri
rosii, care se increzusera in aceste tratative. Acest caracter
miselesc al atacului explica in parte succesele rapide ale
dusmanului. Au fost luate Krasnoe Selo, Gatcina, Virita.
Au fost interceptate doua linii de cale ferata. care
duc spre Petrograd. Dusmanul caut sà intercepteze si
cea de-a treia linie ferata, Nikolaevskaia, si a patra, linia
ferata Vologodskaia, pentru a lua Petrogradul prin info-
metare.

Tovarasi ! Stiti cu totii si vedeti ce pericol imens ame-
ninta Petrogradul. In citeva zile, soarta lui va fi hotarita,
iar aceasta inseamna pe jumatate soarta Puterii sovietice
in Rusia.

E de prisos sa' arat muncitorilor i ostasilor rosii din
Petrograd care le este datoria. Intreaga istorie a celor doi
ani de lupta a Sovietelor impotriva burgheziei din lumea
intreaga, lupta fara precedent prin greutatile ei, dar si
prin victoriile ei, ne-a oferit din partea muncitorilor din
Petrograd nu numai un model de indeplinire a datoriei,
ci si un model de eroism fara seaman, d e spirit de ab-
negatie si de entuziasm revolutionar nemarvazut in lume.

Tovarasi ! Se hotaraste soarta Petrogradului ! Dusmanul
incearc s ne ia prin surprindere. El dispune de forte
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slabe, ba chiar infim de putine ; faria lui o constituie ra-
piclitatea, impertinenta ofiterilor, armamentul si in-
zestrarea tehnica". Forte le care via in ajutorul Petrogradu-
lui shit aproape, noi le-arn si pus in miscare. Sintem mult
mai puterruci decit dusmanul. Luptati pini la ultima
pickuri de singe, tovar4i, apkati fiecare palm'al de p5.-
mint, fiti dirji pin 5. la capk, victoria nu este departe !
victoria va fi a noastea !

V. Ulianov (Lenin)
17/X.

,,Petrogradskaia Pravda nr. 237 Se tipareite dupti rnanuscris
din 19 octombrie 1919
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CATRE TOVARASII OSTASI ROSH

Tovarasi ostasi rosii 1 Generalii taristi Iudenici la
nord si Denikin la sud isi incordeaza din nou fortele
pentru a invinge Puterea sovietica, pentru a restaura pu-
terea tarului, a mosierilor si a capitalistilor.

Noi stim cum s-a terminat o incercare sirnilara din
partea lui Kolceak. Nu pentru multa vreme a relish el
sa insele pe muncitorii din Ural si pe taranii din Siberia.
Dupa ce si-au dat seama ca au fost inselati, dupa ce au
simtit pe propria lor piele nemaiauzitele acte de silnicie,
bitai si jafuri la care se dedau ofiterii feciori de mosieri
si de capitalisti, muncitorii din Ural si taranii din Siberia
au ajutat Armata noastra Rosie sa-1 invinga pe Kolceak.
Cazacii din Orenburg au trecut fatis de partea Puterii
sovietice.

Iata de ce sintem ferm convinsi ca-i vom invinge pe
Iudenici si pe Denikin. Ei nu vor reusi sa restaureze
puterea tarului si a mosierilor. Aceasta nu se va intimpla
niciodata ! Taranii au si inceput sa se rascoale in spatele
frontului lui Denikin. In Caucaz se inteteste flacara ras-
coalei impotriva lui Denikin. Cazacii din Kuban murmura
si se agita, nernultumiti de silniciile si de jafurile practi-
cate de Denikin in folosul mosierilor si al englezilor.

Sa' fim deci fermi, tovarasi ostasi rosii ! Tot mai uniti,
tot mai constienti si mai hotariti trec muncitorii si ta-
ranii de partea Puterii sovietice.

17 V. 1. Lenin. Opere complete, vol. 39
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Inainte, tovar4i ostai ro§ii ! La 1upta" pentru puterea
muncitorilor §i Oranilor, impotriva mNieri1or, impotriva
generalilor çariti ! Victoria va fi a noastrà !

N. Lenin
19.X.1919

Krasnoaryneer nr. 10-15 Se ripAre,te dupii manuscris
din 1919 (numiir jubiliir)
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BILANTUL SAPTAMINII PARTIDULUI
LA MOSCOVA $1 SARCINILE NOASTRE

In timpul saptaminii partidului, la Moscova s-au inscris
in partid 13 600 de persoane.

Este un succes enorm, cu totul nea§teptat. Intreaga
burghezie, i .indeosebi mica burghezie ora§eneasca,

speciah§tn, funcvionarii de stat particulari, care
depling amarnic pierderea situaviei kr privilegiate de
domm", toci ace§tia s-au straduit din rasputeri toc-
mai in ultimul timp, tocmai in cursul sptaminii parti-
dului la Moscova, sa. semene panic5., sal prezica pieirea
apropiata a Puterii sovietice i victoria apropiata a lui
Denikin.

$i cu cita iscusin0 desavir§ita §tie acest public cult"
minuiasca aceasta arma a semanarii panicii ! Caci ea

a devenit o adevarata arma in lupta de clasa a burgheziei
impotriva proletariatului. In momente ca acela prin care
trecem noi, mica burghezie formeaza o singura masa
reaccionarr cu burghezia §i se agaca cu frenezie" de
aceasta arma.

Tocmai la Moscova, unde elementul negustoresc era
deosebit de puternic, unde exploatatorii, moperii, capita-
li§tii i rentierii erau concentrati in numar mai mare ca
oriunde, iar dezvoltarea capitalista strinsese laolalta o
mare masa: de intelectuali burghezi, unde prezenta con-
ducerii centrale a statului a creat o deosebit de accentuata
aglomerare de functionari de stat, tocmai aici, la Mos-
cova, terenul era deosebit de favorabil pentru clevetiri
burgheze, pentru birfeli burgheze, pentru semanare de

17*

inclu-
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panica de catre burghezie. Momentul" ofensivei reusite
a lui Denikin si a lui Iudenici a favorizat intr-o masura
extraordinara succesele" acestei arme burgheze.

Si cu toate acestea, din rindurile masei proletare, care
vedea succesele" lui Dernkin i tia cite greutati, poveri

primejdii se leaga indeosebi acum de titlul si de rolul
de comurnst, s-au ridicat mit si mu de oamem pentru a
intari partidul comunistilor, pentru a-st asuma povara
nespus de grea a conducerii statulm.

Succesul Puterii sovietice, succesul partidului nostru
este cu adevarat remarcabil !

Acest succes a dovedit si a aratat in chip graitor popu-
latiei capitalei, precum i ntregii republici si lumii intregi,
ca In adincurile masei proletare, in mijlocul adevaratilor
reprezentanti ai masei muncitoare se gaseste izvorul cel
mai de nadejde al fortei si tariei Puterii sovietice. In acest
succes al inscrierii voluntare in partid intr-un moment de
mare cumpana si primejdie, dictatura proletariatului s-a
afirmat in fapt sub un aspect pe care cu rea-credinta nu
vor vada dusmanii, dar pe care adevaratii prieteni ai
eliberarii muncii de sub jugul capitalului ii pretuiesc mai
mult ca orice, si anume sub aspectul fortei deosebite a
inriuririi morale (in sensul cel mai bun al cuvintului) pe
care proletariaw! (detinator al puterii de stat) o exercita
asupra maselor, sub aspectul rnijloacelor prin care se
exercita aceasta inriurire.

Paturile inaintate ale proletariatului, care exercita efec-
tiv puterea de stat, au aratat prin exemplul lor masei
muncitoare, timp de doi ani incheiati (interval de timp
foarte mare pentru ritmul exceptional de rapid al dez-
voltarii noastre politice), un asemenea model de devota-
ment fata de interesele oamenilor muncii, de energie in
lupta impotriva dusmanilor lor (impotriva exploatatorilor
Ain general si impotriva proprietarilor" i speculantilor
in special), de tarie in clipe de grea cumpana, de abnega-
tie in lupta armata impotriva tilharilor imperialismului
mondial, inch simpla simpatie a muncitorilor si caranilor
fata de avangarda lor s-a dovedit a fi in stare sa faca
minuni.

si

si-1
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Caci e o adevarata minune : muncitorii, care au indurat
chinurile de nedescris ale foametei, frigului, ruinei eco-
normce i distrugerii, nu numai ca-si pastreaza tot opti-
mismul, tot devotamentul fata de Puterea sovietica, tot
eroismul i spiritul de jertfa, dar isi i asuma, cu toata
lipsa lor de pregatire si de experienta, greaua sarcina de
a conduce corabia statului ! Si aceasta intr-un moment
cind furtuna a atins punctul culminant...

Istoria revolutiei noastre proletare abund n asemenca
minuni. $i este cert i neindoielnic ca, omit de grele in-
cerciri ne mai asteapta, aceste minuni vor duce la victoria
dephna a Republicii sovietice in lumea intreaga.

Trebuie s ne ingrijim acum ca noii membri ai parti-
dului sa fie folositi in mod just. Acestei sarcini trebuie

i se acorde o atentie deosebit de mare, caci e departe
de a fi usoara ; este o sarcina noua, i cu vechile sabloane
nu va putea fi rezolvata.

Capitalismul inabusea, sugruma, strivea o multime de
talente din rindurile muncitorilor si ale faranilor mun-
citori. Aceste talente se ofileau sub apasarea lipsurilor, a
mizeriei, a batjocoririi demnitatii omenesti. Este acum
de datoria noastr s tim s descoperim aceste talente

si le punem la treabi. Noii membri de partid, care au
intrat in rindurile lui in timpul saptaminii partidului,
sint fara indoiala, in majoritatea br, lipsiti de expe-
rienta, iar in ceea ce priveste conducerea statului hp-
siti de pricepere. Dar este tot atit de neindoielnic c ei
sint dintre cei mai devotati, dintre cei mai sinceri si mai
capabili oameni din paturile sociale pe care capitalismul
le tinea in mod artificial jos, facea din ele paturi de jos",
nu le rasa sa se ridice. In schimb insa, ei posecla mai
multti vigoare si prospetime, o doza mai mare de fran-
chete, de fermitate, de sinceritate decit altii.

De aici rezu1t c toate organizatille de partid trebuie
sa se gin deasca bine cum sa foloseasca pe acesti noi
membri ai partidului. Trebuie s le incredintam cu mai
mula indreizneala munci de stat cit mai variate, trebuie
sa-i.incercarn mai repede in munca practica.

Fireste, indrazneala nu trebuie inteleasa in sensul
incepatorilor le putem incredinta irnediat posturi de fas-
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pundere, care necesit5 cunostince pe care ei nu le posed5.
E nevoie de indr5znea1a n sensul cH trebuie comb5tut
birocratismul : nu degeaba programul partidului nostru
a pus cit se poate de categoric problema cauzelor care
genereaz1 o anumit5 reinviere a birocratismului, precum
si a masurilor pentru combaterea acestui fenomen. E ne-
voie de indrazneara, n primul rind, in sensul c functio-
narii din aparatul de stat si din domeniul economiei, pre-
cum si specia1itii trebuie sl fie pusi sub controlul noilor
membri de partid, care cunosc bine situacia maselor popu-
lare, nevoile i cerintele kr. E nevoie de indr5zneal5.
sensul de a se da imediat acestor incepatori posibili-
tatea de a-si manifesta capacifatile si de a se afirma
cadrul unei activitati largi. E nevoie de indr5zneal5
sensul c trebuie sfArimate sabloanele obisnuite (si la noi
se observ5 din picate, adeseori o teami excesiv5
de a atenta la sabloanele sovietice stabilite, desi citeodat5
le stabilesc" nu comunisti constienti, ci elemente pro-
venite din rindurile vechii funccion5rimi) ; e nevoie de
indeizneali in sensul c. trebuie sa fii oricind gata
schimbi cu rapiditate revolutionar5 felul de munc5 in-
credinvat5 noilor membri de partid, spre a-i Mcerca mai
repede si a le gasi mai repede locul potrivit.

In numeroase cazuri, nod membri de partid pot fi pusi
Ain posturi 'M care, controlind n ce m5sur5 vechii func-
vionari ii ndeplinesc in mod constiincios Mdatoririle,
ei vor putea dobindi repede experienta necesar5 pentru
a putea lucra singuri. In alte cazuri, ei pot fi plasati
asa fel, Mcit s reinnoiasci, s improspkeze legltura in-
termediari dintre masa muncitoreasca i Oraneasci, de o
parte, si aparatul de stat, de aka' parte. In directiile
centralele" noastre industriale, in gospod5riile sovietice"
agricole au mai r5mas mulvi, prea multi sabotori, mosieri

capitalisti ascunsi, care pun bece-n roate Puterii sovie-
tice. Iscusinta activistilor de partid cu experienti de la
centru si din provincie trebuie s5 se manifeste printr-o
intensI folosire a noilor forte proaspete ale partidului in
vederea unei lupte hotlrite impotriva acestui r5u.

Republica sovietici trebuie s devini o tab5r5 militar5
steins unithi, in care fiecare s. depun 5. maximum de efor-
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turi, forcele existente sa fie folosite cit mai chibzuit,
taraganeala birocratica si formalismul inutil sa fie reduse
la minimum posibil, aparatul sa fie simplificat la maxi-
mum si construit in asa fel, incit sa fie apropiat nu nu-
mai de nevoile masei, ci si de invelegerea ei, i sa faca
posibila participarea ei de sine statatoare la activita-
tea lui.

In ritrn intens se desfasoara mobilizarea vechilor
membri de partid pentru munca in armata. Aceasta
munca nu trebuie slabit a. in nici un caz ; dimpotriva, ea
trebuie sa fie intensificata din ce in ce mai mult. Dar in
acelasi timp si in scopul de a invinge in razboi trebuie

imbunatacim, s simptificm, sa improspatam aparatul
nostru administrativ civil.

In razboi invinge acela care are mai multe rezerve,
mai multe izvoare de forca, mai multa putere de re-
zisterrca in adincurile maselor populare.

Toate acestea noi le avem intr-o masura mai mare
decit albii, decit atotputernicul" imperialism anglo-fran-
cez, acest colos cu picioare de lut. $i le avem intr-o
masura mai mare, caci le putem sorbi i mult timp Inca
le vom sorbi tot mai adinc din mediul muncitoresc si al
caranimii muncitoare, din mijlocul claselor care au fost
asuprite de capitalism si care constituie pretutindeni ma-
joritatea covirsitoare a populatiei. Noi le putem sorbi
din acest rezervor urias, caci el ne furnizeaza pe cei mai
sinceri conducatori ai muncitorilor si ;aranilor in opera
de construire a socialismului, conducatori dintre cei mai
calivi de vicisitudinile vievii si mai apropiaci de clasa mun-
citoare si de caranime.

Nici unul dintre dusmanii nostri, nici burghezia rusa
nici burghezia mondiala, nu are nimic care sa semene

macar pe departe cu acest rezervor ; se clatina tot mai
mult terenul sub picioarele lor, iar muncitorii si varanii
care pina acum au fost de partea lor ii parasesc in numar
din ce in ce mai mare.

sa.

si



240 V. I. LENIN

Iata de ce, In ultima analiza, victoria Puterii sovietice
in 1m-flea intreaga este asigurata §i inevitabila.
21 octombrie 1919

Izvestiia C.C.
al P.C. (b) din Rusin'

nr. 7 din 22 octombrie 1919
Semnat : N. Lenin

Se tigreite &qui textul
clam: in ziar
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CUVINTARE ROSTITA
IN FATA MUNCITORILOR COMUNISTI

DIN IVANOVO-VOZNESENSK
CARE PLEACA PE FRONT

24 OCTOMBRIE 1919 92

CRONICA DE ZIAR

In cuvintarea sa, tov. Lenin a vorbit despre situacia
generala de pe fronturile noastre si a aratat c fiecare
muncitor constient trebuie s ajute pe toate caile la apro-
vizionarea regulata a fronturilor noastre cu material de
lupta, produse alimentare, echipament etc.

El si-a exprimat convingerea c muncitorii comunisti
din Ivanovo-Voznesensk vor sti sal exercite o inriurire
binefacatoare asupra caranilor din zona frontului i vor
aduce un mare folos n munca politic ce se desfasoara
in rindurile cazacimii.

"Pravda nr. 239 Se tipulrefte dupg textul
din 25 octombrie 1919 aparut in ziar
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INAINTE DE PLECAREA LOR PE FRONT
24 OCTOMBRIE 1919

Tovarasi ! Stiti, desigur, ca astazi ne-a adunat laolalta
nu numai dorinta de a sarbatori absolvirea cursurilor
acestei scoli sovietice de catre cei mai multi dintre
ci i faptul c aproape jumatate din promotia voastri
a hotarit sà plece pe front, spre a da trupelor care lupta
pe front un ajutor nou, extraordinar i substantial.

Tovarasi ! $tim foarte bine ce imense dificultki prici-
nuieste intregii noastre opere de conducere, atit la orase
cit i, mai ales, la sate, hpsa unor tovarisi cornpetenti si
experunentati. $tim foarte bine ca muncitoni inaintati
din Petrograd, Moscova, Ivanovo-Voznesensk si din alte
orase, tovarasii inaintati care au purtat pina acum pe
umerii lor, putem spune, principala povara a operei de
conducere a farn n conditii nemaipomenit de grele,
principala povara. a muncii desfasurate pentru unirea
conducerea muncitorilor si a faramlor, stim foarte bine

ei sint extrem de istoviti de pe urma eforturilor, uneori
supraomenesti, pe care au trebuit sa le depuna pentru
apararea Republicii sovietice. De aceea, posibilitatea de a
aduna aici citeva sute de muncitori si de tarani, de a le
crea conditiile necesare pentru a putea studia sistematic
timp de citeva luni, pentru putea insusi cunostintele
necesare in munca sovietica, astfel inch la terminarea
studiilor sa plece de aici impreuna, in mod organizat,
strins uniti si bine pregkiti pentru a participa la munca
de conducere, la indreptarea lipsurilor enorme care mai
dainuie, aceasfa posibilitate este pentru noi extrem de

voi,
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pretioasa, i numai cu mare greutate, dup a. indelungate
ezitari i calcindu-ne pe imma, ne-am decis s dam pentru
nevoile frontului aproximativ jumatate din actuala pro-
mope. Dar conditnle ce s-au creat pe front sint de asa
natura, inch n-am avut nici o alegere. Am considerat
ca .hotarirea absolventilor, care a fost adoptata de buni.-
vole si care prevede plecarea pe front a unei nor serii
de tovarasi dintre cei mai buni, care ar fi fost foarte
utili pretutindeni in munca administrativa si in opera de
constructre, c aceasta hotarire este dictata de cea mai
stringenta necesitate.

Tovarasi, cu ingaduinta dv. voi face o scurta expunere
asupra situatlei care s-a creat acum pe diferite fronturi,
ca sa. v puteti da seama cit de stringenta este aceasta
necesitate.

Pe foarte multe fronturi, care inainte erau extrem de
importante kr in care inamicul i pusese man sperante,

ultimul timp lucrunle se indreapta spre victorie de-
plina i dupa toate indiciile definitiv tn favoarea
noastra. Pe Frontul de nord, unde ofensiva pe directia
Murmansk promitea inamicului avantaje deosebit de maH,
unde englezii concentrasera de multi vreme forte mari

excelent inarmate, unde noi, lipsiti fiind de provizii
de echipament, ne aflam in conditii de lupta nespus de
grele, pe acest front se parea c imperia1itii englezi si
francezi ar fi trebuit s aiba perspective stralucite. Si
tocmai aici a esuat definitiv intreaga ofensiva intreprinsa
de marnic. Englezn au fost nevoiti sa-si evacueze trupele,
si aceasta confirma incontestabil c muncitorii englezi nu
vor razboi cu Rusia i ca, inca de pe acum, cind Anglia
e Inca departe de a fi teatrul unor lupte revolutionare, ei
sint in stare s'a exercite asupra guvernului lor de tilhari
si jefuitori o presiune atit de mare, inch 1 silesc sa-si
retrag51 trupele din Rusia. Imperialistii englezi au fost
nevoiti s Ora'seasc51 acest front, care era pentru noi de-
osebit de primejdios, caci inamicul, dispunind de o cale
maritima, se afla acolo in conditii mult mai avantajoase.
Au mai ramas acolo neinsemnate forte albgardiste ruse,
care sint aproape complet lipsite de importancl.
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Sa' luam un alt front frontul de lupt a. impotriva lui
Kolceak. Stiti cu totii ca, pe vremea cind trupele lui
Kolceak inaintau spre Volga, presa capitahsta' europeana
s-a grabit s vesteasca lumii intregi eaderea Puterii so-
vietice i recunoasterea lui Kolceak drept cirmuitor su-
prem al Rune'. Dar incal inainte ca documentul cu
recunoasterea oficial s fi ajuns in miimle lui Kolceak,
trupele noastre au reusit alunge pe acesta in Siberia,

dv. stiti Ca noi am inceput sal ne apropiem de Petro-
pavlovsk si de Irtis, iar Kolceak a fost nevoit repar-
tizeze fortele altfel decit planuise. A fost un timp cind
a trebuit s ne retragern, pentru ca' muncitorii si taranit
din partile acelea in,tirziasera: cu mobilizarea. Dar infor-
matiile pe care le primim din spatele frontului lui Kol-
ceak arata, far a. doar i poate, ca regimul lui se destranfa
si ca.' intreaga populatte, ba chrar i Caranii instant', se
rascoara impotriva lui. Ne apropiem de mornentul cind
ultimul reazem al fortelor lui Kolceak se va pra'-
busi, si cu aceasta vom incheia un an de revolutie in
cursul caruia intreaga Siberie a stat sub puterea lui Kol-
ceak, cind acesta a fost ajutat atit de eseri cit si de men-
sevici, care ne-au oferit inca o mostra de intelegere si
colaborare cu un guvern burghez. Dv. stiti ca' pe Kol-
ceak I-a ajutat intreaga burghezie europeana. Stiti, de
asemenea, c linia ferata siberiana a fost pazita.' si de volo-
nezi, si de cehi, ca au fost acolo si italieni, i ofiteri vo-
luntari amencani. Tot ce era in stare sa: lupte impotriva
revolutiei venise in ajutorul lui Kolceak. Si toate acestea
s-au pra'busit pentru c ranii, taxanii siberieni, care sint
prea putin accesibili influentei comunismului, deoarece
au mai putin ca oricine prilejul sa vina' in contact cu el,
au primit de la Kolceak o asemenea lectie, au putut
faca in practidi o asemenea comparatie (si taranilor le
plac comparatiile practice), incit putem spune : Kolceak
ne-a dat milioane de aderenti ai Puterii sovietice in re-
giunile cele mai indepartate de orice centre industriale,
unde ne-ar fi fost greu cistigam. Iata cum s-a in-
cheiat dominatia lui Kolceak i iata' de ce pe acest front
ne simtim foarte siguri.
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Pe Frontul de vest vedern ca ofensiva polonezilor se
apropie de sfirsit. Ei au primit ajutor din partea Angliei,
Francei i Americii, care au cautat saacite vechea ut'a a
Polornei fata de asupritorii velicoruis, incercind sa
drepte impotriva muncitorilor i caranilor rusi ura
cu virf i indesat meritata a muncitorilor polonezi fava
de mosieri si de cari, facindu-i pe muncitorii polonezi sa
creada ca, asemenea sovinistilor rusi, bolsevicii se gindesc

ei la cucerirea Poloniei. Pentru un timp, aceasta min-
ciuna a prins. Avem insa. indicii precise ca timpul in care
aceasa minciudi a fost crezuti se apropie de stirsit, cã in
rindurile trupelor poloneze Incepe un proces de descom-
punere. Si stiri din surse americane, care nu pot fi chusi
de pucin banuite de simpatie fata de comunism, confirma

varanii polonezi cer tot mai insistent sa se puna cu
orice prec capat razboiului pink la indi octombrie

cei mai patriotarzi dmtre polonezi
(P.P.S.) 93, care se aseamana cu mensevicii cu eserii de
la noi, sprijina aceste tendince i opun guvernului lor o
impotrivire tot mai energica. In acest timp starea de
spirit a polonezilor s-a schimbat simvitor.

Ramin doua fronturi : Frontul Petrogradului i Fron-
tul de sud, pe care se desfa§oara evenimente deosebit de
serioase. Dar si aici avem toate indichle c dusmanul face
ultimele sforcari. Avem stiri precise ca M Anglia ministrul
de razboi, Churchill, si partidul capitalistilor au 'Mtreprins
aceasta aventura militara .impotriva Petrogradului pentru
a arata exista posibilitatea de a termina repede cu
Rusia Sovietica, i c presa englezi vede In aceasta aven-
tura o ultima Incercare din partea sovinistilor si a mi-
nistrului Churchill, in pofida voincei certe a majoritcii
populaciei.

Ofensiva asupra Petrogradului poate fi considerata ca
un ajutor dat lui Denikin. 0 concluzie in acest sens se
desprinde din examinarea situatiei de pe Frontul Petro-
gradului.

Stici ca atit guvernul leton, cit i guvernul lituanian
cel eston ne-au raspuns c accepta propunerea noastra.

de a incepe tratative de pace. Aceasta sure a provocat,
fireste, anumite sovaieli in rindurile trupelor noastre, a
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facut.ca in inimile ostasilor nostri sa se nasal speranta ca
razboiul se apropie de sfirsit. Tratanvele au si inceput.
Intre timp Anglia a strins ceea ce i-amai ramas din nave
si a debarcat citeva mii de albgardisti, inzestrati cu exce-
lente mijloace tehnice. Dar acestia nu puteau fi adusi la
noi fara a adormi mai intii, prin linselaciune, vigilenta
poporului, caci in Anglia si in Franca au fost cazuri cind
incercarile de a .incarca pe vapoare material de razboi au
esuat lamentabil, deoarece muncitorii portuari faceau
grev i declarau ca nu vor incarca vapoare destinate
transporte mijloace de exterminare in Rusia Sovietica.
/n aceasta situatie, englezi au fost nevoiti
ia din alte tari acest armament, inselindu-si astfel po-
porul. De aceea nu este surprinzator faptul ca ei au reusit
sã trimita impotriva Rusiei Sovietice citeva sute sau chiar
citeva mii de ofiteri albgardisti rusi. In Anglia exista la-
Ore in care acesti ofiteri albgarchsti sint cazati, hraniti

instruiti pentru invadarea Rusiei, spre a se putea spune
apoi ca acesta este un razboi intern, provocat de teroarea
bolsevica. Lag arele min care au stat prizonien rusi
sint acum pline de ofiteri albgardisti rusi. Asa se explica
faptul c, atunci cind noi asteptam un armistitiu din
partea Lituaniei si a Letoniei,.inamicul a obtinut n pri-
mele zile succese atit de man, aruncind aceste forte pe
Frontul Petrogradului. 5tici Ins ca pe FrontulPetrogra-
dului s-a produs acum o cotitura. Din cornunicarile fa-
cute de Zinoviev si de Trotki, ati aflat c pierderile au si
fost inlocuite, ca ezitarile de pina acum au luat sfirsit,
iar trupele noastre ataca, si ataca cu succes, infringind
o rezistenta extrem de inversunata. Aceste lupte se deose-
besc prin caracterul lor neobisnuit de inversunat. Tov.
Trotki mi-a comunicat prin telefon de la Petrograd c5.
in localitatea Detskoe Selo, recent cucerita de noi, alb-
gardistii i burghezii care nu se evacuasera trageau pe
ferestrele caselor, opunind o rezistenta extrem de indir-
jita, mai mare decit in toate luptele precedente. Dusma-
nul simte ca se produce o cotitur n ntregul mers al
razboiului, c Denikin se afla intr-o situatie in care tre-
buie s i se dea ajutor i sa se intreprinda o actiune care
sa ne sileasca sa trimitem pe alte fronturi o parte din

sa
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fortele folosite impotriv a lui. Se poate afirma cu certitu-
dine ca acest lucru nu le-a reusit. Toate fortele trimise
de noi n ajutorul Petrogradului au fost luate fara a slabi
citusi de pu;in Frontul de sud. Nici o unitate dintre cele
trimise. pe Frontul Petrogradului n-a fost retrasa din sud,
iar inamtarea victorioasa pe care am inceput-o i pe care
o vom continua pina la capat va fi realizat a. fir a. a fi
slabit citusi de putin Frontul de sud, pe care se va decide
deznodamintul razboiului impotriva mosierilor si a im-

Deznodamintul se va decide acolo, pe Fron-
tul de sud, intr-un viitor apropiat.

Tovarasi, stivi ca pe Frontul de sud inamicul se sprijina
cel mai mult, de o parte, pe cazacii care lupta pentru
privilegnle lor, iar de alta parte, pe regimentele armatei
de voluntari, care s-au format acolo in numar mai mare
ca oriunde si care, clocotind de indignare si de furie,
lupta pentru interesele clasei lor, pentru restaurarea pu-
terii mosierilor i a h Aici, prin urmare, ne
asteapta Walla decisiv i aici vedem ca. i se intimpla
lui Denikin ceea ce i s-a intimplat i lui Kolceak, care la
inceput a repurtat victorii man, dar pe masura continua-
rii luptelor a vazut ca se rareau tot mai mult rindurile
oficerilor si ale chiaburimii constiente, care constituiau
principala sa forca, si a fost nevoit s ia tot mai multi
muncitori i varani. Ei .stiu sa lupte cu miinile altora ;
nefund dispusi sa se .jertfeasca singuri, ei prefera ca
muncitorii sa-si riste viava pentru interesele lor. $i cind
Kolceak a trebuit sa-si mareasca armata, aceasta marire
a avut ca rezultat trecerea de partea noastra a sute de mn
de oameni. Zeci de oficeri albgardisti si de cazaci de-ai
lui care au trecut la noi spuneau c s-au convins ca. Kol-
ceak tradeaza interesele Rusiei, i chiar fr s mparta-.
seasca concepciile bolsevice treceau de partea Armatei
Rosii. Asa a sfirsit Kolceak, asa va sfirsi i Denikin. In
ziarele de asta-seara puteci citi stiri cu privire la rascoalele
izbucnite n spatele frontului lui Denikin : lii Ucraina se
aprinde flacara rascoalei. Intr-o stire referitoare la evem-
mentele din Caucaz ni se reiateaz c muntenn, adusi la
desperare, au atacat si au despuiat regimentele lui $kuro,

armele si muniviile. Ieri am prima textul cmi-

periali§tilor.
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siunii unui post de radio strain, care a fost nevoit sa re-
cunoasca ca situavia lui Denikin este grea, deoarece el tre-
buie sa arunce in lupta elita trupelor sale, caci Ucraina
este In flacari si in Caucaz e rascoala. Se apropie momen-
tul cindDenikin va trebui sa mizeze totul pe o singura
carte. Niciodata pina acum n-au fost batilii atit de sin-
geroase si de crincene ca acelea de linga Orel, unde ina-
micul arunca in lupta cele mai bune regimente ale sale,
asa-numitele regimente korndoviste", in care o treime
din efectiv este formata din ofiterii cei mai contrarevo-
lutionari, cei mai bine instruiti, cei mai patrunsi de ura
turbata impotnva muncitonlor si a taranilor, ofiteri care
lupti pur si simplu pentru restaurarea propriei lor puteri
mosieresti. Tata de ce avern toate motivele sa credem ca
acum se apropie momentul hotaritor pe Frontul de sud.
Victoria de linga Orel si Voronej, unde urmarirea inami-
cului continua, a aratat ca si aici, ca si. linga Petrograd,
s-a produs un revinment. Dar noua ne trebuie ca ofen-
siva noastra, din mica si parciala cum este acum, sa se
transforme intr-o vasta ofensiva de masa, care sa ne
aduc 5. victoria finala.

Tata de ce, oricit de greu ar fi pentru noi acest sacri-
ficiu trimiterea pe front a sutelor de absolvenvi care
s-au adunat aici si de care e vaditO nevoie in munca din
spatele frontului , am consinatit totusi sa va satisfacem
dorinva. Acolo, pe Frontul de sud si pe Frontul Petrogra-
dului, se va decide soarta razboiului, daca nu in decurs
de citeva saptamini, apoi in once caz in decurs de citeva
luni. Intr-un asemenea moment, once comunist constient
trebuie sa-si spuna : locul meu este acolo, inaintea celor-
lalvi, pe front, unde e pretios fiecare comunist constient
care a facut o scoala.

Daca in rindurile trupclor s-au produs sovaieli, aceasta
se explica prin faptul ca poporul e obosit de razboi.Stiti
foarte bine cite chinuri au avut de indurat in acesti dot
ani, de pe urma foametei si a rumei economice, munci-
torii impotrivasi 'caranii in lupta imperialistilor din
lumea intreaga. Stiti ca cei mai obositi dintre ei nu re-
zista mult timp incordarii, si ca de acest moment profita
inamicul, care, avind transmisiuni mai bine organizate,
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cadre de comanda mai bune i neavind tradatori in nin-
durile lui, loveste cu toata puterea. Asa se si explica
esecurile de pe Frontul de sud. Tocmai de aceea repre-
zentantii cei mai constienti ai muncitorilor i taranilor,
instruiti la cursuri militare si la cursuri de felul celor
pe care le-ati absolvit dv. trebuie sa piece acum pe front
in mod organizat, disciplinat, impartiti in grupuri mari
sau midi cu incuviintarea autoritatilor militare, reparti-
zindu-si intre ei indatoririle, spre a da ajutor trupelor
in rindurile carora s-au manifestat oarecare ezitari, acolo
unde presiunea dusmanilor este mai puternica. OH de
cite oH in cei doi ani de existenta a Puterii sovietice s-au
observat anumite ezitari in rindurile masei taranesti care
n-a vazut si nu cunoaste activitatea sovietica, noi am
cerut ajutorul partii celei mai organizate a proletariatu-
lui orasenesc si am primit de la el un sprijin cu adevarat
eroic.

Am avut azi prilejul s vorbesc cu tovarasi muncitori
din Ivanovo-Voznesensk, care mi-au relatat ca au mo-
bilizat aproape jumatate din numarul total al activistilor
de partid cu munci de raspundere, pentru a-i trimite pe
front. Unul dintre ei mi-a povestit astazi cu ce entuziasm
i-au condus la plecare zeci de mii de muncitori fara
partid si cum s-a apropiat de ei un batrin, nemembru de
partid, care le-a spus : Puteti pleca fara grija, locul
vostru este acolo, iar noi, aici, vom munci i pentru voi".
Ei bine, cind printre muncitorii fara partid se creeaza
o asemenea stare de spirit, cind masele fara partid, care
nu se orienteaza inca bine in problemele politice, vad
pe cei mai buni reprezentanti ai proletariatului si ai tsa-
ranirnii ii trimitem pe front, unde ei ii asuma indatori-
rile cele mai dificile, mai anevoioase si de cea mai mare
raspundere i unde, fiind in primele rinduri, vor trebui
sa-si dea, intr-o masura mai mare &eh altii, obolul de
singe si chiar viata in lupte extrern de crincene, numarul
partizanilor nostri printre muncitorii i taranii fara partid
§i cu nivel scazut creste inzecit, iar cu trupele sovaitoare,
slabite, obosite se intimpla adevarate minuni.

Iata, tovarasi, ce saroina mareata, grea si anevoioasa
apasa pe umerii vostri. Pentru cei care pleaca pe front ca
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reprezentanti ai muncitorilor i taranilor nu poate fi alta
alegere. Lozinca lor trebuie si fie : victorie sau moarte.
Fiecare &rare dv. trebuie sa stie sa se apropie de ostasii
rosii cei mai inapoiati, cei mai putin evoluati, pentru ca,
in cuvinte cit mai simple si mai usor de inteles din punc-
tul de vedere al omului muncitor, sa le explice situatia,
sa-i ajute intr-o clipa de grea cumpana, s inlature orice
sovaieh, invete s lupteimpotriva numeroaselor ma-
nifestin de sabotaj, moliciune, inselaciune i tradare.
Dv. stiti ca in rindurile noastre i printre cadrele de co-
manda mai sint Inca multe manifestari de acest fel. Aici
e nevoie de oameni care au facut o anumita scoala, care
inteleg situatia politica si pot sa. dea ajutor maselor largi
de muncitori i Omni in lupta lor impotriva tridarii si a
sabotajulm. /n afara de curaj personal, Puterea sovietica
asteapta de la dv. s dati un ajutor multilateral acestor
mase, s curmati oHce sovaieli in rindurile lor i sa ara-
tati cal Puterea sovietica dispune de forte la care poate
faca apel in once clipa grea. Asemenea forte exista la
noi in numar suficient.

In momentul de fata, repet, trebuie sa consimtim la
acest mare sacrificiu numai din cauza c acesta este prin-
cipalul si ultimul front, unde, dupa toate indiciile, in
citeva saptamini sau in citeva luni se va decide soarta
intregului razboi civil. Aici putem da inamicului, o data
pentru totdeauna, o lovitura de pe urma careia el sa
nu-si mai revina. i dupa lupta singeroasa cu albgardistii,
pe care ei ne-au impus-o, vom trece, in sfirsit, mai liben

cu o energie inzecita la opera noastra, la opera de ade-
varata constructie. De aceea, tovarast, salut pe aceia din-
tre voi care hi asuma astazi aceasta sarcina mareata 41
extrem de grea de a lupta pina la capat in primele rin-
duri pe front si imi iau ramas bun de la ei pe deplin
incredintat ca ne vor aduce o victorie deplina si de-
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DISPOZITIE CATRE LOCTIITORUL
COMISARULUI POPORULUI

PENTRU TREBURILE MILITARE

24.X.I919

Din partea lui Stalin
(se va rezolva urgent)

1) Letonii mobilizati vor fi trimisi in batalioanele de
rezerva ale diviziei letone
(zoriti-1 pe Peterson ; repetati ordinul care i s-a dat).

2) Comandantullef a promis ca brigada de cavalerie
din Turkestan va fi trimisa la Kozlov.
Grabiti executarea si controlati-o.

3) Comandantullef a promis 8 batalioane pentru Ar-
mata a 8-a.
Grabiti executarea.
Numiti pe cineva care sii riispunda
de executare.

4) Comandantullef a promis ca din Kaluga se vor tri-
mite completari pentru divizia 45.
Grabiti executarea si controlati-o.
Numiti pe cineva cane s'a raspunclii de executare.

Lenin

Pub licat pentru prima oarl
la 23 februarie 1938

in ziarul "Pravda' nr. 13
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CUVINTARE ROSTITA IN FATA
AUDIENTILOR CURSURILOR

PENTRU LUCRATORII
INVATAMINTULUI EXTRASCOLAR

INAINTE DE PLECAREA LOR PE FRONT
28 OCTOMBRIE 1919

Conferinca se deschide printr-o cuvintare rostitai de
V. I. Lenin. Aducind salutul sau cursancilor care au hotarit
sI plece pe front spre a veni in ajutorul Armatei
V. I. Lenin descrie in culori vii situatia actuala pe toate
fronturile §i in spatele dugnanului.

Burghezia, atit cea din Rusia cit i cea din Occident,
prea s-a grabit sarbatoreasea victoria. Trupele ro§ii
ii alunga din urma pe Kolceak. Denikini§tii se retrag de
linga Orel. Trupele albgardiste se afla in polin proces de
descompunere. In spatele frontului lui Denikin izbucnesc
neincetat rascoale. Acum se ridica impotriva lui pins. §i
cazacii instariti.

Iudenici dispune de forte putine, in cea mai mare parte
alcatuite din englezi. Anglia i-a dat o floth mare. Prin
ofensiva sa, Iudenici a vrut sa-1 salveze pe Denikin, sa ne
sileasca sa retragem force de pe frontul lui, dar aceasta
nu i-a reuit : muncitorii din Petrograd au dat dovada
de un eroism fara seaman. Europa urrnare§te cu atentie
incordata deznodamintul luptei. Muncitorii din Franca §i
Anglia au §i inceput sa protesteze impotriva ofensivei
pornite asupra Rusiei. In aceste cari se intare§te puternic
bol§evismul. Alegerile din Franca sint foarte semnificative
in aceasta privinca. Principala noastra atentie este acin-
tita acum asupra Frontului de sud, unde se dau lupte
nemaiauzit de singeroase, unde se hotar4te nu numai
soarta revolutiei din Rusia, ci §i a celei din Occident...

sa-si

94...

Rosa,
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Unitacile de oficeri ale lui Denikin sint excelent inar-
mate. Tinind seama de faptul ca in spatele lor populatia
se rascoala, ele lupta cu desperare. Dar con§tiinca maselor
de muncitori §i carani se lurnineaza ; se observa un pu-
ternic avint. Partea noastra slaba e c avem prea putini
lucratori competenci din rindurile varanilor i ale munci-
torilor. De aceea institutiile noastre sint pline de vechi
cinovnici, sabotori etc. Trebuie s. luam cele mai bune
forte din rindurile poporului, sa le instruim...

Este important ca tovarapi corquenti care §tiu sã vor-
beasca cu caranii sa ridice moralul armatei, §i de aceea
fiecare om care pleaca pe front trebuie s dea pilda de
vitejie §i de abnegavie. Atunci victoria va fi de partea
noastra. Vorn curati caile de comunicacie §i vom aduce
cereale...

Pub licat pentru prima oarii in 1960,
6

Se tipiireste dupri exemplarul
in revista Kommunist nr. manuscris al procesului-verbal
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TOVARASULUI LORIOT
$1 TUTUROR PRIETENILOR FRANCEZI

CARE AU ADERAT LA INTERNATIONALA A III-A

28.X.1919

Draga prietene ! V multumesc din suflet pentru scri-
soarea dv., care e pentru noi cu atit mai pretioasl cu cit
primim foarte rar vesti de la dv.

In Franta, ca si in Anglia, imperialismul victorios nu
numai ca a dat unui numar de mic-burghezi posibilitatea
de a se imbogati, dar va putea s dea pomeni" si paturii
muncitoresti de sus, acestei aristocratii a clasei muncitoare,
o va putea corupe i cistiga de partea sa, lasind-o s parti-
cipe prm firimiturile pe care i le arunca la profitu-
rile imperialiste, la jefuirea coloniilor etc.

Dar criza provocata de razboi este atit de grea, incit
chiar si in tarile invingatoare masele muncitoare sint
inevitabil condamnate la incalculabile calamitati. Prin
aceasta se explica raspindirea rapida a comunismului,
cresterea simpatiilor fata de Puterea sovietica, fata de
Internationala a III-a.

Impotriva oportunismului francez, deosebit de rafinat
in spiritul ideilor lui Longuet, va trebui, desigur, sa mai
duceti o lupta indelungata. Parlamentarii i politicienii
versati" vor mai face nenumarate incercari de a se lunita
la o recunoastere pur verbala a tacticii revolutionare si a
dictaturii proletariatului, continuind in realitate sa" arn'a-
geasea proletariatul cu noi stratageme si tertipuri, asa
cum 1-au inselat la 21 iulie Longuet i Merrheim & Co.,
sa duel mai departe vechea politica oportunista, s puna
bete in roate revolutiei si aduca prejudicii, in loc s-o

Atit in Franta cit si in Anglia, liderii vechi,
si-i

5prijine.



TOVARASLTLUI LORIOT 255

putrezi, ai muncitorilor vor intreprinde mii de incercari
de acest soi.

Dar noi toti sintern convinsi ca, activind in cea mai
strinsa legatura cu masa proletariatului, cornunistii vor
reusi s paralizeze si s zadarniceasca aceste incercari. Cu
cIt vor acciona mai ferm 5i mai hotarit, cu atit mai cu-
rind vor repurta o victorie deplina.

Cu salutari comuniste,

Publicat in limba engleza
la 3 ianuarie 1920 in ziarul

,,The Worker? Dreadnougbe nr.
Publicat in limba rusa pentru
prima oara in 1932 in edifiile
a 2-a a 3-a ale Operelor lui

V. I. Lenin, vol. XXIV

N. Lenin

Se tipareite dupl. manuscris
41
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SCRISOARE /N LEGATURA CU SCIZIUNEA,
ADRESATA COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GERMANIA95

Tovarasilor Paul Lewi, Clara Zetkin, Eberlein
si tuturor membrilor Cornitetului Central

al Partidului Comunist din Germania

28.X.1919

Dragi prieteni ! V-am trimis spre publicare o scrisoarc
datata 10.X.1919 si intitulata : Salut comunistilor fran-
cezi, italieni si germani" ; in aceasta scrisoare am atins,
printre altele, problema divergentelor dv. cu adeptii boico-
tului, cu semisindicalistii etc.* Dintr-o emisiune a postului
de radio guvernamental german (de la Nauen) aflu astazi
ca in partidul dv. s-a produs o sciziune ; desi sursa e
murdara, in cazul de fata insa probabil ca spune adeva-
rul, caci scrisorile prietenilor nostri din Germania vorbesc
despre posibilitatea unei sciziuni.

Nu-mi vine sa cred insa stirea transmisa de acelasi
post de radio ca, dispunind de 25 de voturi contra 18,
açi exclus din partid minoritatea, care §i-ar fi creat apoi
un partid propriu. $tiu foarte putine despre aceasta opo-
zitie care s-a desprins, am vazut doar citeva numere ale
ziarului berlinez Die Rote Fahne". Niste agitatori foarte
talentati, lipsiti de experienta, tineri, in genul comunisti-
lor de stinga" de la noi in 1918 (in ceea ce priveste lipsa
de experienta si tineretea) iata care este impresia mea.
Daca exista un acord in ceea ce priveste esentialul (pentru
Puterea Sovietelor, impotriva parlamentarismului burghez),
reunificarea este, dupa parerea mea, posibila si necesara,

* Vezi volumul de fa0, p. 213-224. Nota red.
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la fel cum necesara e sciziunea cu kautski§tii. Daca" sci-
ziunea s-a dovedit a fi inevitabil, trebuie sa va stracluiti
sa nu turnati gaz peste foc, s sohcitati mediatia Cornite-
tului Executiv al Internationalei a III-a, sa-i obligati pc
cc.' de stinga" formuleze in teze §i intr-o bro-
sura divergentek. Din punct de vedere international,
restabilirea unitatii Partidului Cornunist din Germania este

posibila i necesara. As fi extrem de bucuros s prirnesc
de la dv. o scrisoare pe aceasta terna. Anexez totodata o
scrisoare catre cei care s-au retras din partid ; sper c o
yeti transrnite concomitent cu publicarea articolului meu,
care recunoaste intru totul c dreptatea e de partea dv. ;
acest articol a fost scris inainte de primirea tirii referi-
toare la sciziune.

V. trimit o calda stringere de mina §i v urez din inima
succese in greaua voastra munca. In lumea intreaga mis-
carea cornunista cre§te admirabil, mai incet decit am dori
noi, dar larga, puternica, profunda §i de nebiruit. Ca si ii
Rusia, pretutindeni s-a conturat un stadiu al dominatiei
men§evicilor §i eserilor" (al Internationalei a II-a"),
dupa care va veni dominatia cornuni§tilor §i victoria
dictaturii proletariatului §i a Puterii Sovietelor.

Cu salutari comuniste,
N . Lenin

Publicat pentru prima oarii in 1932,
in edifiile a 2-a fi a 3-a ale

Operelor lui V. I. Lenin, vol. XXIV

Se tipiireite dupii mannscris

sa-si

si
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TOVARASILOR COMUNISTI CARE AU FACUT
PARTE DIN PARTIDUL COMUNIST DIN

GERMANIA" SI CARE AU FORMAT ACUM UN
PARTID NOU

28. X. 1919
Dragi tovarasi ! Abia astazi am aflat, dintr-o scurta' ra-

diograma a guvernului german (transmisa din Nauen), ca'
sciziunea s-a produs. Articolul meu : Salut comunistilor
francezi, italieni i germani" a fost scris inainte de pri-
mirea surii cu privire la sciziune.

In acest articol rn-am straduit s. apreciez din punctul
de vedere al comunismului international pozitia dv., atit
cit am putut s-o cunosc din unele numere razlete ale zia-
rului berlinez Die Rote Fahne". Eu sint convins c comu-
nistii care Ant de acord asupra esentialului uniti
lupta pentru dictatura proletariatului si pentru Puterea
Sovietelor, ireconciliabil ostili scheidernannistilor i kaut-
skistilor din toate tarile ar putea i ar trebui s ac-
tioneze n strinsa unitate. Dupa parerea mea, divergentele
In problerne mai putin importante pot disparea §i vor
disparea neaparat : la aceasta va duce logica luptei co-
mune irnpotriva unui dugnan intr-adevar de ternut, irn-
potriva burgheziei, impotriva slugilor ei fatise (scheide-
mannistii) i carnuflate (kautskistii).

Eu nu fac parte din Comitetul Executiv al Internatio-
nalei a III-a, dar cred ca el va oferi comunistilor germani
bunele sale oficii pentru restabilirea unitatii comunismului
german. Nu e de mirare c prigoana turbata, aruncind In
ilegalitate partidul, i-a ingreuiat munca, a ingreuiat schim-
bul regulat de idei 4i elaborarea unei maid cornune. 0
discutare atenta a divergentelor, un schimb de pareri pe

in
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scaral internationala, ar putea sk' constituie un ajutor pentru
cauza comunismului german si unirea forvelor lui.

As fi foarte bucuros daca, am reusi s avem un schimb
de p'areri in aceste probleme.

Cu salutIri cornuniste,
N. Lenin

Publkat pentru prima oars in 190.
in editia a 4-a a Operelor

lui V. I. Lenin, vol. 30
tipiireite dupii manuserisC.?
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TOVARASULUI SERRATI
COMUNISTILOR ITALIENI IN GENERAL

28. X. 1919
Draga prietene ! $tirile pe care le primim din Italia

sint extrem de saracacioase. Numai din ziarele (necomu-
niste) straine am aflat despre Congresul de la Bologna
al partidului dv. i despre victoria stralucita a comunis-
mului. W felicit din toata inima pe dv. i pe toti co-
munistii italieni i v5. transmit cele mai bune urari de
succes. Exemplul partidului italian va avea o Insemnatate
imensa pentru lumea Intreaga. In special hotarirea con-
gresului dv. de a participa la alegerile pentru parlamentul
burghez este, dupa .mine, cu totul justa va ajuta, sper,
la reunificarea Partidului Comunist din Germania, in care
aceasta problema a provocat nu de mult o sciziune.

Nu incape ndoial c oportunistii fatisi si ascunsi, care
sint atit de numerosi printre parlamentarii din partidul
italian, vor cauta s eludeze hotadrile Congresului de la
Bologna, sa le reduca la zero. Lupta Impotriva acestor
curente este departe de a fi fost terminata. Dar victoria
de la Bologna va nlesni noi victorii.

Data fiind situatia internationala a Italiei, proletariatul
italian va trebui s faca fata unor sarcini grele. E posibi!
ca Anglia si Franca, cu complicitatea burgheziei italiene,
sk. caute s provoace proletariatul italian la o insurectie
premanira, ca sa le fie mai usor s-o Inabuse. Dar provo-
carea nu le va reusi. Munca stralucita a comunistilor ita-
lieni constituie o chezasie c ei vor reusi la fel de bine

cistige de partea lor intregul proletariat industrial si
intregul proletariat agricol plus mica taranime, i atunci,

SI

si

sa
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daea. vor §ti s5. aleag'a just momentul international, vic-
toria dictaturii proletariatului in Italia va fi trainica%
Chez4ie in aceastl privintI sint, de asemenea, succesele
comuni§tilor din Franca, din Anglia i din lurnea imreagii.

Cu saluthri comuniste,
N. Lenin

Publicat in liming italiang
la 5 decembrie 1919 in ziarul

Avanti I' (Roma) nr. 332
Publicat in limba rusii pentru

prima oarii la 12 februarie 1920,
in ziarul Trudovoe Znamea" nr. 57

Se tip5reste dupil manuscris
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DESPRE DICTATURA PROLETARIATULUI"

Scris ht seplembrie-ocionibrie 1919
Pub lical pentra prima oaril in 1925,

111in Calegeri din Lenin", vol.
Se lipeiresle dupil manuscris
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Spre a putea fi tratatà in cadrul unei bropri, problema
trebuie impàrt,ità in 4 secIiuni mari:

A)) Dictatura proletariatului ca forme noi ale luptei
de clas'a a proletariatului (cu alte cuvinte: ca stadiu
nou al luptei de clash', cu sarcini noi).

B)) Dictatura proletariatului ca distrugere a democra-
Iiei burgheze §i crearea democr4iei proletare.

C)) Dictatura proletariatului §i particularitatile impe-
rialismului (sau ale stadiului imperialist al capi-
talismului).

D)) Dictatura proletariatului §i Puterea Sovietelor.
Plan pentru elaborarea temei pe aceste 4 sectiuni:

I (A) DICTATURA PROLETARIATULUI CA FORME NOI
ALE LUPTEI DE CLASA A PROLETARIATULUI

1. Principala sursa a neinIelegerii dictaturii proletaria-
tului de catre social4ti" este faptul ca. ei nu due
pinä la capat ideea luptei de clasa (cf. Marx 1852)97.

Dictatura proletariatului este continuarea
in forme noi a luptei de clas'a a proletariatului.
Acesta este miezul chestiunii, pe care ei ins4 nu-1
inleleg.

Numai proletariatul, ca clasa ap ar t e, continua
sà-si dua lupta de clash.

19 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 89
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2. Statul nu este decit un instrument al prole-
tariatului in lupta sa de clas4. 0 bud de un fel deose-
bit, rien de plus!*

Vechile prejudecki cu privire la stat (cf. Statul
si revolutia"**). Noi forme de stat = terna sectiunii
B; aici numai introducere.

3. Forme le luptei de clas'a a proletariatului, in timpul
dictaturii lui, nu pot fi cele dinainte. Cinci sar-
cini (principale) noi si, respectiv, forme noi:

4. ((1)). Reprimarea irnpotr iv iriiploatatorilor. Acest lucru,
epocii(§i. continut al ei), Ii uità
oportunistii i socialistii".

De aici:
(cox) caracterul deosebit

(extrem) de inversunat al
luptei de clasA

(Pp) noi forme de impo-
trivire, corespunzkoare ca-
pitalismului i celui mai
inalt stadiu al ski (complo-
turi sabotaj atragerea
micii burghezii etc. etc.)

si in special

ca
cu

ex-
sarcinA a
desilvirsire

impotrivirea exploata-
torilor incepe inainte
de rasturnarea lor si se
ascuteapoi pe douil

Lupta pina la c o-
p a t sau trkicklealä pe
aceasth temV (K. Kaut-
sky, mica burghezie, so-

5. ((2)) (Ty)Razboi civil.
Revolutie in general si rruboi civil (1649. 1793.)
cf. K. Kautsky Razboi civil si nimici-

1902 in Revolutia so-

11:azboiul civil in epoca
legkurilor internal,ionale
ale capitalismului.

rea` partidului (K. Kant-
sky)98.

Teroare Si riizboi civil.

nimic altceva! Nota trad.
** Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 33, Bucurepi, Editura

1965, ed. a doua. Nola red.

ciald".

politic5,

Iinii.

+ cialittii").

-7
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Transformare a rázbo iu-
lui imperialist in azboi
civil. (Ignoranta i rnir-
ava laOtate a socia-

li§tilor".)
cf. Marx 187099: va

face ca proletariatul s'a*

invete minuirea armelor.
Epoca 1871-1914 §i
epoca rAzboaielor ci-
vile.

a) Rusia, Ungaria,Finlanda,
Germania.

(3) Elvetia i Ame-
rica.

+ Inevitabilitatea im-
binArii ràzboiului civil
cu fazboaie revolutionare
(cf. Programul P.C. din
Rusia)10°.

6. ((3)) Neutralizarea" micii burghe-
zii, in special a teircinirnii.

Manifestul comunist (e
reactionarà si revolutio-
nara in masura in
care")"1.

K. Kautsky in
Agrarfrage" neutraliza-
rea aceea§i idee ver-
b allhornt*.

ClasA dominanth". Do-
minatia exclude liber-
tatea §i egalitatea".

A duce", a conduce",
a antrena dupä sine",
continutul de clasa al aces-
tor notiuni.

Neutralizarea" in prac-
tick

1

curmarea prin violentd
(Engels 1895) N B
exemplu
metode de convingere
etc. etc.

raran §i muncitor. TA-
ranul ca om al muncii
§i tgranul ca exploa-
tator (speculant, pro-
prietar) . In m'asura
in care". Oscirari in
cursul luptei. E xpe-
rienta luptei.

atragere curmare, In O singurá masâ reac-
sura in care". tionaea": Engels in 1875

se referá la C omu
n a .

Inrautatita sub pretextul unei imbunatatiri (vezi V.I. Lenin. Opera
complete, vol. 6, Bucuresti, Editura politica, 1964, ed. a doua, p. 65).
Nota trad.

19*

+

-
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7. ((4)). Folosirea" burgheziei.
Specialistii". Nu numai reprimarea impotri-

virii, nu numai neutralizare", ci sd-i si punem la
treaba, sa-i silim sa slujeasa proletariatul.

Cf.. Programul P .0 . din Rusia . Specialistii
militari""3.

8. ((5)). Fiturirea unei discipline noi.
(cc) Dictatura proletariatului si sindicatele.
(p) Premii si retribuirea in acord.
(y) Curatirea rindurilor partidului si impor-

tanta ei.
(8) Subotnicele comuniste".

II (B) DICTATURA PROLETARIATULUI
CA DISTRUGERE A DEMOCRATIEI BURGHEZE
SI CREARE A DEMOCRATIEI PROLETARE

9. Dictaturà si democratie ca Statul si libertatea"
notiunigenerale"(pure", (cf. Engels 1875)104.
dupa K. Kautsky).

Dictatura ca negare a democratiei. Pentru cine?
Punctul de vedere democratic abstract (mic-

burghez) si marxismul (lupta de clash).
Definitie. Violentâ. (Engels)

10. Libertate". = Libertatea posesorului de mãrfuri.
Libertate realà pentru muncitorii sala-
riati ; pentru Omni.
Libertate pentru exploatatori.

Libertate pentru cine?
fat-à de eine? fard de ce?

,,
71

in ce privint6?
11. Egalitate". Engels in An- Egalitatea posesorilor

ti-Diihring (prejudecan, de marfuri.
dacA prin egalitate se inte-
lege ceva mai mult decit
desfiintarea claselor)1°5.
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Egalitate intre exploatat si exploatator.
33 intre flâmind si

intre muncitor si Oran.
Egalitate intre eine si eine? iii ce privinta?

12. Hotaririle sâ exprinne vointa inajoritatii.
Conditii necesare in acest scop: egalitate efectiva

(cul wed)
libertate efectivN

cf. presa, adunári etc.
Toti sint egali, f (Ira a s e tine seama de
bani, de capital, de pämint...

13. HotAririle sii exprime vo-
inta majoritàtii.
0 a1t5. conditie = Loiali-
tatea" subordondrii.

Utopia reformismului.
Tendinta de a prezenta

in culori trandafirii capi-
talismul.

Mai intii doborirea pu-
terii banului, a capita-
lului, desfiintarea pro-
prietatii private, apoi o
indelungatei creftere a lo-
ialitätii" pe acest te-
ren nou.

14. Realitatea republicii burghez o-democratice.
Engels despre leeitura guvernului cu bursa si

Commie
pres'a.
adunäri
parlament
deprindere
presiunea capitalului
(opinia publicii etc.).

15. Rdzboiul imperialist din 1914-1918 ultimul cu-
vint" al dernocratiei burgheze.

Pacea" din 1918-1919.
Politica externà.
Armata si flota.

amdgire

CU

Egalitate formalä dacil
se mentine asuprirea bur-
ghezg, jugul capitalului,
robia salariatà.

slut].

capitalu V".
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1.6. Birocratia. Instantele judeCatoresti. Militarismul.
Dictatura burgheziei, camuflatà sub paravanul for-
melor parlamentare.

17. Adoptarea de hotAriri cu
majoritate de voturi
forta majoritâtii.

1

influenta
imperialis-
mului, situa-
tiamiciibur-
ghezii etc.
semiprole-
tariatur

Horarire a tu-
turor"? in pofida
celor care ezità
cu excluderea ex-
ploatatorilor.

Determinantele
51% proletariat". exprimarilor de vo-
versus* inva (ambiant'd
20 pr.+40 semipr. burgheza).

18. Votare pasnicA si ascu-
titA luptà de clasg.

Conditiile economice
politice ale ascutirii

luptei de clas6.

SMai intii s5. se decide,

C.;iar

apoi sa" se voteze pas-
nic?
Mai intii dezvoltarea
luptei de clas6.

Distrugerea ambiantei
burgheze, a condi tiilor
ei reale de determinare a
vointei.

19. Caracterul real al democratismului in conditiile
democratiei proletare.

Succesele democratismului: congrese, adunàri,
presd, religie, femei, natiuni asuprrte.

20. Cotitura istoricá de la dernocratie burghezà la demo-
cratie proletarà.

Transformarea", integrarea" celei dintii in cea
de-a doua sau sffirimarea celei dintii Si nasterea celei
de-a doua? =-- Revolutie sau fdra revolutie? Cuce-
rirea puterii politice de chlre noua clasü, rästur-
narea burgheziei, sau un tirg, o intelegere intre clase?

* fal de. Nota trad.

si
si

[

si
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III (C) DICTATURA PROLETARIATULUI
SI PARTICULARITATILE IMPERIALISMULUI

21. Imperialismul, stadiul cel mai inalt al capitalis-
mului.

Rezumarea Car-0i mele.
Definitie.

22. Coloniile i 4riIe dependente.
InsurecIia proletariatului impotriva burgheziei

din propria sa Tara + insurectia popoarelor din
colonii si din I'Arile dependente.

Razboaie revoluTionare proletare i razboaie na-
tionale (cf. Programul P.C. din Rusia).

23. Acapararea globului p6mintesc de catre Liga na-
tiunilor".

Asupritor unic". Concentrarea luptei.
Diversitate de etape.

24. Virfurile burgheze
ale proletariatului.

in 1852-1892 Engels si
Marx in 1872 despre

liderii trade-unionurilor
engleze"8.

Labour lieutenants of
the capitalist class*.

Social-sovinism.
Sciziundae n 1915-1917

centru".
1917-4919

(cf. Progra-
mul P. C.
din Rusia).

Marx"7.
2 §uvoaie" princi-

pale: venalii i filis-
tinii.

Vorwarts" (Ra-
dikalisierung der en-
glischen Arbeiter")...
eine gewisseGrosse"**
a bolsevicilor.

Wiener Arbeiter
Zeitung"1" nr. 180 (2.
VII. 1919) Friedrich
Adler in raport. E E E
sofisme de tradator.

VEtafii clasei capitaliste in rindurile rnuncitorimii. Nota trod.
(Radicalizarea muncitorilor englezi")... o nnumitil fortil". Nola

trad.
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25. 2 Internationale. Dictatura elementelor revolutionare
ale clasei.

0 singur4 lard i lumea intreaga.

26.

27.

28.

IV (D) DICTATURA PROLETARIATULUI
SI PUTEREA SOVIETELOR

Originea Sovietelor.
1905 si 1917.

Particularitätile Rusiei.
Kautsky: Slavii i revolutia".

Sovietele si con-
ciliatorismul".
III.X. 1917.

Mensevicii si eserii.

(Struve) si 1899
(Bernstein)
mensevicii si eserii (1917)

1918 1919 1920 - - -
(in Europa)

29. Ignoranta i obtuzitatea liderilor Internatio-
nalei a II-a. Nil* despre Soviete.

Kautsky in brosura August 1918.
Soviete ca organizatii de lupta, d a r n u

pentru exercitarea puterii de stat ! !

30. Altfel gindeste masa proletara: instinctul de clasA !

31. Marsul triumfal al ideii
Sovietelor in lumea in-
treag6.

Forma dictaturii prole-
tariatului a fost descope-
rita (de miscarea de masa
a proletariatului) ! !

Internationala a III-a.

Victoria directa si in-
directii (includerea in
constitutia german6) a
ideii Sovietelor.

Ideea a cuprins masele.

32. Constitutia sovietic4 a R.S.F.S.R.
§ 2 3 din aceasta constitutien° 1793-1794 versus
N.B. 1917-1919

Nimic. Nola trad.

1894
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Cu prilejul celei de-a doua aniversari a Puterii sovietice
rni propusesem s scriu o mica' bro§ura pe term indicata
In titlul de mai sus. Dar, prins de iure§ul muncii zilnice,
nu am reu§it pina acum cleat s pregatesc intr-o forma
preliminara unele parti razlete*. De aceea rn-am hotarit
sa incerc a expune pe scurt, intr-o forma rezumata, ideile
cele mai esentiale, dupa parerea mea, n legatura cu aceasta
chestiune. Fire§te, caracterul rezumativ al expunerii pre-
zinta multe inconveniente §i neajunsuri. Dar poate c un
Ink articol de revist mi va perrnite totu§i sa ating un
tel modest : s formulez datele problernei §i s ofer o baza.
pentru discutarea ei de catre comuni§ti din diferite

1

Techretice§te este neindoielnic ca intre capitalism §i co-
munism se afla o anumita perioada de tranzitie. AceastI
perioada nu poate sa nu Intruneasch'_ rr's5turi sau caracte-
ristki ale aminchlrnr acestor formatiuni social-economice.
Aceasta perioada de tranzitie nu poate sa! nu fie o perioada
de lupta intre capitalismul muribund §i cornunismul care
se na§te, sau, cu alte ouvinte, Imre capitalismul nvins, dar
nc nedesfiintat, §i comunismul deja nascut, dar Inca

foarte slab.
Nu nurnai pentru un marxist, ci pentru orice om cult

care cunoa§te cit de cit teoria dezvoltarii: necesitatea unei

* Vezi volumul de fati, p. 263-272, 463-471, Note red.

tari.
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intregi epoci istorice avind aceste trasaturi de perioada
de tranzitie trebuie sa fie de la sine inteleasa. Si totusi
toate consideratiile pe tema trecerii la socialism pe care
le auzim din partea reprezentantilor contemporani ai de-
mocratiel. mic-burgheze (si printre acestia, in pofida eti-
chetei lor pretins socialiste, se numara. tot]. reprezentantii
Triternationalei a II-a, inclusiv oameni ca MacDonald si
.ean Longuet, Kautsky si Friedrich Adler) se caracteri-
zeaza printr-o totala uitare a acestui adevar atit de evi-
dent. E n firea democratilor mic-butzhezi sà deteste lupta
de clasa, sa viseze la posthilitatea de a o eVita, sa fie
animati de tendinta cte a atenua si concilia, de a toci col-
urile De aceea, asemenea democrati oH nici nu

vor s auda de recunoasterea necesitatii unei intregi pe-
made istorice de tranzitie de la capitalism la comunism,
ori se considera chemati s nascoceasca planuri de con-
ciliere a celor doua forte aflate in lupta, in loc sa conduca
lupta uneia dintre ele.

2

/n comparatie cu tarile avansate, in Rusia dictatura
proletariatului trebuie in mod necesar sa se distinga prin
unele particularitati, datorita starii foarte inapoiate
caracterului mic-burghez al Orli noastre. Dar principalele
forte i principalele forme de economie sociala sint
in Rusia aceleasi ca in orice tara capitalista, asa incit
aceste particularitati in nici un caz nu pot afecta esentialul.

Aceste principale forme de economie sociala sint capi-
talismul, mica productie de marfuri i comunismul, iar
fortele principale sint burghezia, mica burghezie (in sptkial

.taranimea) i proletariatul.
In epoca dictaturii proletariatului, economia Rusiei in-

fatiseaza tabloul luptei dintre munca unita pe baze co-
muniste in cadrul unic al unui stat imens aflata
la primii sai pasi, de o parte, iar de alta parte, mica
productie de marfuri i ramasitele de capitalism, ca i ca-
pitalismul ce reinvie pe baza acestei mici productii.

In Rusia munca este unita pe baze comuniste, in primul
rind in masura in care proprietatea privata asupra mijloa-

ascmite.

si
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celor de productie a fost desfiintata, in al cloaca rind in
masura in care puterea de stat proletara organizeaza pe
scara intregii tad marea productie pe pamintul statu-
lui si in intreprinderile de stat, repartizeaza." forta de
munca intre diferitele ramuri i intreprinderi economice
distribuie oamenilor muncii cantitati masive de bunuri de
con.sum apartinind statului.

Noi vorbim despre primii pasi" ai comuismului in
Rusia (cum se spune si in programul partidului nostru,
adoptat in martie 1919), deoarece toate aceste conditii
sint realizate la noi numai in parte, sau, cu alte cuvinte,
realizarea acestor conditii se afla abia in stadiul initial.
Dintr-o data, dintr-o singura lovitura revoluvionarä s-a
facut ceea ce in genere se poate face dintr-o data ; astfel,
de pilda, chiar in prima zi a dictaturii proletariatului, la
26 octombrie (8 noiembrie) 1917, a fost desfiinve pm,
prietatea privata asupra pamintului, fara despagubiri
pentru marii proprietari, au fost expropriati mull pro-.
prietari de pamint. In decurs de citeva luni au fost expro-
priati, tot gra' despagubiri, aproape toti marii
proprietarii da fabrici, uzine, societati pe actiuni, band,
cai ferate etc. Organizarea de catre stat a marii producvii
in industrie, trecerea de la controlul muncitoresc" la
conducerea de catre muncitori" a fabricilor, uzinelor,
cailor ferate, toate acestea au i fost infaptuite in linii
mari, esentiale ; in agricultura insa ne aflam in aceasta
privinta abia la primele inceputuri (gospodariile sovie-
tice" mari gospodarii organizate de statul muncitoresc
pe pamintul statului). Tot la primele inceputuri se afla

organizarea diferitelor forme de intovarasire a micilor
agricultori, ca trecere de la agricultura bazata pe mica
gospodarie producitoare de marfuri la agricultura comu-
nista *. Acelasi lucru trebuie spus si despre organizarea
de catre stat a distribuirii produselor in locul comercului
particular, adica colectarea i aducerea de catre stat a
cerealelor la orase si a produselor industriale la sate. Vom

* Numirul gospodiriilor sovietice i al comunelor agricole" din Rusia So-
vietici este de aproximativ 3 536 §1 1 961 ; nundrul artelurilor agricole se ridicr
la 3 696. Directia centrall de statisticr efectmead In momentul de fatr un re-
censirnint al tuturor gospodiriilor sovietice i comunelor agricole. Primele rezul-
rate vor fi cunoscute In noiembrie 1919.

copitalisti,

i
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da mai jos datele statistice de care dispunem in aceasta
privinta.

Economia taraneasca continu a. sa ramina mica productie
de marfuri. Aici avem de-a face cu o baza extraordinar
de larga cu radacini foarte adinci i trainice a
capitalismului. Pe aceasta baza capitalismul se mentme

reinvie in lupta crincena impotriva comunismului.
Forme le acestei lupte sint : comertul cu desaga si specula,
indreptate impotriva colectarii de catre stat a cerealelor
(ca si a altor produse) i in genere impotriva distribuirii
de catre stat a produselor.

3

Pentru a ilustra aceste teze teoretice abstracte, vom cita
unele date concrete.

Potrivit datelor Cornisariatului poporului pentru apro-
vizionare, in perioada 1 august 1917-1 august 1918 statul
nostru a colectat circa 30 000 000 de puduri. In anul ur-
mator, circa 110 000 000 de puduri. In primele trei luni
ale campaniei urmatoare (1919-1920), colectarile de
cereale vor atinge, pe cit se pare, cifra de aproape
45 000 000 de puduri, fata de 37 000 000 de puduri in
lunile corespunzatoare (august-octombrie) ale anului
1918.

Cifrele acestea denota limpede o imbunatatire lenta, dar
sigura a situatiei, in sensul victoriei comunismului asupra
capitalismului. Aceasta imbunatatire se obtine in pofida
nemaiauzitelor greutati provocate de razboiul civil, pe
care capitalistii rusi i straini 11 organizeaza cu incordarea
tuturor fortelor celor mai puternice state din lume.

De aceea, oricite minciuni i ca1miii ar debita bur:
ghezii tuturor tarilor qi complicii lor directi sau camuflati
(socialistii" din Internationala a II-a), un lucru ramine
neindoielnic : din punctul de vedere al problemei econo-
mice fundamentale a dictaturii proletariatului, victoria
comunismului asupra capitalismului este asigurata la noi.
Tocmai de aceea tuna si fulgera burghezia intregii lumi
impotriva bolsevismului, tocmai de aceea organizeaza ea
invazii militare, comploturi etc. impotriva bolsevicilor,

si

6
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pentru c i dal foarte bine seama de inevitabilitatea vic-
toriei noastre in opera de reconstruire a economiei sociale,
daca nu vom fi striviti cu forta armelor. Si ea nu izbu-
teste sà ne striveasca pe aceasta cale.

Din urmatoarele cifre totalizatoare se poate vedea in
ce masural am reusit sal invingem capitalismul in scurtul
ragaz care ne-a fost dat si conditiile nemaiauzit de
grele in care am fost nevoiti sa actionam. Directia centrala
de statistical a pregatit recent pentru tipar datele referi-
toare la productia i consumul de cereale nu in intreaga
Rusie Sovietica, ci numai in 26 de gubernii ale ei.

Iata cifrele respective :

26 gubernii
ale Rusiei
Sovietice

Populatia
(in milioane)

Produetia
de cereale
(f,j.r1el:
In'144 §'nutreti.,
(in mu l.
de pud.)

Au furnirat
cereale Cantitatea

totall a
cereal( lor
poise la

dispozitia
populatiei
on roll. do

Conon-

erne reel adl ea

Pe "P
.do loou-
'tor (in
puduri)

Comisa-
riatul
aprovi-
zionarii

desi-
garii

(in mil de puduri)

Gubernii
producatoare

Gubernii
consumatoare

Orase 4,4

Sate 28,6

Orase 59

Sate 13,8

625,4

114,0

20,9

20,0

12,1

20,6

20,0

27,8

41,5

481,8

40,0

151,4

9,6

16,9

6,8

11,0

Total (26 gub.) 52,7 739,4 53,0 68,4 714,7 13,6

Prin urmare, aproximativ jumatate din intreaga canti-
tate de cereale o furnizeaza oraselor Comisariatul apro-
vizionarii, iar cealalta jumatate desagarii. Aceasta pro-
Fortie a fost stabilita printr-o ancheta riguroasa facuta
in 1918 cu privire la alimentatia muncitorilor de la orase,
ancheta care a aratat totodata ca, pentru cerealele furni-
zate de stat, muncitorul plateste de nouii ori mai putin
deck pentru cele furnizate de desagari. Pretul de specula
al cerealelor este de zece ori mai ridicat decit pretul de

n

puduri)
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stat. Asa reiese din studierea minutioasa a bugetelor de
familie ale muncitorilor.

4

Examinate mai indeaproape, datele de mai sus ne ofera
un material precis, care ilustreaza toate trasaturile esentiale
ale economiei actuale a Rusiei.

Oamenii muncii au fast eliberati de sub jugul asupri-
torilor i exploatatorilor lor seculari mosierii si capita-

Acest pas inainte pe calea spre libertate reala
egalitate reala, pas Para' precedent in lume prin maretia,
amploarea i rapiditatea lui, este ignorat de partizanii
burgheziei (inclusiv democratii mic-burghezi), care vor-
besc despre libertate i egalitate n sensul democratiei
parlamentare burgheze, denumind-o pe aceasta, Mtr-un
mod vadit fals, democratic" in general sau democratie
pura`" (Kautsky).

Pe oamenii muncii Ii intereseaza tocmai egalitatea
libertatea xea1. ibertatea de a nu fi sub jugul

mosierilor i capitalistilor), si de aceea sprijina cu atita
fermitate Puterea Sovietelor.

In taxa noastra, in care majoritatea covirsitoare o for-
meaza populatia taraneasca, cei care au cistigat primii,
care au chtigat cel mai mult i dintr-o data de pe unma
dictaturii proletariatului au fost taranii in general. Sub
mosieri i capitaliti, taranul flaminzea in Rusia. Nici-
odata inca, in tot cursul indelungatelor secole ale istoriei
noastre, taranul n-a avut posibilitatea sa munceasca
pentru sine ; el flaminzea n timp ce furniza capitalistilor
sute de milioane de puduri de cereale, spre a fi trimise
la orase si n strainatate. In anii dictaturii proletariatului
taranul a capatat pentru prima oara posibilitatea de a
munci pentru sine si de a se hrani mai bine ca ora,seanul.
Pentru prima oara vede taranul o libertate reala : liber-
tatea de a-si minca pinea muncita de el, libertatea de a
nu flamtnzi. Iar la repartizarea paminturilor a fost
adoptat, precum se stie, criteriul egalitatii maxime : in
marea majoritate a cazurilor, taranii ii impart pamintul
dupa numarul gurilor".

listii.

Insa
reala,
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Socialismul inseamna desfiintarea claselor.
Pentru a destiinta clasele trebuie, in primul rind, dobo-

rita puterea mosierilor si a capitalistilor. Aceasta parte a
saranii noi am indeplinit-o, dar e numai o parte a ei,
nu cea mai anevoioasa. Pentru a desfiinta clasele trebuie,
in al doilea rind, sa desflintezi deosebirea dintre muncitori
si tarani, sa-i faci pe toti lucratori. Asta nu se poate face
dintr-o data. Asta este o sarcfna incomparabil mai grea
si, prin forta lucrurilor, de lunga durata. Ea nu poate
fi indeplinita prin doborirea unei clase sau alteia. Ea
poate fi indeplinita numai printr-o reconstruire a intregii
economii sociale, prin trecerea de la mica gsvociarie pro-
ducatoare de marfuri, individuala, izolata, la marea gos-
podarie obsteasca. Aceasta trecere este prin forta hicrurilor
extrem de indelungata. Aceasta trecere nu poate fi decit
incetinita i ingreuiata de masuri legislative §i administra-
tive pripite i imprudente. Ea poate fi grabita numai
acordindu-se taranilor un ajutor care sa le dea posibili-
tatea de a imbunatati pe scara uriga intreaga tehnica
agricola, de a o transforma din temelii.

Pentru a indeplini partea a doua, i cea mai grea, a
sarcmii, proletariatul, dupa ce a invins burghezia, trebuie
sa promoveze neabatut urmatoarea linie fundamentala in
politica sa fati de taranime, si anume : el trebuie sa faca
deosebire, s. faca o delimitare intre taranul muncitor si
taranul proprietar, intr ianu1 m-unclror i taranul ne-
gustor, intre taranul muncitor i taranul speculant.

In aceasta delimitare rezida toatii esenta socialismului.
Si nu e de mirare ca cei care sint socialisti in vorbe
democrati mic-burghezi in fapte (Martovii i Cernovii,

Kautsky & Co.) nu pricep aceasta esenta a socialismului.
Aceasta delimitare este foarte anevoioasa, caci in viaia

reala toate insusirile taranului", oricit de diferite i oH-
cit de contradictorii ar fi ele, sint contopite intr-un tot
unic. $i totusi aceasta delimitare este posibila, si nu numai

e posibila, ci decurge inevitabil din conditiile gospo-
dariei taranesti si ale vietii taranesti. Secole de-a rindul
taranul muncitor a fost asuprit de mosieri, de capitalisti,
de negustori, de speculanti si de statul bor, chiar si in

20

ca.

si

si
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cele mai democratice republici burgheze. De-a lungul se-
colelor de asuprire taranul muncitor a cultivat in el ura

du§manie fata de acqti asupritori §i exploatatori,
aceasta educatie" in spiritul urii pe care i-a dat-o viata

determinii pe acest taran s caute alianta cu muncitorul
impotriva capitalistului, impotriva speculantului, impo-
triva negustorului. In acela§i timp insa, conditiile econo-
mice, conditiile gospodariei producatoare de märturi, fac
in 1110d inevitabil dia ;Iran (nu intotdeauna, dar in marea
majoritate a cazurilor) un negustor i un speculant.

Datele statistice pe care re-am reprodus mai sus ne
arata in chip graitor deosebirea dintre taranul muncitor
§i taranul speculant. Taranul care in 1918-1919 a dat
muncitorilor flaminzi de la ora§e 40 000 000 de puduri de
cereale la preturile fixate de stat, prin mijlocirea organelor
statului, cu toate lipsurile acestor organe, lipsuri de care
guvernul muncitoresc este perfect corwient, dar care nu
pot fi inlaturate in prima perioada a trecerii la socialism,

acest Oran este un Oran muncitor, tovara§ egal in
drepturi al rnuncitorului socialist, cel mai de nadejde aliat
al sau, frate cu el in lupta impotriva jugului capitalului.
Dar taranul care, profitind de nevoia i de foal-I-lea mun-
citorului de la or:-4, a vindut pe sub mina 40 000 000 de
puduri de cereale la un pret de zece oH mai mare deck
cel oficial, Inelnd statul, stimulind §i generind pretutin-
deni inelaciunea, jaful i frauda, acest Oran este un
speculant, un aliat al capitalistului, este dugnanul de clasa
al muncitorului, este un exploatator. Caci a avea surplu-
suri de cereale strinse de pe pamintul statului cu unelte la
a caror creare a fost depusa intr-un fel sau altul nu numai
munca taranului, ci i aceea a muncitorului etc., a avea
surplusuri de cereale §i a face speculg cu ele inseamna a
fi un exploatator al muncitorului flamind.

Voi ealcati in picioare libertatea, egalitatea, democratia
ni se striga din toate partile, repro§indu-ni-se inegali-

tatea dintre muncitor i Oran in Constitutia noastra,
dizolvarea Adunarii constituante, ridicarea silita a surplu-
surilor de cereale etc. Noi raspundern : n-a fost stat pe
lume care sa fi facut atit de mult pentru inlaturarea
inegalitatii in fapt, a nelibertatii in fapt de care taranul

sisi

ii
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muncitor a suferit de-a lungul veacurilor. Dar egalitatea
cu caranul speculant nu o vom admite niciodata, dupa
cum nu vorn recunoaste egalitatea" intre exploatator
exploatat, intre satul si flamind, nici libertatea" celui
dintli de a-1 jefui pe cel de-al doilea. Iar pe acei oarneni
culci care nu vor s Inteleaga aceasta deosebire ii vorn
trata la fel ca pe albgardisti, indiferent de faptul ca-si
zic democrati, socialisti, interna0onalisti, sau ca se numesc
Kautsky, Cernov sau Martov.

5

Socialismul Inseamna desfiintarea claselor. Pentru
aceasta- desfiincare dictatura proletariatului a facut tot
ce i-a stat in putin0. Dar clasele nu pot fi desfiimate
dintr-o data.

Clasele au ramas i vor ramine in cursul epocii dicta-
turii proletariatului. Dictatura nu va mai fi necesara
atunci chid vor disparea clasele. Ele nu vor disparea fara
diotatura proletariatului.

Clasele au limas, dar fiecare dintre ele a suferit schim-
ban in epoca dictaturii proletariatului ; s-au schmThat,
de asernenea, relatiile dintre ele. Lupta de clasa nu dis-
pare In epoca dictaturii proletariatului ; ea Imbraca doar
alte forme.

In condiOile capitalismului, proletariatul a fost o clasa
asuprita, lipsita de orice proprietate asupra mijloacelor de
produme, singura clasa direct si in intregirne opusa bur-
gheziei i, de aceea, singura capabila de a fi revolucionara
pina la capat. Doborind burghezia i cucerind puterea

proletariatul a devenit clasa dominanta ; el de-
One puterea de stat, dispune de mijloacele de productie deja
socializate, conduce elementele i clasele intermediare,
sovaielnice, reprima Impotrivirea sporita a exploatato-
rilor. Toate acestea sint sarcini speciale ale luptei de
clasa, sarcini pe care 1nainte proletariatul nu si le punea

nici nu si le putea pune.
Clasa exploataltorilor, a mosierilor i capitahstilor, n-a

disparut si nu poate sa dispara dintr-o data in epoca
dictaturii proletariatului. Explbatatorii sint Infr14, dar
nu si nimiciti. Le-a ramas baza internationala. capitalul

20*

si

politica,
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international, a carui suctesala o constituie ei. Le-au ra-
mas, in parte, unele mijloace de producLie, le-au ramas
bani, le-au ramas vaste teglturi sociale. Energia impo-
trivirii lor a sporit de sute si de mii de oH tocmai dato-
rita infringerii suferite. Arta" conducerii de stat, militare

economice le asigura o foarte mare superioritate, asa
incit insemnItatea lor este incomparabil mai mare cleat
ponderea pe care o au in numarul total al populatiei.
Lupta de clasa pe care exploatatorii doboriti o duc im-
potriva avangarzii victorioase a maselor exploatate, adica
impotriva proletariatului, a devenit incomparabil mai in-
versunata. Si nici nu se poate altfel, daca vorbim de re-
volutie t daca (spre deosebire de toti eroii Internationalei
a II-a) nu subsrituim acestei notiuni iluzii reformiste.

In sfirsit, Ilranimett, ca i ntreaga mica burghezie in
general, ocupa Fi in perioada diotaturii proletariatului o
pozitie de mijloc. intermediara : pe de o parte, ea consti-
tuie o masa." destul de insemnata (iar n inapoiata Rusie, o
masa enorma) de oameni ai muncii, unith prin interesul
comun al celor ce muncesc de a se eTibera de sub jugul
mosierutui si al capitalistului, iar pe de aka parte aceasta
masa e formata din mici producatori izolati., din mici
proprietari i negustori. Aceasth- pozitie economica gene-
reaz5. in mod inevitabil oscilari intre proletariat si bur-
ghezie. Iar in conditiile ascutini luptei dintre aceste doua
clase, in conditiile transformarii extrem de radicale a
tuturor relatiilor sociale i dat fiind c tocmai taranii
micii burghezi in general se despart cel mai greu de rin-
duielile vechi, rutinare, rämase din batrini, e firesc
inevitabil sa observam la ei treceri dintr-o tabara intr-alta,

cotituri, sovaieli etc.
Sarcina proletariatului fata de aceasth clasa sau fata

de aceste elemente sdciale este aceea de a le conduce, de
a lupta pentru influenta asupra lor. S duck' dupa sine
elementele sovaielnice, nestatornice iath ce trebuie sa.
Lea proletariatul.

Punind fata in Eta principalele forte sau clase si rela-
dintre ele, modificate de dictatura proletariatului,

vom vedea ce crasa ineptie teoretica, ce mostra de obtu-
zitate este ideea curenta, mic-burgheza despre posibilitatea

si
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trecerii la socialism prin democratie" .In general, idee
pe care o tntilnim Ia totl reprezentantii Internationale'
a II-a. La baza acestei erori stã prejudecata, mosteniti
de la burghezie, c. democratia" ar avea un continut
absolut, In afara claselor. In realitate insa, democratia
trece 4i ea Intr-o faza cu rotul noua In epoca dictaturii
proletariatului, iar lupta de clasa se ridica pe o treapti
mai Ina la, subordonindu-si toate formele de orice fel.

Frazele generale despre libertate, egalitate, democratie
echivaleaza Th fapt cu repetarea mecanica a unor notmni
care constituie o reflectare a relatiilor proprii productlei
de marfuri. A Incerca sã rezolvi prin aceste fraze generale
sarcmile concrete ale dictaturii proletariatuluiInseamna a
trece, pe toata linia, pe. nozitiile teaugtice, principiale ale
burgheziei. Din punctur de vedere al proletariatului, pro-
blema se pune numai asa eliberare de sub asuprirea ca'rei
clase ? egalitate intre care clase ? democratie pe terenul
proprietatii private sau pe terenul Iuptei pentru desfim-
tarea proprietatii private ? etc.

Engels a explicat de mult, in Anti-Diihring", ca no-
tiunea de egalitate, fiind dedusa din relatiile productiei de
marfuri, se transforma Intr-o prejudecata daca prin ega-
litate Intelegem altrpva riprIr deq;intarea dasflor Acest
adevar efementar cu privire la deosebirea dintre notiunea
burghezo-democratica de egalitate i cea socialised este
rnereu dat uitarii. Dar clac a. nu ignoram acest adevar,
devine evident 61, doborInd burghezia, proletariatul face
pasul cel mai hotarlt pe calea desfiintarii claselor si
pentru a duce la capat aceasta desfiintare, proletariatul
trebuie sa-si continue kipta de clasa, folosind aparatul
puterii de stat si tIntrebuintind diferite metode de lupta,1
de Inriurire, de actiune fata. de burghezia doborita si fata)
de mica burghezie sovaielnica.

(Va urma 112.)
30. X. 1919

Pravda nr. 250
Izvestiia C.E.C. din Rusia'

nr. 250 din 7 noiembrie 1919
Semnat : N. Lenin

Se tipiireite dug manuscris

cf



286

SALUT MUNCITORILOR DIN PETROGRAD

In ziva cind se implinesc doi ani de existenta a Re-
publicii sovietice, primul cuvInt de salut se cuvine a fi
adresat muncitorilor din Petrograd. Avangarda a munci-
torilor si soldatilor revolutionari, avangarda a maselor
muncitoare din Rusia si din lumea intreaga, muncitorii
Petrogradului au fost primii care au rasturnat puterea
burgheziei si au ridicat steagul revolutiei proletare im-
potriva capitalismului si a imperialismului.

De doi ani muncitorii i taranii muncitori din Republica
sovietica detin victorios acest steag, n vofida tuturor greu-
tatilor si suferintelor provocate de foamete si de frig, de
ruina si distrugeri. Cu toata furia i impotrivirea turbata
a burgheziei, cu pate ca a trebuit s nfruntam invazia
militara a imperialismului mondial, cei doi ani de con-
structie socialista ne-au dat o experienta bogata i s-au
soldat cu intarirea Puterii sovietice.

Simpatia muncitorilor din lumea intreaga e de partea
noastra. In toate tank creste, incet si anevoios, dar ne-
incetat, valul revolutiei proletare, iar atrocitatile burghe-
ziei nu fac deck s. naspreasca lupta i s. grabeasca vic-
toria proletariatului.

In ultimele zile reactionarii imperialiti englezi au ho-
tarit s mizeze pe singura carte ce le-a mai ramas
incerce a cuceri Petrogradul. Burghezia lumn intregi,
tndeosebi cea rusa, se si pregatea s sarbatoreasca victoria.
Dar in loc de victorie s-a ales cu o infringere IMO
Petrograd.

Trupele lui Iudenici au fost infeinte si se retrag:

si
p sa
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Tovarasi muncitori, tovarasi ostasi rosii ! /ncordati-va
toate fortele ! Urmariti cu orice pre% trupele in retragere,
hartuiti-le, nu le lasati nici un ceas, nici o clipa de
ragaz !

Acum, mai mult ca oricind, putem i trebuie s lovim
cit mai puternic in dusman, pentru a-1 rapune definitiv.

Traiasca Armata Rosie, care invinge pe generalii
pe albgardisti, pe capitalisti ! Traiasca Republica

sovietica internationala !
N. Lenin

5. XI. 1919

Petrogradskaia Pravda' Se tipdreite dupii manuscrls
nr. 255 din 7 noiembrie 1919
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PUTEREA SOVIETICA SITUATIA FEMEII

A doua aniversare a Puterii sovietice constituie pentru
noi un prilej de a arunca o privire generala asupra celor
inflptuite n acest timp §i de a medita asupra importantei
§i telurilor revolutiei savNite.

Burghezia i acoliii ei ne invinuiesc de incalcarea de-
mocratiei. Noi afirmam ca. revolutia sovietica a dat un
impuls nemaivazut dezvoltarii democratiei n adincime
§i in largime, a democratiei pentru masele muncitoare
asuprite de capitalism, adica a democratiei pentru imensa
majoritate a poporului, a dernocratiei socialiste (pentru cei
ce muncesc), spre deosebire de democratia burgheza (pentru
exploatatori, pentru capita14ti, pentru cei bogati).

Cine are dreptate ?
A medita asupra acestei probleme, a o intelege mai

temeinic inseamna a studia experienta celor doi ani §i

a ne pregati §i mai bine s-o dezvoltam mai departe.
Situatia femeii ilustreaza cit se poate de graitor deose-

birea dintre democratia burgheza §i cea socialista §i

un raspuns deosebit de clar la intrebarea pusa.
In republica burgheza (adica acolo unde exista pro-

prietatea privata asupra pamintului, asupra fabricilor,
uzinelor, actiunilor etc.), oricit de democratica ar fi ea,
femeia nu se bucura nicaieri in lume, in nici una dintre
tarile cele mai inaintate, de egalitate deplina, cu toate
a de la marea revolutie (burghezo-democratica) franceza
a trecut mai mult de un secol §i un sfert.

$1
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In vorbe, democratia burgheza promite egalitate i li-
bertate. In realitate insa, nici o republica burgheza, nici
chiar cea mai inaintata dintre ele n-a acordat prin lege
femeilor, care reprezinta jumatate din omenire, deplina
egalitate cu barbatii, nu a eliberat femeia de sub tutela

asuprirea barbatului.
Democratia burgheza este o democratie a frazelor

pompoase, a declaratiilor solemne, a promisiunilor desarte,
a lozincilor bombastice pe tema libertatii a egalitatii,
dar in fapt toate acestea camufleaza lipsa de libertate
de egalitate a femeii, lipsa de libertate si de egalitate
pentru cei ce muncesc i slut exploatati.

Democratia sovietica, sau socialista, respinge vorbele
pompoase, dar false, declara razboi necrutator ipocriziei
democratilor", a mosierilor, capitalistilor sau taranilor
satui, care se imbogatesc vinzind muncitorilor infometati,
la preturi de specula, surplusurile de cereale.

Jos cu aceasta mirsava minciuna ! Nu poate fi, nu este
si nu va fi egalitate" intre asupriti i asupritori, intre
exploatati i exploatatori. Nu poate fi, nu este si nu va
fi libertate" reala atita timp cit femeia nu va fi eliberata
de nedreptatea privilegiilor instituite prin lege in favoarea
barbatului, atha timp dt muncitorii nu vor fi eliberati
de sub jugul capitalului, atha timp cit taranul muncitor
nu va fi eliberat de sub jugul capitalistului, al mosierului
si al negustorului.

E treaba mincinosilor g a ipocritilor, a natingilor si
a orbilor, a burghezilor si a acolitilor lor s nsele poporul
vorbindu-i de libertate in general, de egalitate in general,
de democratie in general.

Noi insa spunem muncitorilor i taranilor : smulgeti
masca de pe fata acestor mincinosi, deschideti ochii aces-
tor orbi, intrebati-i :

Egalitate intre care sexe ?
Litre care natiuni ?
lntre care clase ?
Eliberare de sub care jug sau de sub jugul carei

clase ? Libertate pentru care clasa ?

si

gi
si
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Cine vorbeste de politica, de democratie, de libertate,
de egalitate, de socialism fara a pune aceste intrebari,
fara a le scoate pe primul plan, fara a combate pe cei
care cauta sa le cocoloseasca, sa le disimuleze, sa le estom-
peze este un dusman inrait al oamenilor muncii, e un lup
in piele de oaie, e un inveterat inamic al muncitorilor si
taranilor, o sluga a mosierilor, a tarilor si a capitalistilor.

Intr-un rastimp de doi ani, intr-una din cele mai
inapoiate 016 din Europa, Puterea sovietica a facut pen-
tru eliberarea femeii, pentru egalitatea ei cu sexul tare"
cit n-au facut in 130 de ani toate republicile democra-
tice" inaintate i civilizate din lumea intreaga.

Instructie, cultura, civilizatie, libertate, in toate
republicile capitaliste, burgheze din lume toate aceste
cuvinte bombastice se imbina cu cele mai barbare, mai
odioase, mai murdare si mai josnice legi care statornicesc
inegalitatea regimului juridic al femeii in materie de Ca-
satorie i divort, inegalitatea dintre copilul nascut in
afara casatoriei i cel legitim", privilegii pentru barbati,
dispozitii umilitoare i jignitoare pentru femei.

Apasarea capitalului, apasarea sacrei proprietati pri-
vate", despotismul obtuzei mentalitati mic-burgheze, al
intereselor micului proprietar iata ce a impiedicat
burghezia din cele mai democratice republici sa se atinga
de aceste murdare i josnice legi.

Republica sovietica, republica muncitorilor si a Ora-
nilor, a sters dintr-o data toate aceste legi, n-a lasat piatra
pe piatra din tot ce-a fost cladit pe ipocrizia burgheza
pe minciuna burgheza.

Jos cu aceasta minciuna ! Jos cu mincinosii care vorbesc
despre libertate i egalitate pentru toti, cit timp mai
exista un sex asuprit, cit timp mai exista clase asupri-
toare, proprietate privata asupra capitalului, asupra ac-
tiunilor, cit timp mai exista oameni satui care hi folosesc
surplusurile de cereale pentru a-i aservi pe cei
Nu libertate pentru toti, nu egalitate pentru toti, ci
lupta impotriva asupritorilor i exploatatorilor, inlatu-
rarea posibilitatii de a asupri si de a exploata. Iata lo-
zinca noastra !

si
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Libertate si egalitate pentru sexul asuprit !
Libertate i egahtate pentru muncitor i pentru taranul

muncitor !
La lupta impotriva asupritorilor, impotriva

impotriva chiaburului speculant !
Iata lozinca noastra de lupta, iata adevarul nostru

proletar, adevarul luptei impotriva capitalului, adevar pe
care I-am aruncat in obraz lurnii capitaliste cu dulcegele,
fatarnicele i pompoasele ei fraze despre libertate i ega-
litate in general, despre libertate si egalitate pentru tort.

Si tocmai pentru c noi am demascat aceasta fatarni-
cie, pentru c nfaptuim cu energie revolutionara libertatca

egalitatea pentru cei asupriti i pentru cei ce muncesc,
impotriva asupritorilor, impotriva capitalistilor, impotriva
chiaburilor, tocmai de aceea Puterea sovietica a devenit
atit de draga muncitorilor din intreaga lume.

tocmai de aceea, n ziva celei de-a doua aniversari
a Puterii sovietice, simpatia maselor muncitoare, simpatia
celor asupriti si exploatati din toate tarile lumii este de
partea noastra.

Tocmai de aceea, lii ziva celei de-a doua aniversari a
Puterii sovietice, in ciuda foametei si a frigului, n ciuda
tuturor calamitatilor pricinuite de invazia imperialistilor
in Republica Sovietica Rusa, noi sintem plini de nestra-
mutata incredere n dreptatea cauzei noastre, in victoria
inevitabila a Puterii Sovietelor n lumea intreaga.

Pravda nr. 249
din 6 noiembrie 1919
Semnat : N. Lenin

S'e tipiirette dupii textul
apiirut in ziar
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LA CEA DE-A DOUA ANIVERSARE
A PUTERII SOVIETICE

Cititorii ziarului Bednota" sint, in marea lor majo-
ritate, farani. Adresind zecilor de milioane de farani mun-
citori eliberati de sub jugul mosierilor §i al capitalistilor
un mesaj de salut cu prilejul celei de-a doua aniversari a
Puterii sovietice, a§ vrea sa spun citeva cuvinte despre
aceasta eliberare.

Puterea sovietica, puterea celor ce muncesc, care a ras-
turnat jugul capitalului, are de infruntat in Rusia difi-
cultati nemaiauzite, de necrezut.

Mo§ierii §i capitalistii din Rusia, precum i cei din
lumea intreaga lupta cu inversunata ura impotriva Pu-
terii sovietice, temindu-se de exemplul ei, temindu-se cà
ea ii va cistiga simpatia §i. sprijinul muncitarilor din
toate tarile lumii.

Comploturi inauntrul Orli, cumpararea cehoslovacilor,
debarcari de trupe straine in Siberia, la Arhanghelsk, in
Caucaz, in sud, linga Petrograd, sute de milioane de
ruble aruncate in ajutorul lui Kolceak, Denikin, Iudenici
si al altor generali taristi, de la nirnic nu se dau in
laturi capitali§tii tuturor tarilor, beneficiarii milioanelor
§i miliardelor strinse de pe urma furniturilor de fazboi,
cind e vorba de rasturnarea Puterii sovietice.

Dar totul e zadarnic. Puterea sovietica famine de ne-
clintit, invingind aceste nemaivazute i nemaiauzite greu-
tati, infruntind cumplitele suferinte pe care le pricinuiesc
razboiul, blocada, foametea, lipsa de marfuri, dezorgani-
zarea transporturjlor, intregii tari.ruinarea
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Puterea sovietica din Rusia a cijtigat de partea
pe muncitorii din lumea intreaga. Nu exista tara in care
sa nu se vorbeasca de bolsevism si de Puterea sovietica.

Capitalitii vorbesc de ea cu ura, cu furie turbata, de-
vetind i mintind fara pic de rusine. Dar tocmai furia ii
tradeaza pe ei, si de aceea, in marea lor majoritate, mun-
citorii tuturor tarilor parasesc pe vechii lor conducatori

trec de partea Puterii sovietice.
In lupta impotriva dusmanilor care au atacat Rusia,

Puterea sovietica a trebuit s depuna eforturi i s Indure
calamitati care au epuizat-o. $i totusi ea a invins n lumea
intreaga, a invins n sensul c ne-am cIstigat pretutindem
simpatia celor ce muncesc.

Victoria Puterii Sovietelor in lumea intreaga este asi-
gurata. Totul e numai o chestiune de timp.

De unde vine taria Puterii sovietice, n pofida incerca-
rilor nemaipomenit de grele, a chmurilor foamei, a greu-
tatilor provocate de razboi si de ruina ?

Din faptul ca' ea este puterea de stat a oamenilor
muncii, a milioanelor de muncitori si de taram.

Muncitorii detin puterea de stat. Muncitorii ajuta mi-
lioanele de tarani muncitori.

Puterea sovietica a rasturnat pe mosieri i pe capita-
listi i apara cu dIrzenie poporul impotriva incercarilor de
restaurare a puterii acestora.

Puterea sovietica ajuta din toate puterile pe taranii mun-
citori, pe taranii saraci mijlocassi, care formeaza imensa
maj ornate.

Puterea sovietica nu da feu liber chiaburului, boga-
tasulm, propnetarului, speculantului, celui care vrea sa se
inavuteasca fara munca, celui care vrea sa se imbog--
teasel profitind de saracia si de foamea poporului.

Puterea sovietica aparä pe cei ce muncesc 6 lupta im-
potriva speculantilor, impotriva proprietarilor, capitahsti-
lor i mosierilor.

Iata care e izvorul fortei i t.riei, izvorul invincibiithçii
Puterii Sovietelor in lumea intreaga.

Zeci i sute de milioane de muncitori si de tarani din
lumea intreaga au indurat asuprirea, batjocura i jaful
mosierilor si al capitalistilor. Iar vechiul stat, adt mo,
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narhia ct i republica democratica'" (pretins democra-
tick"), a sprijinit pe exploatatori si a asuprit pe cei ce
muncesc.

Toate acestea shit lucruri pe care le stiu, le-au va.zut,
le-au indurat, le-au trait si le tralesc zecile i sutele de
milioane de muncitori i 0:rani din toate

Peste patru ani de zile a durat ra'zboiul imperialist.
Zeci de milioane de oameni au fost ucisi sau mutilati.
Si pentru ce ? Pentru impartirea przii intre
pentru piece, pentru profituri, pentru colonii, pentru pu-
terea b'ancilor.

Rechinii imperialismului german au fost invini de
rechinii imperialismului anglo-francez, care pe zi ce trece
se demasea acum ca tilhari i jefuitori, ca asupritori ai
oamenilor muncii, ca profitori care se imbog'atesc de pe
urma mizeriei poporului si care oprima" popoarele slabe.

lath'. de ce creste n lumea intreaga" simpatia muncito-
rilor i faranilor pentru Puterea sovietic5..

Lupta grea, anevoioask impotriva capitalului, 1upt5.
care a inceput victorios in Rusia, ia amploare in toate

Aceasra ilupra se va 'incheia cu victoria Republicii so-
vietice in lumea intreagii.

Bednota nr. 478
din 7 noiembrie 1919

Semnat : Lenin
Se tipdreite

ayarut
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA
A C.E.C. AL SOVIETELOR DIN RUSIA,

A SOVIETULUI DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR
$1 OSTASILOR ROSH DIN MOSCOVA,

A CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR
DIN RUSIA SI A COMITETELOR

DE INTREPRINDERE, CONSACRATA
CELEI DE-A DOUA ANIVERSARI A REVOLUTIEI

DIN OCTOMBRIE
7 NOIEMBRIE 1919

Tovarasi ! Acum doi ani, cind razboiul imperialist era
inca in toi, in ochii tuturor partizanilor burgheziei din
Rusia, in ochii maselor populare i poate chiar ai majori-
tatii muncitorilor din celelalte tari, insurectia proletaria-
tului rus i cucerirea de catre el a puterii de stat pareau
a fi o incercare indrazneata, dar fara sorti de izbinda.
Pe vremea aceea imperialismul mondial parea sa repre-
zinte o forta atit de uriasa, invincibila, inch faptul ca
muncitorii dintr-o tara inapoiata incercau sa se ridice
impotriva lui nu putea fi considerat decit ca o nebunie.
Acum insa, privind in urma, la calea strabatuta in ulti-
mii doi ani, vedem ca Ora i adversarii nostri incep sa
recunoasca din ce in ce mai mult ca noi am avut dreptate.
Vedem ca imperialismul, care parea un colas invincibil,
s-a dovedit a fi in vazul tuturor un colos cu picioare de
lut, iar acesti doi ani de lupta prin care am trecut mar-
cheaza tot mai limpede nu numai victoria proletariatului
rus, ci i pe aceea a proletariatului international.

Tovarasi, in primul an de existenta a puterii noastre
de stat ne-a fost dat sa simtim pe propria noastra piele
forta imperialismului german, sa suferim de pe urma
pacii silnice, de jaf, care ne-a fost impusa, si a trebuit
sa lansam singuri chemarea la revolutie, fara ca apelul
nostru sa gaseasca sprijin i rasunet. $i daca prirnul an
de existenta a puterii noastre a fost primul an al luptei
noastre impotriva imperialismului, ne-am putut convinge
in scurttimp ca lupta diferitelor parti ale acestui gigantic
imperialism international nu reprezinta altceva decit con-
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vulsiile agoniei si ca in aceasta lupta este interesat atilt
imperialismul german dt si cel al burgheziei anglo-fran-
ceze. In cursul acelui an ne-am dat seama c aceasta lupta
nu face deck sa ne intareasca forcele, sa le sporeasca si
sa le refaca indreptindu-le impotriva intregului impe-
rialism. Si daca in primul an ne-am aflat intr-o astfel de
situacie, apoi in tot cursul celui de-al doilea am stat faca

faca cu dusmanul nostru. Au fost pesimisti care inca
anul trecut ne atacau cu vehemenca, declarind ca Anglia,
Franca si America reprezinta o forca uriasa, gigantica,
care va strivi taxa noastra. A trecut Inca un an, si acum
puteci vedea c, daca primul poate fi numit anul tariei
imperialismului internacional, cel de-al doilea va fi numit
anul invaziei imperialismului anglo-american §i al victoriei
asupra acestei invazii, anul victoriei asupra lui Kolceak
si Iudenici si al inceputului victoriei asupra lui Denikin.

Noi stim foarte bine ca toate forcele militare pe care
a trebuit si le infruntam au fost dirijate dintr-o anumiti
sursa. Stim c ntregul material de razboi, intregul arma-
ment le-a fost furnizat de imperiali§ti ; stim de asemenea
ca o parte din flota lor internacionala de razboi imperia-
listii au pus-o la dispozicia dusmanilor nostri, iar acum

ajuta Ape toate caile pregatesc force atit sudul
Rusiei cit si la Arhanghelsk. Dar stim tot atit de bine ca
toate aceste force, in aparenca grandioase si invincibile,
ale imperialismului internacional nu sint force pe care el

poata conta si nu sint de temut pentru noi, c sint
putrede pe dinauntru si contribuie tot mai mult la in-
tarirea noastra si c aceasta intarire ne va da posibilitatea
sa repurtam victoria pe frontul extern si s consolidam
aceasta victorie. Nu ma voi opri asupra acestei chestiuni,
deoarece despre ea va vorbi tov. Trocki.

Socot c acum trebuie sa incercam sa tragem invaca-
minte generale din cei doi ani de eroica construccie.

Ceea ce este, dupa parerea mea, cea mai importanta
concluzie ce se poate trage din cei doi ani de construire
a Republicii sovietice si ceea ce e pentru noi mai impor-
tant ca orice este invacamintul care decurge din opera de
construire a puterii muncitoresti. Cred c in aceasta pH-
vinca nu trebuie s ne marginim la fapte izolate, con-
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crete, care oglindesc activitatea cutarui sau cutarui co-
misariat i pe care mai multi dintre dv. le cunoasteti din
experienta proprie. Eu socot c acum trebuie sa aruncam
o privire retrospectivi i s tragem o concluzie generala
din aceasta opera de constructie, concluzie pe care sa
ne-o insusim i s-o raspindim mai larg in rindurile mase-
lor muncitoare. Aceasta concluzie e cal numai participarea
muncitorilor la conducerea generala a statului ne-a dat
posibilitatea s rezistam, in pofida unor nemaipomenite
greutati, si c numai mergind pe aceasta cale vom re-
purta o victorie deplina. 0 alta concluzie pe care trebuie
s-o tragem e cea cu privire la necesitatea unei atitudini
juste fatal de taranime, fata de imensa masa a milioanelor
de tarani, caci numai o asemenea atitudine ne-a permis

facem fatal tuturor greutatilor i numai ea ne indica
calea pe care vom merge din succes in succes.

Daca v yeti aminti de trecut. dac v yeti aminti de
primii pasi ai Puterii sovietice, daca v yeti aminti de
mtreaga opera de construire a republicii in toate dome-
niile de conducere, inclusiv cel militar, yeti vedea
acum doi ani, in octombrie, puterea clasei muncitoare nu
era decit la primele sale inceputuri, iar in realitate apara-
tul puterii de stat nu se afla inca in miinile noastre.
Aruncind o privire retrospectiva asupra evenimentelor
din acesti doi ani, veti fi de acord cu mine ca in fiecare
domeniu militar, politic si economic a trebuit sa
cucerim pas cu pas fiecare pozitie pentru a putea crea
actualul nostru aparat al puterii de stat, maturind din
cale pe toti cei care au stat pina atunci in fruntea mun-
citorilor si a maselor muncitoare.

Deosebit de important pentru noi este sa intelegem
procesul de dezvoltare care a avut loc in acest timp, dat
fluid c acest proces de dezvoltare urrneaza aceeasi linie
in toate tarile lumii. Primii lor pasi muncitorii si masele
muncitoare nu-i fac cu adevaratii lor conducatori ; acum,
insusi proletariatul ia in miinile lui conducerea statului,
puterea politic, i in fruntea lui vedem pretutindeni con-
ducatori care sfarma vechile prejudecati ale democratiei
mic-burgheze, ai caror purtatori sint la noi mensevicii si
eserii, iar in intreaga Europa' reprezentantii guvernelor

21 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 89
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burgheze. inainte aceasta era o exceptie, acum insa a de-
venit o regula generala. $i daca in octombrie acum doi
ani a fost doborit guvernul burghez al Rusiei a fost
sfarimata alianta, coalitia lui cu reprezentantii mensevi-
cilor si eserilor noi stim ca, procedind apoi la orga-
nizarea muncii noastre, a trebuit s restructuram fiecare
ramura. administrativa in asa fel, luck adevaratii repre:
zentanti, adevarata avangarda a proletariatului, muncitorn
revolutionari, s ia in mlinile lor opera de construire a
puterii de stat. Asta a fost in octombrie acum doi ani, cind
munca cerea o extraordinara incordare de forte ; dar
stim .totu si trebuie s spunern ca aceasta munca nu e
terrnmata mei acum. Stim ca vechiul aparat al puterii
de stat ne-a opus impotrivire, ca la inceput functiona-
rimea a incercat s refuze exercita atributiile ad-
ministrative acest sabotaj extrem de grosolan a fost
infrint in decurs de citeva saptamini de catre puterea
proletara, care a dovedit c acest refuz n-o impresioneaza
citusi de putin i cã, dupa ce am infant acest sabotaj,
acelasi dusman a pornit pe alt drum.

Au fost adesea cazuri cind chiar in fruntea unor orga-
nizatii muncitoresti se aflau partizani ai burgheziei ; a
trebuit sà intervenim aici in asa fel, inch s promovam
pe toati linia fortele muncitoresti. Sa luam, de pilda, pe-
rioada cind in fruntea administratiei cailor f crate, in
fruntea proletariatului de la calle ferate se aflau oameni
care-I duceau pe acesta nu pe calea proletara, ci pe cea
burgheza "3. Noi stim ca in toate domeniile in care am
putut termina cu burghezia, am facut-o ; dar cit ne-a
costat acest lucru ! In fiecare domeniu am cucerit po-
zitiile pas cu pas si am promovat forte muncitoresti, pla-
sind oameni de-ai nostri ridicati, care au trecut prin
greaua scoala a orgamzarii aparatului de stat. Privite su-
perficial, toate acestea ar putea sa nu para greu de rea-
lizat ; in realitate insa, daca le yeti examina mai in-
deaproape, yeti vedea cu deal truda au reusit sa-si
cucereasca drepturile muncitorii care au trecut prin toate
etapele luptei, yeti vedea cum au asigurat ei trecerea de la
controlul rnuncitoresc la conducerea industriei de catre
muncitori, sau la caile ferate de la faimosul Vikjel

ar

i



CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA COMUNA DIN 7 NOIEMBRIE .299

la organizarea unui aparat apt de munca, ; vevi vedea cum
reprezentancii clasei muncitoare patrund treptat in toate
organizavnle noastre, intarindu-le prin activitatea lor.
luam, de pilda, cooperacia, unde muncitorii sint azi re-
prezentati in numar foarte mare, in timp ce mai inainte
cooperativele erau aproape in intregime alcatuite din
oameni care nu faceau parte din clasa muncitoare. Aici,
in vechea cooperacie, am gasit oameni patrunsi de con-
cepciile si de interesele vechii societati burgheze. Aici
muncitorii au trebuit sa ducal o lupta suscinuta pentru a
prelua frinele conducerii si a pune cooperavia in slujba
intereselor lor, spre a putea desfasura o activitate mai
rodnica.

Cea mai importanta munca, insa este aceea pe care am
depus-o in domeniul reconstruirii vechiului aparat de
stat ; a fost o munca dificil, dar eforturile clasei munci-
toare au dat in cursul acestor doi ani rezultate vizibile

putem spune ca in acest domeniu avern mii de repre-
zentan;i ai clasei muncitoare care s-au calit in focul
luptei, inlaturind pas cu pas pe reprezentantii puterii
de stat burgheze. Vedem muncitori nu numai in aparatul
de stat, ci i in organele de aprovizionare, adica intr-o
sfera de activitate care era aproape in intregime rezervata
reprezentantilor vechii cirmuiri burgheze, ai vechiului
stat burghez. Muncitorii au creat un aparat de aprovi-
zionare si, daci acum un an Inca' nu puteam stapini pe
deplin acest aparat, daca acum un an muncitorii nu re-
prezentau in el decit 30°/o, acum In structura interioara
a aparatului de aprovizionare muncitorii reprezinta
circa 80°/o. Aceste cifre simple si graitoare vadesc pasul
inainte pe care 1-a facut tara, si pentru noi c.e impor-
tant faptul ca am obtinut rezultate insemnate in con-
struirea puterii proletare dupa. revolucia

In afari de aceasta, muncitorii au indeplinit i inde-
plinesc o alta sarcina importanta : formarea de condu-
catori ai proletariatului. Din rindurile noastre se ridica
zeci i sute de mii de muncitori viteji, care pornesc la
lupta impotriva generalilor albgardisti. Pas cu pas smul-
gem noi puterea din mlinile dusmanului nostru, i daca
inainte muncitorii nu stapineau pe deplin acest gen de
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activitate, acum cucerirn treptat din miinile du§manului
nostru un domeniu dupa altul i nu exista obstacole care
sa poata opri proletariatul. In pofida tuturor greutatilor,
proletariatul cucere§te treptat, unul dupa altul, toate do-
meniile §i antreneaza reprezentanti ai maselor proletare,
pentru ca in fiecare domeniu de conducere, in fiecare
celula, oricit de mica, de jos pina sus, pretutindeni, repre-
zentantii proletariatului sa treaca ei inii prin coala
constructier, s formeze ei inii zeci i sute de mii de
oameni capabili sa participe in mod de sine statator la
toate treburile conducerii de stat, la opera de construire
a statului.

Tovara§i ! In ultimul timp am putut vedea o stralucita
ilustrare a succesului muncii noastre. Noi §tim ce larga
raspindire au capatat subotnicele in rindurile muncitori-
lor contienti. Cunoa§tem reprezentanti ai comunismului,
care, extenuati de foame §i de frig, aduc in spatele fron-
tului tot atita folos cit Armata Roie pe front ; tim ca
in momentul critic cind dugnanul inainta spre Petrograd,
iar Denikin ocupa Orelul, cind burghezia prindea curaj
§i recurgea la ultima ei arma preferata semanarea pa-
nicii noi am proclamat saptamina partidului. In acel
moment muncitorii comuni§ti au venit in mijlocul mun-
citorilor §i al oamenilor muncii, in mijlocul acelora care
au avut cel mai mult de suferit de pe urma calamitatilor
rizboiului imperialist §i care au indurat greul foametei
al frigului, in mijlocul acelora pe care contau cel mai
mult burghezii semanatori de panica §i care au suportat
cele mai mari greutati ; lor ne-am adresat noi in timpul
saptaminii partidului, spunindu-le : Pe voi va in-
spaiminta greutatile care stau in fata puterii muncitore§ti,
amenintarile imperialitibor i ale capitali§tilor ; voi vedeti
ce facem noi §i care sint greutatile noastre ; pe voi
chemam noi, §i voua, numai voua, reprezentantilor oa-
menilor muncii, v deschidem larg portile partidului
nostru. In acest moment greu contain pe voi §i va che-
mam in rindurile noastre ca sa va asumati toata povara
constructiei de stat". Stiti ca a fost un moment de grea
cumpana atit sub raport material cit §i sub aspectul
succesului militar §i de politica externa al dugnanului. Si
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§titi ce succes uimitor §i nea§teptat a avut aceasta sapta-
mina a partidului ; numai la Moscova au intrat in partid
14 000 de membri noi. Acesta e rezultatul saptaminii
partidului, al acestei acciuni care transfigureaza §i. pre-
face cu desavir§ire clasa muncitoare, astfel incit, dintr-un
instrument pasiv §i docil al puterii burgheze, al exploata-
torilor, al statului burghez, ea s'a devina, datorita ex-
perientei in munca, adevaratul fauritor al viitoarei so-
cietaci comuniste. Stim ca avem o rezerva de zeci i sute
de mii de tmeri muncitori §i Orani care au avut prilejul
sa simta. §i sa cunoasca vechiul jug al societatii mo§iere§ti
§i burgheze, care au vazut greutavile fara seaman ale
constructiei, care au vazut eroismul primului contingent
de lueratori din anii 1917 i 1918 §i care yin la noi in
numar cu atit mai mare §i cu atit mai multa abnegatie
cu cit greutavile noastre sint mai marl. Aceste rezerve
ne dau certitudinea deplina ca in cei doi ani care au
trecut am reu§it sa cucerirn pozivii trainice, de nezdrun-
cinat, ,i ca dispunem de o sursa din care multa vreme
vom putea sorbi forte intr-o masura §i mai mare, astfel
inch im4i reprezentanvi oamerulor muncii saii asume
munca de construire

sovietica
a .statului. In aceasta privinva, cei

doi ani de putere ne ofera o astfel de experienta
in ceea ce privqte promovarea conducerii muncitoregi
in toate domeniile, inch putem afirma aici fara ezitare
i fara teama de exagerare ca nu ne mai ramine acum
decit sa continuam opera inceputa, pentru ca lucrurile sa
mearga. ap cum au mers in cursul acestor doi ani §1 in-
tr-un ram din ce in ce mai viu.

Intr-o alta problema, in problema atitudinii clasei mun-
citoare faca de caramme, am avut greutaci mult mai mari.
In 1917, acum doi ani, cind puterea a trecut in miinile
Sovietelor, aceasta atitudine era Inca departe de a fi fost
precizata. Taranimea se ridicase deja in intregime im-
potriva moierilor ,i sprijinea clasa muncitoare, pentru ca
In rindurile acesteia vedea ea pe aceia care vor indeplim
doriinele masei taranqti, pe adevaracii.luptatori proletari,
§i nu pe cei care, in alianca cu mopern, tradau varanimea.
Noi stim insa foarte bine Ca pe atunci nu incepuse Inca
lupta in sinul varanimii. In primul an de revolutie pro-
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letariatul orasenesc nu avusese Inca pozitii trainice la sate.
Acest lucru 1-am vazut deosebit de clar in regiunile pe-
riferice in care a fost vremelnic instaurata puterea albgar-
distilor. L-am vazut de asemenea in vara trecuta, -Vara
anului 1918, cind acestia au repurtat victorii usoare in
Ural. Am vazut ca la sate Inca nu se instalase puterea
proletara, ca nu e de ajuns sa aduci din afara puterea
proletara si s-o dai satului. E nevoie ca prin propria ei
experienta, prin propria ei participare la opera de
constructre, 5.1-animea s ajunga la aceleasi concluzii, 1 cu
toate c aceasta munca este incomparabil mai grea, mai
lent a. si mai anevoioasa, ea este Insa incomparabil mai
rodruca din punctul de vedere al rezultatelor. Aceasta
este principala noastra realizare in cursul celui de-al
doilea an de existenta a Puterii sovietice.

Nu voi vorbi despre insemnatatea militara a victoriei
asupra lui Kolceak; voi spune doar c daca n-ar fi fost
experrenta tarammii, care a avut prilejul sa faca o corn-
paratie intre puterea dictatorilor burgheziei i puterea
bolsevicilor, aceasta victorie n-ar fi fost cu putinta. $i se
stie doar c acesti dictatori au inceput cu o coalitie, cu
Adunarea constituanta, se stie ca la dominacia lor au par-
ticipat aceiasi eseri i aceiasi mensevici pecare
la fiecare pas in munca noastra, pe care h ntilnim ca pe
mste oameni ai zilei de ieri, ca orgamzatori de coope-
rative, de sindicate, de asociatii didactice si de multe alte
organizatri, pe care noi trebuie sa le reorganizam In mod:
radical. Kolceak inceput aventura n alianta cu ei,
cu acesti oameni earora experienta cu Kerenski nu le
fusese de ajuns si care au mai facut o a doua experierqa.
Ei au avut nevoie de Kolceak pentru a putea ridica hu-
potriva bolsevicilor regiunile periferice, cele mai slab le-
gate de centru. In Siberia noi n-am putut da taranilor
ceea ce le-a dat revolucia In Rusia. In Siberia taranimea
n-a capa.tat pamint mosieresc, pentru c acolo nu existau
mosieri ; tocmai de aceea ea a si fost mai inc1inat s dea
crezare albgardistilor. Itn aceasta lupta au fost atrase toate
fortele Antantei i foele acelei armate a imperialistilor
care a avut cel mai putm de suferit In razboi : armata
japoneza. Sute de milioane de ruble au fost cheltuite pen-
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tru a se veni in ajutorul lui Kolceak, toate mijloacele au
fost folosite pentru sprijinirea lui. Ce i-a lipsit lui Kol-
ceak ? Nimic. El a avut de partea sa tot ce st a. la dispozi-
tia celor mai puternice state din lume, a avut de partea
sa taranimea si a dispus de un imens teritoriu, unde
aproape c nu exista proletariat industrial. Atunci de ce
s-au prabusit toate acestea ? Pentru ca experienta munci-
torilor, a soldatilor i taranilor a aratat o data in plus
ca, in previziunile lor, in modul lor de a aprecia raportul
fortelor sociale, bolsevicii au avut dreptate cind au spus

alianta dintre muncitori i tarani se realizeaza anevoie,
dar ca ea este in orice caz singura alianta invincibila in
lupta impotriva capitalistilor.

Aceasta este o invatatura, tovarasi, daca se poate vorbi
aici de. invatatura. Este cea mai anevoioasa experienta a
comunismului, experienta care reflecta si rezuma totul ;
noi vom putea construi comunismul numai in cazul cind
tarammea va ajunge in mod constient la anumite conclu-
zu. /i vorn putea construi numai daca ne vom alia cu
taranu. De acest lucru ne-am putut convinge din expe-
rienta luptei impotriva lui Kolceak. Dominatia lui a fost
o experienta singeroasa, dar nu noi sintem vinovati
de asta.

Cunoasteti foarte bine cea de-a doua calarnitate care
s-a abatut asupra noastra ; stiti ca taxa noastra sufera cel
mai mult de pe urma foametei si a frigului. Stiti de ase-
menea c ele se pun pe seama comunismului, dar stiti tot
atit de bine ca comunismul n-are aici nici o vin. Noi
vedem ea in fiecare taxa' cresc suferintele pricinuite de
foamete si de frig, si in curind se va convinge toata lurnea

aceasta stare de lucruri din Rusia nu este o consecinta
a comunismului, ci consecinta celor patru ani de razboi
mondial. Acest razboi este cauza grozaviilor pe care le
traim, el a adus foametea i lipsa de combustibil. Dar
sintem convinsi ca in curind vom iesi din acest impas.
Cheia problemei este ca muncitorii trebuie s munceasca,
dar s munceasca pentru ei, nu pentru cei care timp de
patru ani au macelarit oameni. Lupta impotriva foarnetei
si a lipsei de combustibil se desfasoara pretutindeni. Chiar
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cele mai plaernice state sufera acum de pe urma acestor
calamitati.

Prin intermediul colectarilor de stat a trebuit sa stein-
gem cereale de la milioanele de tarani din tara noastra,
am facut-o pe alta cale decit capitalistii, care actionau
cot la cot cu speculantir. In rezolvarea acestei probleme
noi am mers ara."turi de muncitori, impotriva speculanti-
lor. Folosmd metoda convingerri, veneam la taran
spuneam ca tot ce facem noi e nurnai pentru sprijinirea
lui si a muncitorulur. Taranul care are un surplus de ce-
reale preda statului la pretul oficial ne e tovaras de
lupta. Ace la insa care nu-I pre& este dusmanul nostru,
este un infractor, un exploatator i un speculant, si nu
putem avea nimic comun cu el. Noi am mers la taran cu
propaganda, si cu aceasta propaganda am reusit sa atra-
gem de partea noastra tot mai multi tarani. Pe aceasti
linie am obtmut rezultate cit se poate de graitoare. Daca
in lunile august-octombrie ale anului trecut am co-
lectat 37 000 000 de puduri de cereale, anul acesta
am colectat 45 000 000 de puduri, fara verificari deose-
bit de minutioase. 0 imbunatatire, dupa cum vedeti, se
produce, o imbunatatire lenta, dar neindoielnica. Si
chiar daca luam in considerare golul produs prin ocu-
parea de catre Denikin a regrunii noastre fertile, mersul
lucrurilor ne indreptateste totusi sa contarn pe indepli-
nirea planului nostru de colectari si a planului de dis-
tribuire la preturi de stat. 5i in acest domeniu ne-am
creat, intr-un anumit sens, un aparat al nostru, si acum
pasim pe calea socialista.

In prezent se pune in fata noastra problema crizei de
cornbustibil. Problema cerealelor nu mai este la noi asa
de acuta ; ne aflam in situatia ca avem cereale, dar nu
avem combustibil. Denikin a ocupat regiunea noastra
carbonifera. Ocuparea acestei regiuni ne-a creat mari
dificultati, si in cazul de fata procedam la fel cum am
procedat in problema cerealelor. Ne adresam muncitori-
lor, la fel cum ne-am adresat i inainte. Asa cum ne-am
restructurat aparatul de aprovizionare, care, odata in-
tarit si bine organizat, a desfasurat o activitate precis
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orientati, care a dat rezultate stralucite, tot astfel irn-
bunatacim acum, zi de zi, aparatul nostru de aprovizio-
nare cu combustibil. Noi aratam muncitorilor de unde
ne ameninca o primejdie sau alta, incotro si de uncle
anume trebuie trimise noi force, si sintem convinsi ca,
asa cum anul trecut am invins greutacile aprovizionarii
cu cereale, vom invinge i acum greutacile pe care le
avem in problema combustibilului.

Permiteci-mi s m limitez deocamdata la acest bilanc
al muncii noastre. In incheiere imi voi ingadui sa ark
in citeva cuvinte cum se imbunataceste situacia noastra
pe plan internacional. Analizind minucios drumul pe care
1-am urmat pina acum, am constatat ca el a fost un drum
rectiliniu si just. In 1917, cind am luat puterea, eram
singuri. In 1917 se spunea in toate carile c bolsevismul
nu poate sa prinda. Acum exist n aceste cari o pu-
ternica miscare comunista. In al doilea an dupa cucerirea
puterii i la o jumatate de an dupa infiincarea Interna-
cionalei a III-a, Internacionala Comunista, aceasta din
urma a devenit efectiv principala forca a miscarii munci-
toresti in toate çri1e. In aceasta privinca, experienca
realizata de noi a dat rezultate stralucite, extraordinare,
extrem de rapide. E adevarat ca. in Europa miscarea de
eliberare evolueaza altfel decit la noi. Dar daca va veci
aminti de cei doi ani de lupta care au trecut, veci vedea
ca si n Ucraina, si chiar in unele dintre regiunile velico-
ruse ale Rusiei, i anurne in acelea care au o populacie
de un fel deosebit, de pild n regiunile cazacesti, n cele
siberiene sau in Ural, inaintarea spre victorie nu a fost
atit de rapid i n-a urmat aceeasi cale ca la Petersburg
si la Moscova, in centrul Rusiei. Pe noi, fireste, nu ne
poate mira faptul ca in Europa, unde are de invins o
presiune mai mare din partea sovinismului, a imperialis-
mului, miscarea se desfasoara mai lent ; cu toate acestea
insa, ea inainteaza acolo neabatut pe calea pe care o
arat bolevicii. Vedem ca aceasta miscare progreseaza,
pretutindeni. Liderii mensevicilor i ai eserilor cedeaza
locul reprezentancilor Internacionalei a III-a. Acesti lideri
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Isi pierd poziciile, i pretutindeni se ridica miscarea co-
munista ; de aceea acum, dupa doi ani de existença a
Puterii sovietice, avem tot dreptul dovedit cu fapte
sa afirmam cal nu numai in cadrul statului rus, ci i pe
scara internacionala se afla acum de partea noastra tot
ce este constient, tot ce este revolutionar in mase, in
lumea revoluvionara. Si putem spune C, dupa toate prin
cite am trecut, nu ne mai sperie nici un fel de greutAi ;
pe toate le vom infrunta si le vom birui. (A plauze
furtunoase.)

0 scurtii relatare a aplrut
la 9 noiembrie 1919 in ziarul

12vestiia C.E.C. din Rusia" sly. 251

Pub liege in intregime
la 9 noiembrie 1919

in ziarul Pravda' nr. 251

Se tipiireste dupl stenograrna,
confruntatii cu textul

aplrut in ziarul Pravda'
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CATRE TOVARASII COMUNISTI
DIN TURKESTAN "4

Tovarasi ! Permiteti-mi s v scriu nu in calitate de
presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului si al Con-
siliului Apararii, ci in calitate de membru de partid.

Statornicirea unor relatii juste cu popoarele Turkesta-
nului prezinta acurn pentru Republica Sovietica Federa-
tiva Socialista' Rusa putem spune fara teama de exa-
gerare o importanta uriasa, de insemnatate istorica
universala.

Atitudinea Republicii muncitoresti-taranesti sovietice
fatal de popoarele slabe, pina acum asuprite, va avea o
insemnatate practical pentru toata Asia si pentru toate
coloniile din lume, pentru multe milioane de oameni.

Va rog staruitor s acordati acestei probleme o atentie
deosebita, s depuneti toate eforturile pentru a stabili in
practical, prin exemple concrete, relatii tovarasesti cu po-
poarele Turkestanului, sa le dovediti cu fapta sinceritatea
dorintei noastre de a stirpi orice urrna de imperialism
velicorus in interesul luptei pline de abnegatie impo-
triva imperialismului mondial in frunte cu cel britanic,

sa acordati cea mai mare incredere comisiei noastre
din Turkestan si si-i respectati cu strictete directivele,
pe care, la rindul ei, le-a primit, trasate tocmai in acest
spirit, din partea C.E.C. al Sovietelor din Rusia.
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V-a§ fi foarte recunoscator daca mi-aci raspunde la
aceasta scrtsoare §i comumca cum vedevi dv. lu-
crurile.

Cu salutari comuniste
V. Ulianov (Lenin)

Doi ani ai primului veac
al erei proletare. Numar festiv al

ziarelor Turkestanskii Kommunist",
1zvestiia C.E.C. al Sovietelor

din Republica Turkestater
ci Krasnii Front4

din 7-10 noiembrie 1919

Se tipareste dupl textul
numiirului festiv

mi-ati
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LA LUPTA IMPOTRIVA CRIZEI DE COMBUSTIBIL
SCRISOARE CIRCULARA CATRE ORGANIZATIILE DE PARTID 115

Tovarasi ! Partidului nostru, ca avangarda organizata
a proletariatului, ii revine sarcina de a unifica lupta
clasei muncitoare si a conduce lupta ei pentru victoria
Puterii sovietice, puterea muncitorilor si a taranilor. Du-
cind victorios aceasta lupta timp de doi ani, noi stim
bine acum prin ce mijloace am izbutit sa invingem
greutatile fail seaman pe care le-au pus in calea noastra
rumarea çàrii dupa patru ani de razboi imperialist
impotrivirea tuturor exploatatorilor, atit a celor din Rusia
cit si a celor din lumea intreaga.

Tovarasi. ! Izvorul principal al fortei noastre Ii consti-
tuie constunta i eroismul muncaorilor, carora nu puteau
si nu pot sa nu le acorde sprijin si simpatie taranii mun-
=on. Victorule noastre se explica prin aceea ca partidul
nostru i Puterea sovietica se adreseaza direct maselor
muncitoare, aratindu-le fiecare greutate fiecare sarcina
la ordinea ; ca" quu s explice maselor de ce in cu-
tare sau cutare moment este necesar s depunem toate
eforturile intr-un domeniu sau altul al activitatii de stat ;
ca stiu s stimuleze energia, eroismul i entuziasmul ma-
selor, concentrind eforturile revolutionare asupra celei
mai importante sarcini la ordinea zilei.

Tovarasi ! In momentul de fata, aceasta principala
sarcina la ordinea zilei este lupta impotriva crizei de
combustibil. Sintem pe punctul de a-I invinge definitiv
pe Kolceak, 1-am invins pe Iudenici, am inceput cu
succes ofensiva impotriva lui Denikin. Am imbunatatit
considerabil activitatea de colectare i depozitare a gri-

.4i
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nelor. Dar criza de combustibil ameninç s paralizeze
toati activitatea Sovietelor : muncitorii i funccionarii se
imprastie, fug din cauza frigului si a toamei, trenurile
incircate cu sriu se opresc din mers ; din cauza lipsei
de combustibil ne ameninca o adevarata catastrofa.

Problema combustibilului se afla acum in centrul tutu-
ror celorlalte probleme. Criza de combustibil trebuie
invinsa cu 'price prev, altfel nu va putea fi rezolvata nici
problema aprovizionarn, nici problema militar, nici pro-
blema economical in general.

Or, criza de combustibil poate fi invinsa. Caci daca
am ramas Fara' carbunele Donbasului, daca nu avem po-
sibilitatea de a spori rapid extraccia de carbune in Ural
si in Siberia, mai avem in schimb multe paduri, avem de
unde taia i aduce lemne in cantitaci suficiente.

Criza de combustibil poate fi invinsa. Trebuie s tim
sa concentram acum forcele principale impotriva dusma-
nului principal (in momentul de fava), adica impotriva
crizei de combustibil ; trebuie s tim sal trezim entuzias-
mul maselor muncitoare, trebuie s obvinem o incordare
revolucionara a energiei maselor spre a asigura extragerea

aducerea cit mai grabnica a unei cantitati cit mai mari
de combustibil de orice fel : carbune, sisturi, turba etc.,
in primul rind insi trebuie s procuram §i si aducem
lemne, lemne i iar lemne.

C.C. al P.C. din Rusia este convins c toate organiza-
viile de partid i toci membrii de partid, care in decurs
de doi ani au dovedit c tiu si pot sal rezolve pe cale
revolucionara probleme mult mai grele, vor sti s-o re-
zolve i pe aceasta.

C.C. al P.C. din Rusia recomanda tuturor organiza-
viilor de partid, in special, urmatoarele masuri :

1. De azi inainte toate organizaviile de partid vor
inscrie ca punct permanent pe ordinea de zi a adunarilor
de partid, i in special a sedinvelor comitetelor de partid,
problema combustibilului si a luptei impotriva crizei de
combustibil. Ce se mai poate intreprinde, ce trebuie
intreprindem in combaterea crizei de combustibil ? cum

imprimam acestei munci un ritm mai intens ? cum
s-o facem mai productiva ? aceste intrebari trebuie
sa

sO

sg
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preocupe acum toate organizaciile de partid.
2. Aceeasi recomandare se face tuturor comitetelor

executive guberniale, orasenesti, judevene, de plasa, in-
tr-un cuvint, tuturor organelor sovietice conducatoare.
Membrii de partid trebuie sa-si asume initiativa de a

coordona i intensifica munca respectiva pe scara
intregului stat.

3. Trebuie desfasurata pretutindeni, si mai ales la sate,
o agitatie cit mai ampla pentru a explica importanta
problemei combustibilului pentru Puterea sovietica. Tre-
buie combatuta in special tendinta de a se da intiietate
intereselor locale si departamentale, strimt egoiste, in
problema combustibilului. Trebuie sa se explice c fira
o munca incordata pentru nevoile intregului stat nu
poate fi salvata Republica Sovietelor, nu poate fi salvgar-
data puterea *minor i muncitorilor.

4. Trebuie controlata cu cea mai mare atentie indepli-
nirea efectiva a sarcinilor de partid si a insarcinarilor
dispozitiilor date de Puterea sovietica. Noii membri de
partid, care au intrat in rindurile lui in cursul ultimei
saptamini a partidului, trebuie sa fie cu tocii a.trasi la
controlul indeplinirii indatoririlor de catre toata lumea.

5. Obligativitatea generala a muncii sau mobilizarea
unor anumite contingente la lucrarile de extraccie
transportare a carbunelui si sisturilor, de taiere si trans-
portare a lemnelor de foc la statiile de cale ferati trebuie
sa fie infaptuita cit mai repede cu putinta si cu maximum
de strictete. Se vor stabili norme de munca, urmarindu-se
indeplinirea lor cu orice prec. Cei care, cu toate insisten-
tele, soma;iile i ordinele repetate, se vor eschiva de la
munca vor fi pedepsiti cu cea mai mare asprime. Orice
ingaduinta, orice slabiciune ar fi o crima fata de revoluvie.

Am intarit disciplina in arma. Trebuie sa intarim si
disciplina in munca.

6. Subotnicele trebuie organizate mai frecvent, mai
energic, mai sistematic si mai judicios, i in primul rind
la lucrarile pentru procurarea combustibilultn. Membrii
de partid trebuie sa dea tuturor o pild de activitate
energica si de disciplina in munca. Hotaririle Consiliului
Comisarilor Poporului, ale Consiliului Apararii si ale ce-

intari,
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lorlalte institutii sovietice centrale si locale in problema
combustibilului trebuie sa fie executate in modul cel rnai
constiincios.

7. Institutiile locale care au in atributia lor problema
combustibilului trebuie sa fie intarite cu cei mai buni
activisti de partid. Repartizarea fortelor trebuie revizuita

modificata. in mod corespunzator.
8. Tovarasilor trimisi de la centru trebuie s li se dea

tot ajutorul, urmarindu-se ca un numar cit mai mare de
elemente tinere sa fie instruite in domeniul organizarii

conducerii lucrarilor pentru procurarea combustibilu-
lui. Presa locala trebuie sa acorde mai multa atentie
acestor lucrari, popularizind cu grija, spre a fi cunoscute
de toata lumea, exemplele de munca intr-adevar bine
organizata si combaltind fara crutare raminerea in urma,
indolenta sau nepriceperea de care ar da dovada vreun
raion, vreo sectie sau institutie. Presa noastra trebuie

instrumentdevina un de .antrenare a celor care ramin in
urma, de educare in spiritul muncii, al disciplinei in
munca si al organizarii.

9. Asigurarea cu alirnente i nutret a intreprinderilor
care se ocupa cu procurarea combustibilului trebuie sa de-
vina una dintre principalele sarcini ale organelor de aprovi-
zionare. Acestor intreprinderi trebuie s li se dea tot ajuto-
rul, luindu-se masuri pentru intensificarea muncii lor
pentru exercitarea unui control asupra ndeplinirii ei.

10. In toate organele care au in atributia lor problema
combustibilului (ca si in toate institutiile sovietice) tre-
buie sa se urmareasca neincetat asigurarea efectiva a
raspunderii personale a fiec'aruta pentru un
anumit sector de munca sau pentru o anumita munca
strict si precis delimitata. Discutarea in colegiu trebuie
sa fie redusa la minimul necesar i sa nu afecteze nici-
odata rapiditatea i fermitatea hotaririlor, sa nu degre-
veze de raspundere pe nici unul dintre lucratori.

11. Toate lucrarile de birou privind procurarea
transportarea combustibdului trebuie tinute la zi i in
cea mai buria regula. Cea mai mica. mandestare de biro-
cratism trebuie pedepsita fara crutare. Informarea cen-
trului trebuie sa fie organizata in mod exemplar.

si

si

si

sa
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12. In general, toata activitatea de procurare si trans-
portare a combustibilului trebuie sa' fie organizata
chip militar : cu energia, rapiditatea i disciplina rigu-
roasa care se cer in razboi. Altf el nu vom reusi
invingem criza de combustibil. Altf el nu vom iesi din ea.

C.C. al P.C. din Rusia este convins ca' to;i tovarii
vor depune toate eforturile pentru a indeplini intocmai

cu maximum de energie aceste directive.
La lupea pentru lichidarea definitiva a crizei de

combustibil !

C.C. AL P.C. DIN RUSIA

"Pravda" nr. 254
Izvestiia C.E.C. din Rusia"

nr. 254 din 13 noiembrie 1919

22

Se tipiireste dupii textul
aparut in Pravda",

confruntat cu manuscrisul
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CUVINTARE ROSTITA
LA PRIMA CONSFATUIRE PE TARA

IN PROBLEMELE MUNCII DE PARTID LA SATE 116
18 NOIEMBRIE 1919

Tovarasi ! Din pacate, n-am avut posibilitatea s iau
parte la consfatuirea pe care ati organizat-o, adica la
consfatuirea in problemele muncii la sate. De aceea va
trebui s n-ta limitez exclusiv la consideratii generale,
fundamentale, i sint convins ca yeti reusi sa aplicati
treptat aceste idei generale si prmcipii fundamentale ale
politicii noastre la diferitele sarcini i probleme practice
care se vor pune n fata voastra.

Problema muncii la sate este acum la noi, n orice caz,
problema fundamentala a intregii constructii socialiste,
caci in ceea ce priveste munca n rindurile proletariatului

problema untrii lui putem spune cu certitudme ca, in
acesti doi ani de existenta a Puterii sovietice, politica
comunistilor nu numai ca s-a precizat pe deplin, dar a

obtinut, incontestabil, rezultate trainice. La inceput a
trebuit sà combatem in mediul muncitoresc lipsa unei
constnnte a comunitatii de interese, anumite manifestari
de sindicaltsm, care isi gaseau expresia in faptul ca, in
uncle fabrici sau in uncle ramuri industriale, muncitorii
inclinau sa puna interesele lor, interesele fabricii lor, ale
rarnurii lor, mai presus de interesele societatii. Am fost
si mai sintem i acuma nevotti sa luptam impotriva slabei
discipline in domeniul noii organizari a muncii.

cred, cu totii marile etape pe care le-a parcurs po-
litica noastra atunci cind, promovind mereu alti munci-
tori in posturi noi, le ofeream posibilitatea sa cunoasca
sarcinile puse in fata noastra i mecanismul general al
conducerii statului. Acum organizarea activitatii comu-

1
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8i

VZ amin-
titi,



CUVINTARE IN PROBLEMELE MUNCH DE PARTIID LA SATE 315

niste a proletariatului si intreaga pohtica a comunistilor
au capatat o forma intru totul definitiva si stabill, si
sint convins .ca ne aflam pe drumul cel bun si ca ne este
pe deplin asigurata inaintarea pe acest drum.

In ceea ce priveste insa munca la sate, trebuie sa spun
ca aici sint, fara indoiala, mari greutaci, iar la Congresul
al VIII-lea al partidului 117 noi am pus aceasta problema
in toata amploarea ei, ca una dintre cele mai impor-
tante. Reazemul nostru la sate, ca si la orase, il pot
constitui numai reprezentancii maselor muncitoare si
exploatate, numai aceia care in capitalism au indurat
toata apasarea jugului burghezo-mosieresc. Desigur, din
momentul in care muncitorii au cucerit puterea si, des-
fiincind proprietatea privata, au dat varanilor posibilita-
tea de a dobori dintr-o data jugul mosieresc, acestia,
procedind la imparvirea pamintului, au infaptuit maxi-
mum de egalitate si, in felul acesta, au imbunata;it con-
siderabil exploatarea pamintului si au ridicat-o deasupra
nivelului mijlociu. Se incelege insa ca aceasta nu ne-a
putut reusi pe deplin, deoarece, in condiciile gospodariei
individuale, asigurarea fiecarui Oran cu o cantitate
indestulatoare de semince, vite si unelte necesita enorme
cantrtavi de mijloace materiale. Mai mult, chiar daca
industria noastra ar obcine succese extraordinare in dez-
voltarea productiei de masini agricole, chiar daca ne-am
inchipui ca toate dorinvele noastre se vor implini, chiar
si in acest caz este lesne de inteles ca a inzestra cu sufi-
ciente mijloace de produc;ie fiecare gospodarie varaneasca
individuala este ceva imposibil si extrem de neravional,
intrucit ar Insemna o extraordinara dispersare ; numai
cu ajutorul muncii in cornun, in artel, in tovarasie, vom
putea iesi din impasul in care ne-a adus razboiul
imperialist.

Masa varaneasca, care in virtutea situaciei ei economice
a fost cea mai asuprita in timpul capitalismului, este prea
putin dispusa sa creada in posibilitatea unor revirimente
si schimbari radicale. Experienvele la cai e l-au supus
Kolceak, Iudenici si Denikin 11 fac pe Oran sa fie foarte
circumspect in privinta cuceririlor sale..Fiecare Oran stie
ca aceste cuceriri nu sint Inca definitrv consolidate, ca

22*
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dusmanul lui mosierul nu este Inca nimicit, ci,
ascuns n umbra, asteapta ajutorul prietenilor si, tilharii
capitalului internacional. Si desi capitalul internacional
slabeste pe zi ce trece, n timp ce situacia noastra inter-
nacionala s-a imbunatacit considerabil in ultima vreme,
totusi, apreciind lucid lucrurile sub toate aspectele, tre-
buie s spunem ca capitalul international este Inca, fara
indoiala, mai puternic decit noi. El nu mai poate purta
razboi ficis impotriva noastra, pentru ca nu mai dispune
de forcele necesare in acest scop. Chiar n ultimele zile
au aparut in presa burgheza europeana declaracii facute
de acesti domni in sensul ca. in Rusia nu e greu sa te
impotmolesti i c ar fi poate mai bine sa facem pace cu
ea". Asa se intimpla intotdeauna : dupa ce a mincat
bataie, adversarul incepe sa fie mai conciliant. Nu o
data' le-am declarat noi domnilor imperialiti europeni
ca sintem dispusi sa facem pace, dar ei voiau s subjuge
Rusia. Acum insa si-au dat seama c dorincelor lor nu
le e dat sa se implineasca.

In momentul de faca milionarii i miliardarii interna-
cionali continua sa fie mai puternici cleat noi. 5i caranii
vad foarte bine ca incercarile de rebeliune ale lui Iude-
nici, Kolceak i Denikin au fost organizate cu banii im-
perialistilor din Europa si din America. Masa caraneasca
stie foarte bine ce urmari ar avea pentru ea cea mai
mica slabiciune. Taranii n-au uitat ce inseamna puterea
mosierilor 5i capitalistilor, i aceasta i determina sa. fie
partizani credinciosi ai Puterii sovietice. Cu fiecare luna
Puterea sovietic a. se consolideaza, iar caranii care in trecut
au muncit din greu si au fost exploataci, care au simcit
pe pielea lor ce inseamni asuprirea mosiereasca si capita-
lista, devin din ce in ce mai constienci.

Fireste ns c altfel stau lucrurile cu chiaburii, cu
aceia care cineau muncitori j dadeau bani cu camata,
imbogacindu-se din munca altora. In marea lor majori-
tate, ei sint de partea capitalistilor si sint nemulcumici
de rasturnarea ce s-a produs. $i noi trebuie s ncelegem
clar c mpotriva acestui grup de carani va trebui sa mai
ducem o lupta mnde1ungat i indirjita. Intre caranii care
au purtat pe umerii lor tot jugul asupririi burghezo-mo-
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sieresti si çàranii exploatatori se afla masa taranimii mij-
locase. Aici se afla cea mai grea dintre sarcinile noastre.
Socialistii au spus intotdeauna ca trecerea la socialism
ridica o problema grea : problema atitudinii clasei mun-
citoare fata de taranimea mijlocasa. Mai mult ca in orice
alt domeniu, aici trebuie s cerem tovarasilor comumsti

dea dovada de atentie, de pricepere si de atitudine
chibzuita in abordarea acestei sarcini complexe si dificile,
far a. a incerca s-o rezolve in pripa.

T5ranul mijlocas e, fara indoial, deprins cu gospodaria
indwiduala. E taran-proprietar, si de§i deocamdati n-are
pamint, .desi proprietatea privati asupra pamintului a
fost desfuncata, taranul ramine totusi proprietar, in pri-
mul rind, pentru ca. acestei categorii de tarani ii ramin
produse alimentare. Iaranul mijloca§ produce mai multe
produse alimentare decit ii trebuie, asa incit, avind sur-
plusuri de cereale, el devine un exploatator al muncitoru-
lui intometat.De aici rezulta principala sarcina si prin-
cipala contradictie. Ca om al munch, ca om care traieste
din munca lui si care a cunoscut asuprirea capitalistà,

acest Oran e de partea muncitorului. Dar ca proprie-
tar, c5.ruia ii ramin surplusuri de cereale, el e deprins
le considere ca bun al sau, pe care-I poate vinde liber.
Dar a vinde surplusuri de cereale intr-o tara infometata
inseamna" a deveni speculant, exploatator, caci pentru piine
omul flamind va da i camasa de pe el. Aici se desfa§oar5.
o lupta grea, inversunata, care cere din partea noastra

din partea tuturor reprezentantilor Puterii sovietice,
si in special din partea comunistilor care activeaza la
sate maximum de atentie si o atitudine cit mai chib-
zuita in aceasta problema si in alegerea eallor pentru
rezolvarea ei.

Noi am spus intotdeauna ca nu vrem sa impunem cu
forta taranului mijlocas socialismul, iar Congresul al
VIII-lea al partidului a confirmat pe de-a-ntregul aceast5
pozitie. Alegind pe tovarasul Kalinin ca presedinte
al C.E.C. din Rusia, noi am pornit de la conside-
rentul ca trebuie sa cream o legatura strinsa si nemij-
locita intre Puterea sovietic i var5nime. Datorita tova-
ra§ului Kalinin, munca la sate a capatat un puternic

s5.
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imbold. Thanul a dobindit, fir5 indoia15, posibilitatea
unor leg5turi mai directe cu Puterea sovietic5, adresin-
du-se tovarasului Kalinin, care reprezint5 puterea su-
prem5 in Republica sovietica. Prin urmare, Oranului
mijlocas 1.-am spus : Nici nu ne gindim s5-ci impunem cu
forca trecerea la socialism". Dar trebuie s5-1 facem
inteleag5 acest lucru, trebuie s tim s i-1 spunem intr-un
limbaj cit mai pe intelesul lui. Aici poate fi vorba numai
de inriurire prin puterea exemplului, prin buna organi-
zare a gospod5riei obstesti. Iar pentru a da exemplu de
munc5 in artel, in tov5rie, trebuie mai intii ca noi
insine s organiz5m in mod reusit asemenea gospodarii.
In acesti doi ani, miscarea pentru crearea de comune si
arteluri agricole a avut o amploare deosebit de mare.
Dar, privind lucrurile lucid, trebuie s5 spunem c5 majori-
tatea tovaraislor care s-au repezit sa. organizeze comune
agricole veneau in agricultur5, in economia rura15, far5.
a cunoaste suficient conditiile economice ale vietii Ora-
nului. De aceea a trebuit sà inlaturam aici o sumedenie
de greseli, de consecinte ale unor m5suri pripite, ale
aborda'rii gresite a problemei. In foarte multe gospodarn
sovietice s-au strecurat vechi exploatatori, fosti mosieri.
Acolo puterea lor a fost doborit5, dar ei insisi n-au fost
desfiincati. Ei trebuie sa' fie inl5turati de acolo sau pusi
sub controlul proletariatului.

Aceast5 sarcin5 st5 in fata noastr5 in toate domeniile
de activitate. V5 este cunoscut c Armata Rosie a re-
purtat o serie de victorii stralucite. In rindurile ei se
g5sesc zeci de mii de ofiteri i colonei din vechea armat5.
Dacsa nu-i luam in serviciul nostru si nu-i puneam s ne
slujeasc5 interesele, n-am fi putut crea o armat5. $i cu
toate tr5cUri1e s5virsite de unii specialisti militari, noi
am reusit infringem pe Kolceak 3i pe Iudenici, iar
acum repurt5m victorii pe toate fronturile. Aceasta se
exp1ic5 prin faptul c5, datorit5 celulelor comuniste din
armata, care au un urias rol propagandistic 3i agitatoric,
ofiterii, putini la num5r, sint inconjurati de o asemenea
ambiantI si se af15 sub o inriurire comunistl atit de
puternic5, inch cei mai multi dintre ei nu sint in stare si

sa.
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se sustraga efectelor organizarii si ale propagandei cornu-
niste cu care ii inconjuram.

Comunismul nu poate fi construit fara un bagaj de
cunostinte tiinçifice, tehnice si de cultura generala, pe
care ins5 le posedà specialistii burghezi. Cei mai multi
dintre ei nu simpatizeaza cu Puterea sovietica, dar fara
ei nu putem construi comunismul. Trebuie sa cream in
jurul lor o atmosfera tovaraseasca, de munca in spirit
comunist, i s facem astfel ca ei s mearga in rind cu
puterea muncitoreasca-taraneasca.

In rindurile taranimii intilnim adesea o atitudine de
extrema neincredere i indignare, care merg pina la ne-
garea completa a utilitatii sovhozurilor : n-avem nevoie
de sovhozuri, acolo s-au cuibarit vechii exploatatori. Noi
le spunem : nu, daca nu stiti sa organizati singuri gospo-
&aria intr-un chip nou, trebuie s luam in serviciul nos-
tru pe spechalitii vechi, altfel nu vom scapa de saracie.
Pe aceia dintre ei care vor incalca dispozitiile Puterii
sovietice ii vom sanctiona fara crutare, la fel ca in
Armata Rosie ; lupta continua, si este o lupta necruta-
toare. Dar pe cei mai multi dintre ei ii vom determina

lucreze asa cum cerem noi.
Aceasta este o problema grea i complexa, care nu

poate fi rezolvata dintr-o data. Aici e nevoie de disci-
plina muncitoreasca constienta, de legaturi mai strinse
cu taranimea ; trebuie sa le explicam ca vedem toate
abuzurile ce se fac in gospodariile sovietice, dar noi
spunem cá oamenii de tiinç i tehnicienii trebuie sa fie
pusi in slujba gospodariei obstesti, caci cu mica gospo-
darie nu putem scapa de saracie. Si vom proceda ca in
Armata Rosie : de o suta de ori vom fi batuti, dar a suta
una oar ii vom invinge pe toti. Pentru aceasta insa este
necesar ca munca la sate sa fie dusa in mod organizat
disciplinat, tot atit de riguros ca in Armata Rosie i ca
in alte domenii ale economiei. Incetul cu incetul, dar fara
abatere dovedim noi taranilor avantajele gospodariei
obstesti.

Iata ce lupta trebuie sa. ducem noi in gospodariile .so-
vietice ; iata in ce consta greutatea trecerii la socialism

consolidarea reala", definitiva a Puterii sovietice.
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Atunci cind majoritatea taranilor mijlocasi se vor con-
vinge ca, daca nu se aliaza cu muncitorii, inseamna
ii ajuta in fapt pe Kolceak si pe Iudenici, cind se vor
convinge ca in lumea intreaga acestia din urrna nu mai au
de partea lor dech pe capitalisti, care urasc Rusia Sovie-
tica si care ani de-a rindul ii vor mai repeta incercarile
de a recuceri puterea, atunci chiar i cel rnai inapoiat
dintre ei va incelege ca nu are alta alternativa decit : ori
sà mearg a. in alianca cu muncitorii revolucionari spre
eliberare deplina, ori, daca vor da dovada de cea mai
mica sovaiala, va invinge dusmanul, vechiul exploatator
capitalist. Victoria asupra lui Denikin nu va insemna Inca"
deshincarea definitiva a capitalistilor. Este un lucru pe
care trebuie sa-1 ir4e1egem cu totii. Stim foarte bine ca
nu o data vor mai incerca ei sa sugrume Rusia Sovietica.
De aceeavaranul nu are de ales ; el trebuie s dea ajutor
muncitorilor, caci cea mai mica sovaiala atrage dupa sine
victoria mosierilor si a capitalistilor. A dezvolta in rim-
durile caranimii constunca acestui fapt iata prima si
cea mai importanta dintre sarcmile noastre. Taranul care
traieste din munca sa este un aliat credincios al Puterii
sovietice ; in acest Oran muncitorul vede un egal al sau,
iar puterea muncitoreasca face pentru el tot ce-i sta. In
putinfa ; nu exista sacrificm de la care puterea munci-
toreasca-Vai-aneasca sa se dea in laturi atunci cind e vorba
de satisfacerea nevoilor acestui Oran.

Dar varanul care-si foloseste surplusurile de cereale
pentru a exploata pe cel flamind e dusmanul nostru.
Obligatia de a satisface nevoile fundamentale ale tarii
infometate este o obligavie fava de stat. Dar nu toli
ranii imeleg ca vinzarea la liber a cerealelor este o crima
impotriva statului. Eu am produs aceste grine, ele imi
aparvin si am dreptul sa le vind cui vreau", asa judeca
taranul, din obisnuinca, ca in vremurile de altadata. Iar
noi spunem ca aceasta este o crima impotriva statului.
Libertatea comercului de cereale inseamna imbogacire de
pe urma surplusurilor de cereale, inseamna reintoarcere
la vechiul capitalism ; acest lucru noi nu-I vom admite 4i
impotriva lui vom lupta prin toate mijloacele.

ca
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In perioada de trecere aplicam sisternul colectárilor de
stat i al predarii obligatorii a surplusurilor de cereale.
Sum ci numar aceasta ne va da posibilitatea s scipam
de saricie §i de foamete. Imensa majoritate a muncitori-
lor au de suferit de pe urma faptului c cerealele nu se
distribure in mod just ; or, pentru ca ele sa poata fi just
distribuite este necesar ca taranii sa-§i indeplineasca fara
abatere, in mod contiincios §i neconditionat, obligatiile
de predare obligatorie a surplusurilor de cereale catre
stat. Aici nu poate fi vorba de nici un fel de concesii
din partea Puterii sovietice. Aici nu e vorba de vreo
lupta a puterii muncitore§ti impotriva Oranimii, e vorba
de ins4i existenta socialismului, de existenta Puterii so-
vience. Noi nu putem da acum Oramlor m arfuri, e
oarece nu avem combustibil, iar transportul pe caile
ferate este aproape paralizat. Trebuie ca mai intii taranul

dea muncitorului cereale pe credit, dar nu la un pret
de specula., ci la pret oficial, pentru ca muncitorii
poata reface productia. Nici un Oran nu va proceda
altfel atunci cind va vedea un muncitor care moare de
foame alaturi de el. Dar cind e vorba de rnilioane de
muncitori, Oranii nu mai inteleg acest lucru, i vechile
deprinderi de specula 1§i spun cuvintul.

0 Indeiungat i perseverenta actiune de combatere a
acestor deprinderi, munca de agitatie §i propaganda,
munca de lamurire, verificarea a ceea ce s-a facut, iata
in ce consta politica noastra fata de taranirne.

Sa dam tot sprijinul Oranului muncitor, sa-1 tratam
ca pe un egal, sa ne ferim de orice incercare de a-i
impune ceva prin foga' iata prima noastra sarcina.
Cea de-a doua : lupta consecventa impotriva speculei,
impotriva negustoriei, impotriva ruinei economice.

La inceputurile organizarii sale, Armata Ro§ie era
formata din razlete grupuri de partizani. Din cauza lipsei
de disciplina §i de coeziune au fost multe jertfe inutile,
dar noi am biruit aceste greutati §i, in locul deta§amen-
telor de partizani, am creat o Armata Ro§ie care numara
milioane de osta§i. Dac n domeniul militar, care pre-

sa
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zinta atitea greutati §i primejdii, am putut realiza acest
lucru intr-un timp atit de scurt, in numai doi ani, &intern
cu atit mai siguri vom obtine succese similare in toate
domemile vieii economice.

Sint convins c vom reu0. s rezolvam §i aceasta pro-
blerna stabilirea unor relatii juste intre clasa munci-
toare §i taramme, adoptarea unei juste politici de apro-
vizionare , care este una dintre cele mai grele, §i ca
vom repurta aici o victorie similara cu cea de pe front.

Pravda nr. 259
Izvestiia C.E.C. din Rush:"

nr. 259 din 19 noiembrie 1919

Se tipIirege dupd textul
apii rut in ziarul Pra vda"
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RAPORT PREZENTAT LA CEL DE-AL DOILEA
CONGRES GENERAL DIN RUSIA

AL ORGANIZATIILOR COMUNISTE
ALE POPOARELOR DIN ORIENT "8

22 NOIEMBRIE 1919

Tovara'§i ! Sint fericit 6. am azi prilejul s aduc salutul
meu congresului tovafa§ilor comuni§ti care reprezinfa
organizatnle musulmane din Orient §i sa. spun citeva
cuvinte despre situatia care s-a creat acum n Rusia §i
lumea intreaga". Tema raportului meu este momentul
actual, i mi se pare ci . in aceast 5. privinta* esentialul II
constituie acum atitudinea popoarelor din Orient fatI
de imperialism §i miFarea a-evolutionafa din rindurile
acestor popoare. E de la sine inteles c aceasea mi§care
revolucionari a popoarelor din Orient se poate dezvolta
acum cu succes §i poate duce la victorie numai dacsa se
afla' in legkuii direcea cu lupta revolutionarI a Repu-
bhcii noastre sovietice impotriva imperialismului inter-
national. Datorif mai multor imprejur'ari printre
altele, datorita" searii inapoiate a Rusiei §i intinderii ei
nem'arginite, precum i datorit5: faptului ea'. ea serveste
drept hotar intre Europa si Asia, intre Occident si
Orient a trebuit s luim asupra noastrI intreaga po-
vafa ceea ce noi considera'm drept o mare cinste de
a fi promotorii luptei mondiale impotriva imperialismu-
lui. De aceea intreaga desfIsurare a evenimentelor care
se vor produce in viitorul cel mai apropiat prevesteste
o lupea si mai inversunat51, pe scar 5. si mai largI impo-
triva imperialismului internacional, i va fi inevitabil
legafa de lupta Republicii sovietice 'impotriva forcelor
imperialismului unit impotriva Germaniei, Francei,
Angliei i Americii.

in
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Cit priveste situacia mi1itar, tici cit de favorabil
se prezinta ea acurn pentru noi pe toate fronturile. Nu

voi opri amanuncit asupra acestei probleme ; v voi
spune doar. c razboiul civil, pe care ni I-a impus cu
forca irnperrahsmul international, a adus timp de doi ani
Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse calamitaci
de nedescris, a aruncat pe umerii caranilor si muncitorilor
o povara ce le depasea asa rnasura puterrle, incit ade-
seort se parea ca nu vor putea rezista. In acelasi timp
insa, razboiul acesta, cu brutala sa silnicie, cu necruca-
torul sau asalt din partea asa-zisilor nostri aliaci" trans-
formaci in fiare, care ne-au jefuit i inainte de inceperea
revoluciei socialiste, acest razboi a savirsit o minune,
facind ca niste oameni obosici de razboi si care se parea
ca nu mai puteau suporta Inca unul sa se transforme in
luptatori care nu numai ca au rezistat timp de doi ani
tuturor incercarilor razboiului, dar acum Ii i inchere
victorros. Victoriile pe care le repurtam acurn asupra lui
Kolceak, Iudenici i Denikin inseamna inceputul unei
faze noi in istoria luptei imperialismului mondial impo-
triva carilor si naciunilor care s-au ridicat la lupta pentru
eliberarea lor. In aceasta privinca, cei doi ani de razboi
civil din cara noastra au confirmat in intregime adevarul
de mult cunoscut in istorie ca, rnai mult ca de orice,
caracterul unui razboi si deznodamintul lui depind de
orindurrea interna a carii care se angajeaza in razboi,
Ca razboiul este o reflectare a pohticu interne pe care
cara respectiva a dus-o inainte de razboi. Toate acestea
se rasfring inevitabil asupra desfasurarii razborulur.

Intrebarea care clasa a dus razboiul si continua sa-1
duel este deosebit de importanta. Numai datorita faptu-
lui cii razboiul nostru civil este dus de munciton
carani care si-au cucerit hbertatea i ca el este o contr-
nuare a luptei politice pentru eliberarea oamenilor muncii
de sub jugul capitalistilor din propria lor cara si din
lumea intreaga, numai datorita acestui fapt intr-o cara
atit de inapoiata cum e Rusia, istovita de patru ani de
razboi imperialist, s-au gasit oameni dirji pentru a putea
purta acest r0:zb9i timp de doi ani in condicu neasemurt
de grele,

ma
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0 dovada deosebit de graitoare in acest sens ne ofera
istoria razboiului civil in cazul lui Kolceak. Un dusman
de felul lui Kolceak, care avea asigurat ajutorul celor mai
puternice state din lume si care dispunea de o linie de
cale ferata pazita de trupe straine cu Un efectiv de o
suta de mii de oameni, inclusiv trupe de elita ale impe-
rialistilor internacionali de pada trupe japoneze care
fusesera pregatite pentru razboiul imperialist, dar care
aproape c n-au participat la el si de aceea au avut pucin
de suferit Kolceak, care se sprijinea pe caranii din
Siberia, pe acesti carani foarte instarici, care n-au cu-
noscut iobagia si care de aceea erau, fireste, cit se poate
de departe de comunism, parea c reprezinta o forca de
neinvins, deoarece trupele lui erau detasamentul inaintat
al imperialismului internacional. Pin in ziva de azi ope-
reaza in Siberia trupe japoneze, cehoslovace si o serie de
alte trupe ale unor naciuni imperialiste. Cu toate acestea,
experienca unui an si mai bine de dominacie a lui Kol-
ceak in Siberia cu uriasele ei bogacii naturale, dorninacie
care la inceput a fost sprijinita de partidele socialiste ale
Internacionalei a II-a, de mensevici si de eseri creatorii
frontului Comitetului Adunarii constituante si care
in asemenea condicii, din punctul de vedere al omului de
pe strada si al mersului obisnuit al istoriei, parea trainica
si de nezdruncinat, a aratat in realitate urmatoarele : pe
masura ce Kolceak a inaintat in interiorul Rusiei, forcele
i s-au sleit, iar in cele din urrna vedern victoria deplina
a Rusiei Sovietice asupra lui Kolceak. Avem aici, fara

o dovada practica a faptului c forcele unite
ale muncitorilor i caranilor care s-au eliberat de sub
jugul capitalistilor pot face adevarate minuni. Avem aici
dovada practica a faptului c un razboi revolucionar,
atunci cind antreneaza efectiv masele muncitoare asuprite
si le trezeste interesul, cind le face sa-si dea seama ca
lupta impotriva exploatatorilor, un asemenea razboi
revolucionar declanseaza in ele energia si genereaza ca-
pacitatea de a savirsi minuni.

Cred c ceea ce a ficut Armata Rosie, lupta ei, istoria
victoriei ei vor avea pentru toate popoarele din Orient
o insemnatate uriasa, universala. Aceasta lupr i aceasta
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victorie vor arata popoarelor Orientului c, oricit de slabe
ar fi ele §i oricit de invincibi1 ii s-ar párea forca asu-
pritorilor europeni, care folosesc in lupta toate minunile
tehnicii i ale artei militare, un razboi revolucionar dus
de popoare asuprite daca va reu§i sa trezeasca efec-
tiv milioane de oameni care muncesc §i sint exploataci

ascunde in sine asemenea posibilitçi, asemenea mi-
nuni, incit eliberarea popoarelor din Orient este acum pe
deplin realizabila in practica nu numai din punctul de
vedere al perspectivelor revoluciei internationale, ci
din punctul de vedere al experiencei militare nemijlocite
pe care Republica sovietica a dobindit-o in Asia, in Sibe-
ria, in condicii cind a fost invadata de trupele tuturor
marilor puteri imperialiste.

In plus, aceasta experienca a razboiului civil din Rusia
ne-a aratat noua §i comuni§tilor din toate carile cã in
focul razboiului civil, paralel cu cre§terea entuziasmului
revolucionar, se produce o considerabila consolidare a
situaclei interne. Razboiul este un examen al tuturor
forcelor economice §i organizatorice ale fiecarei natiuni.
Astázi, dupa doi ani de experienca, oricit de greu ar fi
razboiul pentru muncitori §i carani care suf era de foame
§i de frig, pe baza experiencei acestor doi ani se poate
Tune ca noi repurtam i vom continua sa repurtam
victorn, pentru ca spatele frontului nostru e puternic,
pentru ca caranii i muncitorii, de§i sufera de foame
de frig, se prezinta strins unici §i, cu force sporite, la
fiecare lovitura grea raspund prin intarirea coeziunii lor,
prin intarirea puterii economice, i numai astfel au der
venit posibile victoriile asupra lui Kolceak, asupra lui
Iudenici i a aliacilor lor cele mai puternice state din
lume. Acqti doi ani ne arata, pe de o parte, posibilitatea
desfa§urarii unui razboi revolucionar, iar pe de alth parte
procesul de consolidare a Puterii sovietice sub loviturile
grele ale unei invazii straine care are drept scop s dis-
truga repede focarul revoluciei, sal desfiinceze republica
muncitorilor §i caranilor care au indraznit sa declare
razboi imperialismului internacional. Dar in loc sa in-
fringa pe muncitorii i caranii din Rusia, aceste lovituri
n-au facut decit sa-i oceleasca.

si
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Acestea sint principalele rezultate, principalul continut
al momentului prin care trecem. Ne aflam in preajma
unor victorii decisive asupra lui Denikin, ultimul dusman
care a mai ramas pe teritoriul nostru. Ne simtim puter-
nici i, farI teamI de a gresi, putem afirma sus si tare
cI opera de constructie internI a republicii s-a consolidat

cI din razbowl impotriva lui Denikin vom iei mult
mai

nconstruir
infariti si mai bine pregItiti pentru a putea indeplini

sarcma edificiului nostru socialist, sarcinI
cIreia in timpul rIzboiului civil nu i-am putut acorda
decit prea putin timp i prea putine forte si c5reia abia
acum, iesind pe calea dezvoltIni libere, ne vom putea
consacra in intregime.

Noi asistIm la un proces de descompunere a imperia-
lismului in Europa occidentalI. Dv. stiti ca acum un an
chiar i socialistilor germani, ca i marii majoritIti a so-
cialistilor care nu-si dIdeau seama cum stau lucrurile in
realitate, li se pIrea ca. se desfIsoara o lupti intre douI
grupuri ale imperialismului mondial si c aceastI
constituie unicul continut al istoriei, c`a nu existI forte
care s poata intreprinde .altceva ; li se pIrea nici
socialistilor nu le ramine mmic altceva decit s5 adere la
unul din grupurile puternicilor tilhari mondiali. Asa se
pIrea c stIteau lucrurile la sfirsitul lui octombrie 1918.
De atunci insI in istoria mondialI s-au produs, in decurs
de un an, fenomene far51 precedent, de mare amploare
si profunzime, care au deschis ochii rnultora dintre so-
cialistii care in timpul rIzboiului imperialist au fost pa-
trioti si au incercat sa-si justifice atitudinea prin faptul
ca. se aflau in fata inarnicului, au incercat justifice
alianta cu imperialistii englezi francezi, pretinzind
acestia ar aduce eliberarea de sub jugul imperialismului
german. Priviti cite iluzii a spulberat acest ralzboi ! AsistIm
la descompunerea imperialismului german, si aceast5 des-
compunere a dus nu numai la revolutie republicanI, ci si
la revolutie socialistI. Dv. stiti, desigur, ea in Germania
lupta dintre clase a devenit in prezent si mai ascutitI
nu e departe ziva cind va izbucni rIzboiul civil, lupta
proletariatului german impotriva imperialistilor germani,
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lupt5

i

si

ra-si
ca



32,8 V. I. LENIN

care si-au pus firma republicana, dar au ramas tot re-
prezentanci ai imperialismului.

Toata lumea .stie ca in Europa occidentala revolutia
sociala se apropie cu pasi repezi, c acelasi lucru se
timpla si in America, si in Anglia, la acesti pretinsi repre-
zentanci ai culturii i civilizaçiei, nvingatori ai hunilor,
adica ai imperialistilor germani, dar cind s-a ajuns la
pacea de la Versailles, toata lumea a vazut c pacea de la
Versailles este de o suta de ori mai silnica cleat cea de la
Brest, pe care ne-o impusesera tilharii germani, i cà
aceasta pace de la Versailles este cea mai mare lovitura
pe care si-au putut-o da capitalistii i imperialistii din
aceste nenorocoase cari invingatoare. Pacea de la Versailles
a deschis ochii natiunilor invingatoare si a demonstrat
canu avem in fatal reprezentanciai culturii ai civiliza-

ca Anglia si Franca, degi cari democratice, sint
guvernate de rechirni imperialiti. Lupta dinauntrul cari-
lor conduse de acesti tilhari se dezvolta atit de repede,
inch avem tot dreptul s jubilam, stund cal pacea de la
Versailles e numai in aparenca o victorie a irnperialistilor
care au iesit biruitori, dar ca in reahtate ea va atrage dupi
sine falirnentul intregii lumi imperialiste i va face ca
masele muncitoare sa se indeparteze de socialistii care
in timpul razboiului au fost in alianca cu reprezentanth
putredului imperialism si au sustinut unul sau altui
dintre grupurile de tilhari incaieraci. Oamenilor muncii ii
s-au deschis ochii, deoarece pacea de la Versailles este o
pace tilhareasca si arata ca, in realitate, Franca si Anglia
s-au razboit cu Germania pentru consolidarea stapirurii
lor .asupra coloniilor pentru sporirea puterii lor impe:

Aceast lupt interna capata o amploare tot mai
mare. Astazi am avut prilejul s vad o radiograma
transmisa de la Londra la data de 21 noiembrie, in care
niste ziaristi americani oameni care nu pot fi banuiti
de simpatie faca de revolutionari spun ca, din cauza
refuzului S.U.A. de a ratifica tratatul de pace de la Ver-
sailles, in Franca se observa o nemaipomenita izbucnire
de sentimente antiamericane.

Anglia si Franca au invins, dar ele sint inglodate
datorii faca de America, care, oricit s-ar socoti invinga-

tiei,
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tori francezii i englezii, este ferm hotarita s. ia caimacul
sa stoarca grele dobinzli pentru ajutorul pe care 1-a

dat in timpul razboiului ; achitarea acestor datorii ur-
meaza a fi asigurata de flota americana', care se
construieste in prezent si care prin tonajul ei o va depasi
pe cea engleza. Ca pradalnicul imperialism american pro-
cedeaza atit de brutal se vede din faptul c. agenci ame-
ricani fac trafic de carne vie, femei si fete, pe care le duc
in America si in felul acesta contribuie la extinderea
prostituciei. Libera, civilizata America aprovizioneaza cu
came vie casele de toleranca ! /n Polonia si in Belgia au
loc conflicte cu agencii americani. Acestea sint fapte care
ilustreaza in mic ceea ce se petrece pe scara mare in fie-
care dintre micile cari care au primit ajutor din partea
Antantei. S1 luim, de pildã, cazul Poloniei. In aceasta
cara, care se lauda ca e acum un stat independent, yin
agenci i speculanci americani care ii acapareaza toate
bogaciile. Polonia este acaparata de agenci americani. Nu
exista fabrica, uzina sau ramura industriala pe care sa nu
fi pus mina americanii. America a devenit atit de inso-
lenta, inch incepe s-o aserveasca pe marea i libera in-
vingatoare" Franca, care a fost pe vremuri o cara de
camatari, iar acum a devenit o cara inglodata in datorii
faca de America, caci nu mai are destula putere economica,
nu-i ajung nici grinele proprii, nici carbunii proprii, si nu-si
poate dezvolta pe scara larga forcele materiale, pe cind
America cere achitarea regulata a tuturor datoriilor. Pe
zi ce trece, devine, asadar, tot mai evident falimentul
economic al Francei, al Angliei si al altor mari puteri.
Alegerile din Franca au dat clericalilor majoritatea. Po-
porul francez, care a fost inselat prin aceea ca, in numele
libertacii i democraciei, a fost silit sa-si dea toate forcele
in lupta impotriva Germaniei, s-a ales acum, drept ras-
plata, cu povara unei uriase datorii publice, cu batjocura
pradalnicilor imperialiti americani, iar pe deasupra cu o
majoritate clericala formata din exponenci ai celei mai
negre reacciuni.

In lumea intreaga, situacia este azi extrem de incurcata.
Victoria noastra asupra lui Kolceak si Iudenici, aceste
slugi ale capitalului internacional, este mare, dal- mult

V. I Lenin. Opere complete, vol. 39
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mai mare, desi nu tot atit de evidenta, este victoria pe
care o repurtam pe scara internationala. Aceasta victorie
rezida in descompunerea launtrica a imperialismului, care
nu-si poate trimite trupele impotriva noastra. Antanta a
incercat sa trimita trupe impotriva noastra, dar incerca-
rile ei au esuat, caci trupele ei se descompun cind yin in
contact cu trupele noastre i iau cunostinta de Constitutia
noastra, Constautia Rusiei Sovietice, tradusa in limbile
lor. In pofida influentei liderilor socialismului putred,
Constitutia noastra atrage intotdeauna simpatiile maselor
muncitoare. Cuvintul Soviet" este azi pe intelesul tutu-
ror, iar Constitutia sovietica, tradusa in toate limbile, e
cunoscuta de toti muncitorii. Fiecare muncitor stie ca ea
este Constitutia oamenilor muncii, cã oglindeste orindui-
rea politica' a oamenilor muncii care cheama la victorie
asupra capitalului international ; el stie ca ea este o cuce-
rire pe care noi am obtinut-o in lupta impotriva impe-
rialistilor internationali. Aceasta victorie a noastra a avut
repercusiuni n fiecare tara irnperialista prin faptul
i-am luat, i-am cucerit propriile ei trupe, lipsind-o de
posibilitatea de a le arunca impotriva Rusiei Sovietice.

Ei au incercat sli lupte cu ajutorul unor trupe straine,
al trupelor Finlandei, Poloniei, Letoniei, dar i aceasta
incercare a esuat in chip lamentabil. Intr-o cuvintare
rostita in Camera, ministrul englez Churchill s-a laudat
acum citeva saptamini iar telegramele au raspindit
aceasta stire in lumea intreaga cal impotriva Rusiei
Sovietice a fost organizati o campanie militara la care
vor participa 14 OH i ca pina la Anul nou victoria asu-
pra Rusiei va fi un fapt implinit. Intr-adevar, la aceasta
campanie au participat multe tari Finlanda, Ucraina,
Polonia, Gruzia, precum i cehoslovaci, japonezi, fran-
cezi, englezi, germani. Noi stim insa ce-a iesit din toate
astea. tim cii estonienii I-au parasit la nevoie pe Iude-
nici, i acurn se desfasoara o vehernenta polernica de presa
pe tema ca estonienii nu vor sa-1 ajutc, iar Finlanda, in
ciuda tuturor stradaniilor burgheziei sale, n-a dat nici ea
vreun ajutor lui Iudenici. In felul acesta a esuat i cca
de-a doua incercare de a ne ataca din toate partile. Prima
incercare a fost atunci cind Antanta trimis propriile
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ei trupe, inzestratc dupa toatc rcgulile tchnicii militare,
astfel incit se parea c vor reusi sa invinga Republica
sovietica. De atunci insa de au parisit Caucazul, Arhan-
ghelskul, Crirneea si au mai limas doar in Murrnansk,
asemenea cehoslovacilor in Siberia, dar nu mai formeaza
acolo deck mici insule. Prima lor incercare de a ne bate
cu propriile lor trupe s-a soldat cu victoria noastra. A
doua incercare a constat in a instiga impotriva noastra
natiunile vecine cu noi, care din punct de vedere financiar
depind in intregime de Antanta, si a le sili sa faca toate
eforturile pentru a ne sugruma pe noi, ca focar de socia-
lism. Dar si aceasta incercare s-a soldat prmtr-un esec :
faptele au aratat ca nici unul din aceste state mici nu este in
stare sa duca un asemenea razboi. Mai mult chiar, in fie-
care tara mica s-a inradacinat un sentiment de ura impo-
triva Antantei. Daca Finlanda n-a pornit sà cucereasca
Petrogradul atunci cind Iudenici luase Krasnoe Selo, aceasta
se explica prin faptul ca ea ezita, vazind cal alaturi de
Rusia Sovietica poate sa existe independent, pe cind cu
Antanta nu poate sa traiasca in pace. Asa s-a intimplat
cu toate popoarele mici. Asa se intimpla acum cu Fin-
landa, Lituania, Estonia, Po Ionia, unde domneste un so-
vinism adinc indradacinat, dar alaturi de el mocneste un
sentiment de ura fata de Antanta, care Ii intensifica acolo
exploatarea. Iar in momentul de fata, pc baza unei apre-
cieri riguroase a mersului evenimentelor, putem spune,
fara teama de exagerare, el nu numai prima, ci i cea de-a
doua etapa a razboiului international impotriva Republicii
Sovietice s-a soldat printr-un esec. Acum ne ramine doar sa
invingem trupele lui Denikin, care sint deja pe jumatate
infrinte.

Asa se prezinta in momentul de fata situatia noastra pe
plan intern si extern, pe care v-am expus-o pe scurt in
raportul meu. In incheiere, va rog sa-mi sa ma
opresc asupra situatiei ce se creeaza in privinta nationali-
tatilor din Orient. Dv. reprezentati organizatiile comu-
niste i partidele comuniste ale diferitelor popoare din
Orient. Trebuie sa va spun ca, daca bolsevicii rusi au
reusit sa faca o sparturi in vechiul imperialism, daca au
reusit sa-si asume sarcina extrem de anevoioasa, dar
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nespus de nobili, de a deschide noi ci n faca revoluciei,
atunci voui, reprezentanvilor maselor muncitoare din
Orient, vi revine o sarcini si mai rnireaci, si mai noui.
Acum devine din ce in ce mai clar c revolucia
care este iminenti in lumea intreagi, nu va insemna nici-
decum numai victoria proletariatului, in fiecare vat%
asupra propriei sale burghezii. Acest lucru ar fi posibil
daci revoluciile s-ar produce usor i repede. Noi insà
stun câ imperialistii nu vor Ingdui asa ceva, c toate
rile sint inarmate impotriva bolsevismului diniuntrul lor
si se gindesc numai cum si invingi bolsevismul la ele
acasii. De aceea in fiecare cari se maturizeazi condiciile
pentru izbucnirea unui rizboi civil, la care vechii

conciliatori urmeazi s participe alituri de burghezie.
Astfel revolucia socialisti nu va fi numai si mai ales o
lupti a proletarilor revoluvionari din fiecare taxi impo-
triva propriei lor burghezii ; nu, ea va fi o lupti a tuturor
colormlor i çribor asuprite de imperialism, a tuturor

dependente impotriva imperialismului internacional.
in programul partidului nostru, adoptat in martie anul
acesta, noi, vorbind despre apropierea revoluviei sociale
mondiale, am declarat cii rizboiul civil al oamenilor mun-
cii impotriva imperialistilor si a exploatatorilor in toate
çiirile inaintate incepe si se uneasci cu rizboiul national
impotriva imperialismului internacional. Acest lucru este
confirmat de mersul revoluciei, iar desfisurarea ulterioari
a everumentelor ii va confirma din ce in ce mai mult.
La fel va fi si in Orient.

Noi stim ci masele populare din Orient se vor ridica
aici ca participanvi de sine stititori, ca fiurrtori ai unei
vievi noi, cici sutele de milioane de oameni care alci-
tuiesc aceasti populacie aparcin naciumlor dependente,
lipsite de egalitate in drepturi, care pini acum au fost
un obiect al politicii internacionale a imperialismului, iar
pentru cultura i civilizacia capitalisti au existat doar ca
material de ingrisimint. Si cind se vorbeste de impirvi-
rea mandatelor asupra colonnlor, stim foarte bine ci
aceasta este o inwircire de mandate pentru jaf, pentru
jecmineali, cii aceasta inseamni a acorda unei infime pirci
din populacia globului dreptul de a exploata majoritatea
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populaciei lui. Aceasta majoritate care pina acurn a stat
cu totul in afara progresului istoric, deoarece nu putea
reprezinte o forca revolucionara de sine statatoare la in-
ceputul secolului al XX-lea a incetat sa joace un asemenea
rol pasiv. Stim c dupa 1905 au urmat revolucii in Turcia,
in Persia, in China, ca in India s-a dezvoltat o miscare
revolucionara. Razboiul imperialist a stimulat si el creste-
rea miscarii revolucionare, 616 in lupta dintre
Europei au trebuit sa fie atrase intregi regirnente din
rindurile popoarelor coloniale. Razboiul imperialist a tre-
zit si Orientul, atragind popoarele lui pe fagasul politicii
internacionale. Anglia si Franca au inarmat popoarele
coloniale si le-au ajutat sa-si insuseasca minuirea tehnicii
militare si a masinilor perfeccionate. De aceste cunostince
ele se vor folosi acum impotriva domnilor
Dupa perioada de desteptare a Orientului urmeaza in
revolucia contemporana perioada participarii tuturor po-
poarelor Orientului la faurirea destinelor intregii lumi,
spre a nu mai fi doar obiect de imbogacire. Popoarele
din Orient se trezesc pentru a acciona efectiv, astfel inch
fiecare .popor sà participe la faurirea destinelor intregii
omeniri.

Ina de cc cred c in istoria dezvoltarii revoluciei mon-
diale, care, judecind dupa felul cum a inceput, va continua
timp de mulci

iani
si va necesita multe eforturi, voua

revine un rol mportant in dezvoltarea miscarii revolu-
cionare, in desfasurarea luptei revolucionare, i aceasta
lupta a voastra va trebui sa se contopeasca cu lupta
noastra impotriva imperialismului internacional. Partici-
parea voastra la revoluCia internaçional v va pune in
faca unei sarcini complexe i grele, a carei indeplinire va
servi drept temelie pentru succesul general, caci aici pen-
tru prima oara majoritatea populaciei globului incepe
desfasoare acciuni de sine seat'atoare §i devine un factor
activ in lupta pentru doborirea imperialismului inter-
nacional.

Majoritatea popoarelor Orientului se afla intr-o situa-
cie mai proasta decit Rusia, cea mai inapoiata cara din
Europa, dar noi am reusit s unim pe ranii i mun-

imperialistii

imperialisti.
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citorii rusi n lupta impotriva ram'asitelor feudalismului
si a capitalismului, i claci lupta noastra' a fost atit de
usoari, aceasta se explica' prin faptul cal Impotriva capi-
zalului si a feudalismului se unisera' taranii i muncitorii.
Din acest punct de vedere, legkura cu popoarele Orien-
tului este deosebit de importanta, deoarece majoritatea
popoarelor Orientului este alckuit a. din reprezentanti
tipici ai masei muncitoare, nu din munciton care au
trecut prin scoala fabncilor i uzinelor capitaliste, ci din
reprezentanti upici ai masei muncitoare si exploatate a
taranimn, care geme sub apasarea rtnduielilor medievale.
Revolutia rus a. a arkat cum proletarii, dupI ce au
vins capitalismul, unindu-se cu masa fartmitata a milioa-
nelor de tkani muncitori, s-au ridicat victorios impotriva
asupririi medievale. Acum Republica noastra sovietica'
trebuie s grupeze in jurul ei toate popoarele orientale
ce se trezesc, .pentru a duce 'impreuna cu ele lupta
potnva impenahsmului international.

Aici se pune n fata dv. o sarcini care nu s-a mai pus
Ora' acum tn fata comunistilor din nici o tara', i anume :
sprijinindu-Va pe teoria i practica generala a comunismu-
lui i adaptindu-vI la conditii specifice care nu exista tn
çàrile europene, va trebui sa. stiti sa' aplicati aceasta' teorie

practica tn conditii in care principala masa' o constituie
taranimea, iar lupta urmeaz I. a fi indreptata nu impotriva
capitalului, ci Impotriva rama'sitelor medievale. Aceasta
este o sarcina: grea, de un gen aparte, dar deosebit de
fructuoasa, caci n felul acesta ar fi atrase in lupta mase
care n-au mai participat la ea, iar pe de aka: parte, data-
rita organizani de celule comuniste in Orient, capatati
posibilitatea de a stabili cea mai strinsa: legaturl cu In-
ternationala a Ill-a. Trebuie s ga'siti formele specifice
ale acestei aliante intre proletarii inaintati din lumea tn-
treag i masele muncitoare i exploatate din Orient, care
traiesc adesea n conditii medievale. Pe scara redusa, noi
am infaptuit hi tam noastra' ceea ce dv. yeti iinfaptui pe
scari mare, in çri maH. Sper c i aceasta a doua sarcida
o yeti indeplini cu succes. Prin intermediul Qrganizaciilor
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comuniste din Orient, pe care dv. le reprezentati aici,
aveti legaturi cu proletariatul revolutionar inaintat. Este
sarcina dv. s v ngrijici §i de aici inainte ca n fiecare
tara sa se desfa§oare o propaganda comunista pe incelesul
poporului.

Se intelege de la sine ca victoria definitiva o poate
repurta numai proletariatul tuturor tarilor inaintate ale
lumn, Jar noi, ru§ii, incepem o opera pe care o va desa-
vir§i proletariatul englez, francez sau german ; dar noi
ne dam seama c fara ajutorul maselor muncitoare ale
tuturor popoarelor coloniale asuprite, §i in primul rind
ale popoarelor din Orient, ei nu vor repurta victoria.
Trebuie sa fim con§tienti de faptul ca avangarda singura
nu poate infaptui trecerea la comunism. Sarcina ei este
de a trezi in rindurile maselor muncitoare, independent
de nivelul la care se afla ele, nazuinta revolutionara spre
organizare i activitate de sine statatoare, de a traduce pe
limba fiecarui popor adevarata invatatura comunista,
destinati comuni§tilor din 0:rile mai avansate, de a
deplini sarcinile practice care trebuie infaptuite imediat
§i de a se uni in lupta comuna cu proletarii din cele-
lalte tari.

Iata probleme a caror rezolvare nu o yeti gasi in nici
o carte comunista, ci numai in lupta generala pe care
a inceput-o Rusia. Va trebui s puneti aceasta problema
§i s-o rezolvati pe baza propriei dv. experience. In aceasta
privinç v va ajuta, pe de o parte, alianta strinsa cu
avangarda tuturor oamenilor muncii din celelalte tari, iar
pe de alta parte priceperea de a ci§tiga increderea popoa-
relor pe care le reprezentati aici. Va trebui sa va bazati
pe nationalismul burghez care se treze§te §i nu poate s.
nu se trezeasca n rindurile acestor popoare §i care
este indreptatit din punct de vedere istoric. Totodata
trebuie sa va croiti drum spre masele muncitoare §i ex-
ploatate din fiecare tara §i sa le spuneti, intr-o limba pe
incelesul lor, ca unica speranca de eliberare este victoria
revoluciei internacionale §i c proletariatul international
este singurul aliat al tuturor sutelor de milioane de oa-
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meni ai muncii si de exploataci ai popoarelor din Orient.
Aceasta este sarcina gigantici care sta., n faca dv. i pe

care, cu eforturi unite, organizaciile comuniste din Orient,
data' fiind actuala epocI de revolutie i datorit a. avintu-
lui micrii revolucionare n aceasta privinci nu
cape nici o indoia15. o vor indeplini cu succes si vor
contribui la victoria dep1in5. asupra imperialismului in-
ternacional.

dzvestiia
nr. 9

C.C. al
20

P.C. (b) din Rusie Se tipiireite
apilrut

dup:i textu!
din decembrie 1919 in ziar
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PROIECT DE HOTARIRE A PLENAREI C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA

Hotarirea C.C. (29.XI.1919)

Foarte urgent.
Cicerin va intocmi teze amanuntite pentru un

scurt raport n problema pacii spre a fi prezentat la con-
gresul Sovietelor, precum i textul unei declaratii din
partea acestui congres 119. Textul trebuie s contina pro-
puneri de pace §i de tratative de pace, fara a specifica
conditiile (se va recurge la o astfel de formulare inch
sa rezulte o confirmare a tuturor propunerilor ante-
rioare de pace, dar fr s ne lege minule).

Publicat pentru prima oard in 1959 Se tipiireite dupX manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI
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IN LEGATURA CU PROIECTUL DE HOTARIRE
A PLENAREI C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
CU PRIVIRE LA COMPONENTA C.E.C.

AL SOVIETELOR DIN RUSIA 12°

1) Nu vor face parte din Comitetul Executiv Central
comisarii poporului (inclusiv presedintele C.C.P.) si
nici loqiitorH lor.

2) Va fi redus nurnirul intelectualilor" si al funcciona-
rilor de stat din aparatul central.

3) Va fi ma'rit considerabil numa'rul muncitorilor i al
taranilor munciton, care shit, fr doar si poate,
strins legaci de masa muncitorilor i ta'randor fa'ra
partid.

6) Se va pune de acord cu hofarirea congresului parti-
dului 121.

Scris la 29 noiembrie 1919
Publicat pentru prima oarii in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XX XVI

Se tipareoe dupii manuscris
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PROIECT DE REZOLUTIE A C.C. AL P.C. (b)
DIN RUSIA CU PRIVIRE LA

PUTEREA SOVIETICA IN UCRAINA 122

In problema relaviilor cu poporul muncitor din Ucraina,
care se elibereaza de sub ocupatia vremelnica a bandelor
lui Denikin, C.C. al P.C. din Rusia hotaraste :

1) Promovind fara abatere principiul autodeterminarii
natiunilor, C.C. considera necesar sa confirme inca o data
ca P.C. din Rusia sta ferm pe pozitia recunoasterii inde-
pendencei R.S.S.U.

2) Considerind incontestabila pentru orice comunist
si pentru oHce muncitor constient necesitatea unei cit mai
strinse alianve intre toate republicile sovietice n lupta lor
impotriva forcelor agresive ale imperialismului mondial,
P.C. din Rusia e de parere c stabilirea definitiva a for-

acestei alianve e de competema exclusiva a rnunci-
torilor i taranilor muncitori ucraineni.

3) Pina la adoptarea unei hotariri definitive in aceasta
privinta, relaciile dintre R.S.S.U. i R.S.F.S.R. se stabilesc
ca legatura federativa pe baza hotaririi din 1 iunie 1919
a C.E.C. din Rusia i a hotaririi din 18 mai 1919 a C.E.C.
din Ucraina 123 (rezolucia se anexeaza).

4) Avind in vedere ca. veacuri de-a rindul cultura
ucraineana (limba, scoala etc.) a fost inabusita de carism
si de clasele exploatatoare din Rusia, C.C. al P.C. din
Rusia obliga pe toci membrii de partid s contribuie prin
toate mijloacele la inlaturarea tuturor piedicilor din calea
dezvoltarii libere a limbii i culturii ucrainene. Intruch,
datorita asupririi seculare, in rindurile partii tnapoiate a
maselor ucrainene se observa tendime n4onaliste,
membrii P.C. din Rusia sint datori s adopte faf4 de

melor



340 V. I. LENIN

acestea din urma o atitudine de maxima' toleranta si ex-
trema precautie, opunindu-le explicarea tovaraseasca a
Klenutatii intereselor maselor muncitoare din Ucraina
din. Rusia. Membrii P.C. din Rusia care activeaza pe ter--
tonul Ucrainei trebuie sa realizeze in fapt dreptul mase-
lor muncitoare de a invata in limba materna si de a o
folosi in toate institutiile de stat, combatind prin toate
mijloacele orice incercare de a impinge prin masuri
artificiale limba ucraineana pe planul al doilea si tin-
zind, dimpotriva, s-o transforme pe aceasta intr-un instru-
ment de luminare comunista a maselor muncitoare. Trebuie
luate masuri imethate ca in toate institutiile de stat
existe un numar suficient de functionari care sa cunoasca
limba ucraineana si ca pe viitor toti functionarii s cu-
noasca limba ucraineana.

5) Trebuie asigurata o legatura cit mai strinsa intre
mstitutnle sovietice qi populatia taraneasca bastinasa a
Ord, in care scop este necesar ca de la bun inceput, chiar
la introducerea comitetelor revolutionare 124 §i a Soviete-
lor, majoritatea membrilor lor sa fie alcatuita din repre-
zentanvi ai taranimii .muncitoare, asigurindu-se totodata
reprezentantilor tarammii sarace cuvintul decisiv.

6) Deoarece in Ucraina .carinimea formeaza, intr-o
masura si mai mare decit in Rusia, masa precumpani-
toare a populavei, sarcina Puterii sovietice in Ucraina
este cistige nu numai increderea taranimii sarace,
ci i pe aceea a paturdor largi ale taranimd mijlocase,
care prin adevaratele ei interese este strins legata de Pu-
terea sovieuca. Printre altele, mentinind principiile fun-
damentale ale politicii de aprovizionare (colectarea cerea-
lelor de catre stat la preturi fixe, predarea obligatorie
a surplusului de cereale), este necesar ca metodele de
aplicare a acestei politici sa fie judicios adaptate la con-
ditiile existente in satul .ucrainean.

Sarcina unediata a polmcii de aprovizionare in Ucraina
trebuie sa fie colectarea surplusurilor de cereale numai
in cantitatea strict limitatii, necesara pentru aproviziona-
rea saracimii satelor ucrainene, a muncitonlor si a Ar-
matei Rosii. La colectarea surplusurilor trebuie acordata
o aterqie deosebita intereselor taranimii mijlocase, facin-
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du-se totodata o distinctie neta intre ea si elementele
chiaburesti. E necesar ca in fata taranimii ucramene
fie demascata, pe baza de fapte, demagogia contrarevo-
lutionara ce se face in scopul de a o convmge c Rusia
Sovienca si-ar propune s pompeze din Ucraina cereale

alte produse ah mentare nspre a le in Rusia.
Reprezentantilor instautiilor centrale, tuturor activisti-

lor de partid, instructorilor comitetelor de partid etc.
trebuie s li se traseze sarcina obligatorie de a atrage pe
scard cit mai larga taranimea srac i mijlocasa la munca
de conducere.

In acelasi scop, adica in scopul statornicirii unei ade-
varate puteri de stat a oamenilor muncii, trebuie luate
masuri imediate pentru a se impiedica inundarea institu-
tiilor sovietice.cu elemente din rindurile micii burghezh
orasenesti ucramene, care nu cunosc conditiile de trai ale
maselor largi ale taranimii si care adesea se camufleaza
sub steagul comunismului.

Pentru a putea fi admise in rindurile partidului sau in
msntutu nlesoviece, asemenea elemente trebuie supuse
unei prealabile verificari a aptitudinilor lor si a devota-
rnentului lor efectiv fata de interesele oamenilor muncii,
si in primul rind pe front, in rindurile armatei. Pretu-
tindeni si in once condivi aceste elemente trebuie sa fie
puse sub un strict control de clasa al proletanatului.

Avind in vedere ca, dupa cum a aratat experienta,
din cauza lipsei de organizare a saracimii, numeroasele
arme aflate in mimile populatiei satesti din Ucraina se
concentreaza inevitabil in minule elementelor chiaburesti

contrarevolutionare, ceea ce face ca, in locul dictaturii
oamenilor muncii, sa se instaureze in fapt dominatia
chiaburimii banditesti, sarcina primordiala a constructiei
sovietice in Ucraina este stringerea tuturor armelor
concentrarea lor in miinile Armatei Rosii muncitoresti-
taranesti.

7) In aplicarea politicii agrare trebuie sa se dea o aten-
tie deosebita intereselor gospodariei agricole a taranului
sarac si a celui mijlocas.

Sarcina politicii agrare in Ucraina trebuie sa fie :

sa

si

fi

si
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1) Lichidarea totara a proprietsacii funciare mosieresti,
restaurati de Denikin, si trecerea pa"minturilor mosieresti

miinile Oranilor Fara" paimint sau cu pa'rnint pucin.
2) Sovhozuri se vor crea numai in proporcii strict

vinindu-se seama de interesele vitale ale Orani-
lor din imprejurimi.

3) in ceea ce priveste unirea Oranilor n comune agri-
cole, arteluri etc. va fi aplicaa cu strictee politica parti-
dului, care nu admite n aceasa privinfal nici o constrin-
Fre, risind aceasta exclusiv la libera hotarire a varamlor

pedepsind cu asprime orice incereari de a intro-
duce in acest domeniu elementul constringerii.

Izoestiia
nr. 8

C.C. al P.C. din Rusie Se tigreite dup'd textul
din 2 decembrie 1919 aparut in ziar

limitate,

in

Iflff si
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CU PRIVIRE LA 1MBUNATATIREA CONDUCERII
CAILOR FERATE

PROIECT DE HOTARIRE A CONSILIULUI
COMISARILOR POPORULUI '25

Consiliul Comisarilor Poporului insarcineaza Comisa-
riatul poporului pentru caile de comunicavie ca n termen
de o sãptmn s elaboreze textul amanunvit al unui
decret (sau al unor instructiuni) cu privire la participarea
muncitorilor §i a organizatillor muncitore§ti, indeosebi
a smthcatelor, la conducerea cailor ferate, cu privire la
pregatirea muncitorilor pentru munca de conducere etc.

Scris la 2 decembrie 1919
Publicus pentru prima oarii in 1933,
in Culcgeri din Lenin', vol. XXIV

Se tipiireite dupii manuscrts
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A VIII-A CONFERINTA GENERALA
A P.C. (b) DIN RUSIA 126

2-4 DECEMBRIE 1919

Cuvintarea rostitii la dcschiderea
conferintei a fost publicata la 3
decembrie 1919 in ziarul Izvestiia
C.E.C. din Rusia" nr. 271 ; rapor-
tut politic al C.C. si cuvintul de
incheiere la raport la 20 de-
ccmbrie 1919 in ziarul Izvestiia
C.C. al P.C. (b) din Rusia" nr. 9 ;
proiectul de rezolutie cu privire la
politica internationala f i cuvintul de
incheiere cu privire la Puterea so-
vietica in Ucraina au fost publicate
pentru prima oara in 1932. In edi-
tiile a 2-a si a 3-a ale Operelor
lot V. I. Lenin, vol. XXIV

24

Cuvintarea rostita la deschiderea
conferintei se tipareste dupa steno-
gramii, confruntata cu textul aparut
in ziarul Izvestiia C.E.C. din
Rusia" ; raportul politic al C.C. si
cuvintul de incheiere la raport
dupii textul aparut in ziarul lz-
vestiia C.C. al P.C. (b) din Rusie,
confruntat cu stenograma ; proiectul
de rezolutie cu privire la politica
internationala dopii manuscris ;
cuvintul de incheiere cu privire la
Puterea sovietica in Uctaina dotoa
stenograma
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CUVINTARE ROSTITA
LA DESCHIDEREA CONFERINTEI

2 DECEMBRIE

Tovar4i ! Permiteti-rni ca in numele Comitetului Cen-
tral al P.C. (bolsevic) din Rusia sa declar deschisa Con-
ferinta generala a partidului nostru.

Tovarasi ! In conformitate custatutul partidului, con-
ferinta generala se convoaca la fiecare 3 luni, dar situatia
grea prin care am trecut acum citeva luni in legatura
cu mersul razbonilui ne-a obligat s ne incordam in asa
masura fortele i s comprimam atit de mult toate apara-
tele nu numai pe linia activitatii de stat, ci si pe linia
muncii de partici, inch, din pacate, n-am reusit sa inde-
plinim intocmai aceasta prevedere statutara, i conferinta
a fost aminata.

Acum, tovarasi, am convocat conferinta de fata in
legatura cu apropiatul congres al Sovietelor 127, intr-un
moment cind am reusit s ne imbunatatim enorm situa-
via pe fronturi i cind sintem siguri c ne aflam in ajunul
unei cotituri radicale spre mai bine atit in situatia noastra
internationala, cit si sub raport militar, precum si in tot
ce priveste constructia noastra interna. Despre sarcinile
care se pun in fata noastra s-a mai vorbit nu o data in
adunarile de partid, in presa, iar la conferinta actuala ne
vom ocupa de ele cu prilejul discutarii diferitelor puncte
de pe ordinea de zi. De aceea imi ingadui s trec direct
la partea practic i sa va propun s alegeti un prezidiu
al conferintei.

rog s afatati ce propuneri aveti de facut in aceasta
privinta.

24*

(341
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2

RAPORTUL POLITIC AL COMITETULU I CENTRAL
2 DECEMBRIE

(A plauz e.) Tovaraisi ! Din punct de vedere formal,
raportul Comitetului Central ar trebui sa' va. infaciseze
in momentul de faa, in special, un tbilant al experientei
prm care am trecut in acest timp. Considet insal
asemenea raport care s-ar ma.rgini la istorie sau chiar
n-ar face decit acorde principala atenvie prea n-ar
corespunde spiritului vremii prin care trecem i sarcinilor
care ne stau in fava. De aceea imi voi ingadui ca in ra-
portul de fata, pe care ag dori sa."-1 prezint si Ia congresul
Sovietelor, sai pun accentul nu atit pe descrierea eveni-
mentelor prm care am trecut, cit pe indicaviile pe care
le desprindem si pe care trebuie sa le desprindem
din datele experienvei, spre a ne servi de indreptar in ac-
tivnatea noastra practical imediata.

Desi in aceasta perioada: am obcinut putem spune
far 5. teama de exagerare succese deosebit de man i cu
mate ca ce a fost mai greu a ramas in urma noastra., ne
mai asteaptai totusi, fara indoiala, greutati foa rte, foarte
mari. Fireste, partidul trebuie sa-si concentreze intreaga
sa atenvie asupra rezolv'arii acestor probleme, iar in istorie
ne putem permite sa" ne adincim numai in ma'sura in care
acest lucru este neaparat necesar pentru rezolvarea pro-
blemelor care ne stau in faca.

Dintre problernele care s-au pus in fava noastra in
perioada de existenvi a Puterii sovietice, principala pro-
blerna', care ne-a preocupat cel mai mult, a fost si este,
faei doar si poate, cea a rzboiului. Ralzboiul civil a

ca. tin

a.s4
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absorbit, fireste, toati atencia i e de la sine inceles ca in
aceasti lupta pentru existenca a trebuit s scoatem cele
mai bune force ale partidului din toate celelalte domenii
de munca si de actrvitate i sa le transferam in armata.
Nici nu puteam proceda altfel in condiciile razboiului.
Dar chiar daca de pe urma acestei sustrageri de force a
avut mult de suferit munca creatoare in numeroase do-
menii ale activitacii noastre de stat si de partid, in schimb
insa am reusit efectiv sa asiguram in domeniul militar
o concentrare de force i obcinerea unor rezultate favo-
rabile pe care inainte nu numai adversarii nostri, nu nu-
mai sovaielnicii, dar nici chiar majoritatea tovarasilor
nostri probabil ca nu le-ar fi considerat posibile. Caci
a rezista timp de doi ani in condicii cind toti dusmanii
nostri au fost sprijinici direct si indirect, la mceput de
catre imperialismul german, iar apoi de catre cel al An-
tantei, care este si mai puternic si care a acaparat intreaga
lume, a rezista timp de doi ani intr-o cara atit de
ruinat i atit de inapmati este o sarcina a carei rezol-
vare a fost o adevarata minune". De aceea mi se pare
necesar sli lamurim in ce mod s-a realizat aceasta mi-
nune" si sa vedem ce concluzii practice decurg de aici,
concluzii pe baza carora s putem spune cu toati taria

i mi se pare ca. intr-adevar putem spune cu toata
taria ca, oricit de mari ar fi greutatile constructiei
interne, noi le vom birui in viitorul apropiat cu acelasi
succes cu care am rezolvat problemele apararii militare.

Imperialismul mondial, care, la drept vorbind, a pro-
vocat la noi razboiul civil si este vinovat de prelungirea
lui, a suferit in acesti doi ani o serie de infringeri, i noi
trebuie sa ne punem mai, intii de toate intrebarea : cum
se explica faptul ca, in lupta impotriva imperialismului
mondial, care pina in ziva de azi este, Para indoiala, de
citeva ori mai puternic decit noi, am obtinut un succes
atit de mare ? Pentru a putea raspunde la aceasta in-
trebare, trebuie sa aruncam o privire generala asupra
istoriei razboiului civil din Rusia, asupra istoriei interven-
ciei Antantei. In prirnul rind, trebuie s constatam ca in
acest razboi se contureazil doua perioade, sau doua me-
tode fundarnentale de acciune militara a Antantei im-
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potriva Rusiei, radical deosebite prin modul de a pro-
ceda al Antantei.

La inceput, dupa ce a invins Germania, Antanta,
planul ei de a sugruma Republica sovietica din Rusia, s-a
sprijinit, fireste, pe propriile ei trupe. Si este evident ca
daca Antanta ar fi putut trimite fie si numai o mica
parte din uriasele ei armate, devenite disponibile dup5.
infringerea Germaniei, daca ar fi putut trimite efectiv
impotriva Republicii sovietice ruse chiar i numai a zecea
parte din aceste trupe, se intelege de la sine ca noi nu am
fi putut rezista. Si aceasta prima perioad a. a razboiului civil
din Rusia se caracterizeazi prin esuarea incercarii Antan-
tei de a infringe cu propriile ei trupe Republica sovietica.
Antanta a fost nevoita sa retracrb a trupele engleze care
operau pe frontul Arhanghelskului. Debarcarea trupelor
franceze n sudul Rusiei s-a soldat printr-o serie de re-
volte ale marinarilor francezi, iar in prezent, oricit de
severa ar fi cenzura militara desi nu mai e razboi,
fosta cenzura. militara, azi nemilitara, continua sa se exer-
cite in Anglia si in Franca, in aceste tari asa-zise libere
oricit de rare shit exemplarele de ziar care ne parvin,
sintem totusi n posesia unui material documentar cit
se poate de precis din Anglia si din Franca, care ne arata,
de pilda, c tirile privind revolta marinarilor de pe na-
vele de razboi franceze din Marea Neagra au aparut
presa franceza, c condamnarea chorva marinari francezi
la munca' silnica a devenit cunoscuta in Franca, cal in-
treaga presa comunista, intreaga presa muncitoreasca re-
volutionara din Franca si din Anglia comenteaza aceste
fapte, ca numele tov. Jeanne Labourbe, de pilda, pe care
francezii au impuscat-o la Odesa pentru agitatie bolsevica,
a devenit o lozinca de lupta nu numai pentru aripa co-
munista a presei rnuncitoresti socialiste franceze ; pina
un ziar ca L'Humanite", care, prin pozitia sa in
problemele fundamentale, este, la drept vorbind, foarte
aproape de punctul de vedere al mensevicilor si eserilor
nostri, pina i acest ziar a facut din numele Jeannei
Labourbe o lozinca de lupti impotriva imperialismului
francez, pentru neinterventie in treburile Rusiei. Tot astfel
icrisorile soldavilor c4ezi de pc frontul de la Ar-
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hanghelsk au fost comentate in presa rnuncitoreasca en-
gleza. In aceasti privinta dispunem de un material do-
cumentar cit se poate de precis. De aceea ne dam clar
seama ca aici s-a produs intr-adevar o cotitura radicala,
pe care noi am prezis-o intotdeauna, in care ne-am pus
mari speranve i care, dqi cu extrema incetineala, a de-
venit totu§i in ultimul timp un fapt neindoielnic.

Aceasta cotitura a fost in mod necesar provocata de
ins4i evolutia lucrurilor. Tocmai varile care erau i sint
considerate a fi dintre cele mai democratice, mai civi-
lizate §i mai avansate, tocmai ele au purtat razboi im-
potriva Rusiei cu mijloacele cele mai bestiale, fara respec-
tarea celor mai elementare cerinve ale legalitatii. Bol§evicii
s-au facut vinovavi de incalcarea democratismului,
acesta este argumentul pe care-1 folosesc in mod curent
impotriva noastra men§evicii, eserii §i intreaga presa
burgheza europeana. Dar nici unul din aceste state de-
mocrate nu s-a incumetat §i nu se va incumeta sa declare
Rusiei Sovietice razboi, cu respectarea dispoziviilor legale
in vigoare in propria sa vara. Para lel cu aceasta se des-
fa§oara o acciune de protest mai puvin vizibil, dar extrem
de profund, din partea presei muncitorqti, care in-
treaba : unde scrie in constitutia noastra in constitutia
Frantei a Angliei §i a Americii ca se poate purta
razboi fara declaracie de razboi §i fara asentimentul par-
lamentului ? $i in presa engleza, franceza §i americana s-a
cerut ca §efii respectivelor state sa fie deferivi justitiei
pentru crima de stat, pentru declarare de razboi fara
asentimentul parlamentului. Asemenea cereri au fost
formulate. Ce-i drept, ele au fost formulate in foi care
apar nu mai des decIt o data pe saptamina §i sint con-
fiscate, probabil, nu mai rar decit o data pe luna,
fiind difuzate in citeva sute sau in citeva mii de
exemplare. Liderii partidelor de guvernamint puteau
chiar sa nu ia in seama asemenea foi. Dar aici trebuie sa
distingem doui linii fundamentale : clasele stapinitoare
din lumea Intreaga scot zilnic, in milioane de exemplare,
ziare burgheze larg raspindite, care sint pline de min-
ciuni sfruntate §i de calomnii ordinare la adresa bol§evi-
cilor. Jos insa, in masele muncitore§ti, se §tie de la sol-
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dacii intorsi din Rusia cal aceasta campanie de presa este
pe de-a-ntregul mincinoasa. Astfel se creeaza pentru An-
tanta necesitatea de a-si retrage trupele din Rusia.

and noi am spus din capul locului c contam pe re-
volutia mondiala, unii au ris de noi si de atunci au de-
clarat de sute de on i declara si acum ca ea este un vis
irealizabil. Dar cei doi ani de existenta a Puterii sovietice
ne ofera un material cert care face posibila o verificare.
Stim foarte bine ca, clack" faptul de a conta pe revoluvia
internationala ar trebuiinteles ca o atitudine de asteptare
a unei insurecvii nemijlocite i rapide in Europa, este
evident ca asa ceva nu s-a produs. Dar acum, dupa doi
am, si in special dupa infringerea lui Kolceak, dupa re-
tragerea trupelor engleze din Arhanghelsk si de pe intreg
Frontul de nord, este istoriceste incontestabil c aceasta
tactical. a noastra s-a dovedit a fi esenta ei intru totul
intemeiata, c chiar de la inceput a rapit orice sansi de
succes interventiei armate a Antantei. Ar fi fost de ajuns
o foarte mica parte din trupele de care dispunea Antanta
pentru a ne strivi. Si daca totusi 1-am putut invinge pe
dusman, e pentru ca n momentul cel mai greu simpatia
muncitorilor din lurnea intreaga spus cuvintul. $i in
felul acesta am reusit s iesim cu cinste din aceasta prima
perioada a invaziei Antantei n cara noastra. Imi amin-
tesc ca intr-un articol scris, pare-mi-se, de Radek
se spunea ca, de indata ce vor calca pe pamintul fierbinte
al Rusiei, care a aprins vilvataia revoluviei socialiste, tru-
pele Antantei vor fi i ele cuprinse de aceasta flacara.
Realitatea a aratat ca intr-adevar asa s-a i intimplat.
E de prisos sa mai spunem ca procesele care au loc
rindurile soldatilor si marmarilor englezi si francezi, care
cunosc numele celor impuscati pentru agitavie bolsevica,
e de prisos sa mai spunem ca, oricit de slabe ar fi aceste
procese, oricit de slabe ar fi acolo organizavule comuniste,
efectele actiunii lor sint gigantice. Rezultatele se vad :
Antanta a fost silita retraga trupele. Numai aceasta
ne-a dat prima noastra victorie de mari proporyn.

Cea de-a doua metoda a Antantei, cel de-al doilea
sistem de lupta al ei a constat in a folosi impotriva
noastra statele mici. La sfirsitul lunii august a acestui an,
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un ziar suedez 125 a relatat cà ministrul de razboi al Ant
gliei, Churchill, a declarat ca impotriva Rusiei vor porni
la lupti 14 state si c, prin urmare, in termenul cel mai
scurt, in orice caz pina la sfirsitul anului, caderea Petro-
gradului si a Moscovei este asigurata. Se pare ca. Churchill
a dezmincit apoi aceasta stire, spunind ca ea a fost in-
ventata de bolsevici. Dar noi stim foarte bine in ce ziar
suedez a fost publicata aceasta stire. De aceea afirmam
ca' ea provine din surse europene. In afara de aceasta, e
confirmata de fapte. Din exemplul Finlandei si al Esto-
niei, noi am stabilit cu precizie absolut c Antanta a
depus toate eforturile pentru a le sili sa porneasca im-
potriva Rusiei Sovietice. Eu personal am avut prilejul
citesc in ziarul englez Times" un articol de fond con-
sacrat problemei Finlandei.129, in momentul in care tru-
pele lui Iudenici se aflau la citeva verste de Petrograd si
primejdia care ameninca orasul era deosebit de mare. Ar-
ticolul era scris in termeni plini de indignare si de re-
volta si pe un ton neobisnuit de patimas pentru acest
ziar (asemenea ziare se scriu de obicei intr-un stil diplo-
matic, asa cum se scria la noi ziarul Reci" 130 al lui
Miliukov). Era o somacie categorical adresata Finlandei
care punea taios problema : soarta lumii atirna de Fin-
landa, asupra careia sint acintite privirile tuturor carilor
capitaliste civilizate. Noi stim c momentul in care trupele
lui Iudenici s-au aflat la citeva verste de Petrograd a fost
un moment hotaritor. Indiferent daca Churchill a spus
sau nu cuvintele de mai sus, adevarul e ca. el a dus o ase-
menea politica. Se stie ce presiuni a exercitat imperialis-
mul Antantei asupra acestor çàri mici, neputincioase,
create in pripa, care depind in intregime de Antanta
pina si in problemele cele mai vitale, cum e aceea a apro-
vizionarii, precum si in toate celelalte privince. Ele nu
se pot smulge din catusele acestei dependence. Toate
mijloacele de presiune financiara, militara, in do-
meniul aprovizionarii au fost foloite pentru a sill
Estonia, Finlanda i, fara indoiala, Letonia, Lituania si
Polonia s porneasca impotriva noastra.. Istoria ultimei
ofensive a lui Iudenici asupra Petrogradului a aratat de-
finitiv ca aceasta a doua metoda de ducere a razboiului,

sa



g54 V. L LENIN

folosita de Antanta, a esuat. Este neindoielnic c un
ajutor nu prea mare din partea Finlandei sau un ajutor
ceva mai mare din partea Estoniei ar fi fost suficient
pentru a hotari soarta Petrogradului. Este cert, de aseme-
nea, c Antanta, dindu-si seama de insemnatatea momen-
tului, a depus toate eforturile pentru a obtine acest aju-
tor, si totusi a esuat in incercarile ei.

Aceasta este a doua victorie internationala de mari
proportii repurtata de noi, dar in conditii mai complexe
decit prima. Prima victorie a fost obtinuta datorita fap-
tului c trupele franceze i engleze intr-adevar nu pot fi
tinute .pe teritoriul Rusiei ; ele nu lupta, ci furnizeazi
Anghei i Frantei rebeli, care ridica pe muncitorii en-
glezi i francezi impotriva guvernelor lor. Acum s-a va-
zut insa ca, desi imperialistii au incercuit i incercuiesc
in mod deliberat Rusia cu un lant de state mici, create si
sprijimte, evident, in scopul luptei impotriva bolsevismu-
lui, aceasta arma se intoarce si ea impotriva Antantei.
In toate aceste state se afla la putere guverne burgheze,
care au aproape intotdeauna in rindurile lor conciliatori
burghezi, oameni care merg impotriva bolsevicilor in
virtutea situatiei lor de clasa. Si cu toate c fiecare din
aceste natiuni are, fara doar i poate, o atitudine vadit
dusmanoasa fata de bolsevici, noi am reusit facem
pe acesti burghezi i conciliatori sa se orienteze spre noi.
Pare de necrezut, dar tocmai asa stau lucrurile, caci, dupa
recentul razboi imperialist, nici unul din aceste state nu
poate sal nu aiba ezitari in problema daca in momentul
de fata e in interesul sau s lupte impotriva bolsevicilor,
cind celalalt pretendent la putere in Rusia, care sa poata
fi considerat prieten, e numai Kolceak sau Denikin, adica
an reprezentant al vechii Rusii, al Rusiei imperialiste ;
or, nu incape nici cea mai mica indoiala cal Denikin
Kolceak stilt aici reprezentanti ai vechii Rusii. In felul
acesta am capatat posibilitatea de a folosi o alta sparturà
in tabara Daca in primele luni de dupa
revolutia noastra am reusit s ne mentinem datorita fap-
tului ca Germania imperialista si Anglia imperialista erau
incaierate intr-o lupta pe viaç i pe moarte, daca dupi
aceasta prima jumatate de an ne-am mentinut Inca o
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jum5tate de an si mai bine datorit 5. faptului cl trupele
Antantei s-au dovedit a fi incapabile de a lupta impotriva
noastra, in schimb anul urm5tor, la care se referi in spe-
cial prezentul raport de activitate, am reusit s ne men-
cinem datorit5 faptului c incercarea marilor puteri, sub
a c5ror inf1uenc5 se afa, far5 doar si poate, toate c5.rile
mici, de a le mobiliza pe acestea impotriva noastrI a
esuat din cauza contradicciei dintre interesele imperialis-
mului internacional si interesele acestor c5ri. Fiecare din
aceste c5ri mici a si simcit pe propria-i piele labele Antan-
tei. Ele stiu c5, atunci cind capitalitii francezi, americani

englezi spun : VI garantarn independenca", aceasta
inseamai in practici : Noi acaparthn toate izvoarele bo-
g5ciilor voastre i v cinem in robie. In plus, v5 trat5m
cu impertinenca unui oficer care a venit intr-o car5.
strIin5 ca s5 dicteze i sà speculeze si care nu vrea s5
çin seama de nimeni". Ele stiu ca. in asemenea c5ri
cuvintul ambasadorului englez are adesea mai multi
greutate decit voinca regelui sau a parlamentului respec-
tiv. $i dac5 democracii mic-burghezi n-au putut incelege
pin5 acum aceste adeviruri, astIzi realitatea ii sileste
le inceleagi. Faptele aratl cI pentru elementele burgheze

mic-burgheze din cIrile mici, jefuite de imperialisti,
noi reprezentam, dac 5. nu niste aliaci, apoi, in orice caz,
niste vecini mai preciosi si mai demni de incredere decit

Aceasta este a doua victorie pe care am repurtat-o
asupra irnperialismului internacional.

Iati de ce avem azi tot dreptul s spunem c5 ce a fost
mai greu a r5mas in urm5. Este neindoielnic c5 Antanta
va mai face foarte multe incerc5ri de intervencie militarl
in treburile noastre. Daa ultimele infringeri suferite de
Kolceak si de Iudenici i-au silit pe reprezentantii tuturor
acestor puteri s5 declare acum c campania militar5 im-
potriva Rusiei este lipsit5 de perspectiv 5. cear5 pace,
nu e mai pucin adev5rat ins5 ca. trebuie s5. ne d5m limpede
seama care e semnificacia unor asemenea declaracii. As
ruga s5 nu se consemneze ceea ce voi ispune acum...

Dac5 noi am smuls intelectualilor burghezi, dusmanilor
nomi Inverpnavi ascmenea avern i aici tot
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dreptul sa spunem ca. Puterea sovietica are de partea sa
nu numai simpatia clasei muncitoare, ci §i pe aceea a
cercurilor largi ale intelectualitacii burgheze. Reprezen-
tancii paturii de mijloc, ai micii burghezii, ai acelora care
in lupta crincena dintre munca §i capital au avut o po-
zicie ,ovaielnica, au trecut cu hotarire de partea noastra,
§i acum putem conta in parte pe sprijinul lor.

Din aceasta victorie trebuie sã tragem concluziile ne-
cesare, §i daca in legatura cu ea am cauta s stabilim in
ce mod am dobindit in cele din urma victoria asupra lui
Kolceak, ajungem la o concluzie §i mai convingatoare...
acum poate fi reluata inregistrarea, pentru c aici a luat
sfir§it partea diplomatica.

Daca ne intrebam ce force au asigurat victoria noastra
asupra lui Kolceak, trebuie sa constatam cal vic-
toria asupra lui Kolceak, desi acesta a operat pe un te-
ritoriu unde proletariatul e numericeqte mai slab ca ori-
unde i unde noi nu i-am putut da caranului un ajutor
real i direct pentru rasturnarea puterii moierqti, aa
cum i-am dat in Rusia ; dei el a inceput lupta pe un
front care era sprijinit de men§evici §i de eseri, care
creasera frontul Adunarii constituante, §i dei acolo au
existat cele mai bune condicii pentru crearea unui guvern
care sa' se sprijine pe ajutorul irnperialismului mondial,
totu§i acest experiment s-a soldat cu infringerea totala
a lui Kolceak. De aici sintem in drept sa tragem o con-
cluzie care este esenciala pentru noi §i care trebuie s ne
cluzeasc in intreaga noastra activitate : istoricege in-
vinge clasa care poate sc dua clup'a sine masa populatiez.
Daca men,evicii i eserii continua sa vorbeasca si astazi
despre Adunare constituanta, despre voinca naciunii etc.,
noi, in schimb, ne-am convins intre timp din experienca,
ca' intr-o perioada de revolucie lupta de clasa se desf4oara
in forme dintre cele mai crincene, Oar poate s duci la
victorie numai atunci cind clasa care o desfa.K.ara este ca-
pabila si duca dupa sine majoritatea populaciei. In aceasta
privinca comparacia care a fost facuta nu printr-o votare
cu bilecele, ci prin experienca unui an §i mai bine de
lupta nemaivazut de grea i de singcroasi, care a cerut
de o suta de ori mai multe jertfe decit orice lupta po-
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aceasta experienç in ceea ce-1 priveste pe Kol-
ceak a aratat ca noi exercitam dominatia acelei clase a
carei majoritate stim mai bine decit oricare alt partid

s-o ducem dupa noi, atragind de partea noastra, ca
prietena si aliata, taranimea. Iata ce a dovedit exemplul
lui Kolceak. Sub raport social, acest exemplu reprezmta
pentru noi cea mai recenta lectie. El ne arata pe cine
putem conta i cine e impotriva noastra.

Clasa muncitoare, oricit de .slabita ar fi ea de pe urma
razbomlui imperialist si a rumei economize, isi exercita.
dominatia poiitic, dar nu ar fi putut s-o exercite daca
n-ar fi atiras de partea ei, ca aliata i prietena, majoritatea
populatiei muncitoare, adica in conditiile din Rusia
taranimea. Acest lucru a fost realizat in Armata Rosie,
unde am putut folosi specialisti care in majoritatea lor ne
sint ostili i am putut crea o .armata care, dupa cum
marturisesc dusmanii nostri, esera, in rezolutia ultimului
consilm al partidului lor, nu este o armata de mercenari,
ci o armatà populara 131. Si daca clasa muncitoare a reusit

creeze aceast a. armata, a carei majoritate nu face parte
din rindurile ei, si a putut folosi specialisti care sint im-
potriva ei, e numai pentru ca a fost in stare sa duca
dupa sine, s transforme in prieteni i abaci acea masa
de oarneni ai muncu care sint legaci de mica gospodarie,
de proprietate, si de aceea tind neincetat spre libertatea
comertului, adica spre capitalism, spre restabilirea puterii
banului. Aceasta constitme temelia tuturor realizarilor pe
care le-am obtinut in acesti doi ani. In intreaga noastra
munca viitoare, in intreaga noastra activitate de viitor

inclusiv aceea pe care va trebui s-o desfasuram in
Ucraina eliberata , in opera de constructie ale carei
sarcini se vor preciza in toata amploarea i importanta
lor abia dupà victoria asupra lui Denikin, noi nu trebuie

uitam nici o clipa aceasta leccie fundamentali. La
aceasta, cred eu, se rezuma si se reduc in primul rind
rezultatele politice ale activitacii noastre.

Tovarasi ! S-a mai spus ca rilzboiul este o continuare
a politicu. E un adevar pe care noi 1-am verificat in pro-
priul nostru razboi. Faca de razboiul imperialist care
a fost o continuare a politicii imperialistilor, a politicii
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claselor dominante, adica a mosierimii i burgheziei
masele populare au avut o atitudine ostila si el a fost
cel mai bun mijloc de revolutionare a acestor mase. La
noi, in .Rusia, el a inlesnit atit doborirea monarhiei cit

desfuntarea proprietatii funciare mosieresti si ras-
turnarea .burgheziei, care au fost obtinute extrem de usor
numai din cauza ca razboiul imperialist a fost o conti-
nuare in forme violente i nerusinate a politicii imperia-
liste. Razboiul .nostru insa a fost o continuare a politicii
noastre comuniste, a politicii proletariatului. Pina in ziva
de azi mai citim in presa mensevicilor si a eserilor i au:
zirn de la nernembri de partid si de la sovaielnici
promis pacea, dar ati adus razboiul ; açi insel at masele
muncitoare". Noi insa spunem c masele muncitoare, desi
n-au invatat marxismul, totusi, prin instinctul lor de
clasa de oameni asupriti, de oameni care decenii de-a fin-
dul au simtit pe propria lor piele apasarea mosierului

a capitalistului, au inteles cit se poate de bine deose-
birea dintre razboiul imperialist si razboiul civil. Pentru
toti cei care au simtit pe propria lor piele deceniile de
asuprire, deosebirea dintre aceste doui razboaie este clara.
Rizboiul imperialist a fost o continuare a politicii im-
perialiste, si de aceea el a dus la ridicarea maselor impo-
triva stapinitorilor lor, pe cind razboiul civil im-
potriva mosierilor i capitalistilor a fost o continuare a
politicii de rasturnare a acestor mosieri i capitaliti, i de
aceea cu fiecare luna desfasurarea lui a intarit legatura
dintre masele muncitoare si proletariat, care conduce acest
razboi. Oricit de numeroase au fost incercarile prin care am
trecut, oricit de frecvente au fost cazurile de grea infringere,
oricit de cumplite au fost aceste infringeri, oricit de frec-
vente au fost momentele cind dusmanul repurta mari victo-
rii, iar existenta Puterii sovietice atirna de un fir de par
asemenea mornente au fost, si nu incape indoiala c Antanta
va mai incerca s ne atace trebuie sa spunem totusi

experienta pe care am dobindit-o este extrem de va-
loroasa. Ea a aratat c razboml intareste constiinta ma:
selor muncitoare si le demonstreaza superioritatea Putern
sovietice. Oamenii naivi sau cei care mai sint pe de-a-ntre-
gul stapiniti de prejudecatile vechii rnentalitati mic-
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burgheze si ale vechiului parlamentarism burghezo-de-
mocratic vor ca varanul s hotarasca, prin buletinul sau
de vot, daca merge cu comunistii-bolsevici sau cu eseni ;
alta hotarire ei nu vor s recunoasca, deoarece sint adepvi
ai suveranitavii poporului, ai 1ibertçii, ai Adunani consti-
tuante etc. Viata insa a hotarit altfel ; ea 1-a silit pe Oran
sa verifice in practica datele acestei probleme. Dupa ce
a dat eserilor majoritatea in Adunarea constituanta, dupa
ce politica acestora a dat faliment i taranul a trebuit
alba de-a face in practica cu puterea bolsevica, el s-a con-
vms ca ea este o putere de stat ferma, care cere destul
de mult i care stie sa obvina' ou o,Hce prec indeplinirea
acestor cerinte, o putere care considera ca taranul e, fr
doar i poate, dator s dea pline pe credit omului in-
fometat, chiar i fara contraechivalent, o putere care ia
masuri pentru a asigura cu orice pre; predarea acestor
cereale catre cei infometavi. Taranul a vazut toate aceste
lucruri, a comparat aceasta putere cu stapinirea lui Kol-
ceak i Denikin facut alegerea nu printr-o votare,
ci rezolvind problema in practica, atunci cind a fost nevolt

incerce si o putere, i pe cealalta. Taranul rezo1v i va
continua sa rezolve aceasta problema in favoarea noastra.

Iat ce ne-a dovedit nou51 istoria infringerii lui Kolceak
ce ne dovedesc victonile pe care le repurtam in sudul

Orli. lath. de ce spunem ca, intr-adevar, masele, milioanele
de oameni care traiesc la sate, milioanele de tarani trec
definitiv de partea noastra. Aceasta este, pare-se, princi-
pala concluzie politica la care am ajuns noi in acest timp

pe care trebuie s-o aplicam la rezolvarea acelor sarcini
ale constructiei interne care acum, dupa desavirsirea
victonei noastre asupra lui Denikin, se vor pune la or-
dinea zilei, intrucit am capatat posibilitatea sa ne con-
centram asupra constructiei interne.

Cele rnai frecvente acuzacii de teronsm, de reprimare
brutala a intelectualitavii si a micului burghez le-am
auzit pina acum din partea micii burghezii europene.
La aceste invinuiri raspundem Toate acestea ni le-avi
impus voi, ni le-au impus guvernele voastre". Cind ei fac
zarva pe tema terorii, noi le raspundem : Dar atunci cind
manic puteri, dispunind de flora lnmii intregi, precurn si
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de force militare incomparabil mai mad ca ale noastre,
ne ataca pe noi i silesc toate statele mici sal porneasca
la razboi impotriva noastra, ce altceva e aceasta daca
nu teroare ?" A fost o adevarata folosire a terorii cind
impotrlva unei cari, una dintre cele mai inapoiate si mai
slabite de razboi, s-au unit toate marile puteri. Pina si
Germania a dat mereu ajutor Antantei, incepind de pe
vremea cind ea, neflind inca invinsa, 21 aproviziona pe
Krasnov, si p2n n ultimul timp, cind aceeasi Germanic
ne b1ocheaz i d un sprijin direct inamicilor nostri.
Aceasta. campanie a imperialismului mondial, aceasta
campame militara impotriva noastra, aceasta recrutare de
complotisti in interiorul rii, ce altceva e aceasta daca
nu teroare ? Teroarea noastra. a fost provocata de faptul
ca am fost atacaci de force militare pe care nu le puteam
invInge altfel dech incordindu-ne la maximum toate for-
vele. Am fost nevoici sa accionam in interior cu toata
energia, sa ne incordam toate forcele. Noi n-am vrut sa
ajungem si eram ferm hotarici sa nu ajungem in
situacia in care s-au trezit adepcii politicii de incelegere
cu Kolceak in Siberia si in care se vor afla miine adepcii
germani ai politicii de incelegere, care-si inchipuie c ei ar
reprezenta cirmuirea i ca se sprijina pe Adunarea consti-
tuanta, pe cind in realitate o suta sau o mie de oficeri
pot oricind trimite la plimbare un asemenea guvern. $i
acest lucru este explicabil, caci oficerimea aceasta
constituie o masa instruita, organizata, care cunoaste
la perfeccie meseria armelor, decine toate firele,este per-
fect informata asupra burgheziei sr mosierimii si are
asigurata simpatia

Iata ce ne-a dovedit noua istoria tuturor carilor in
perioada de dupa razboiul imperialist, si in faca unei
asemenea folosiri a terorii din partea Antantei am avut
tot dreptul sa recurgem la teroare.

De aici reiese ca, in masura in care e intemeiata,
acuzacia de terorism nu cade asupra noastra, ci asupra
burgheziei. Ea ne-a impus teroarea. $i noi vom fi primii
care vom lua masuri pentru a o limita la minimul strict
necesar de indata ce vorn fi lichidat principala sursa de
terorism, adica invazia irnperialisrnului mondial, corn-

ion
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ploturile militare §i presiunea militara pe care imperia-
lismul mondial o exercita asupra tarii noastre.

$i and vorbim aici de terorism, este cazul s ne ocu-
pain §i de atitudinea fata de acea patura de mijloc, fata
de acea intelectualitate care se plinge cel mai mult de
lipsa de menajarnente din partea Puterii sovietice, se
plinge ca Puterea sovietica o pune intr-o situatie mai
rea decit cea dinainte.

Ceea ce, cu mijloacele noastre reduse, se poate face
pentru intelectualitate, noi facem in folosul ei. $tim,
fire§te, cit de putin valoreaza rubla de hirtie, dar §tim
de asemenea ce inseanma specula din cornertul particular,
care da un anumit ajutor celor care nu se pot intretine
cu ajutorul organelor noastre de aprovizionare. In aceasta
privinta acordarn intelectualifatii burgheze unele avan-
taje. $tim ca in momentul cind am fost atacati de im-
perialismul mondial a trebuit s introducem cea mai sc-
ver rnilitara §i sa' rezistam mobilizind toate
fortele de care dispunem. $i deoarece ducem un razboi
revolutionar, nu putem proceda asa cum au procedat
toate statele burgheze, care au aruncat intreaga povara
a razboiului pe umerii maselor muncitoare. Nu, povara
razboiului civil trebuie sa fie §i va fi suportata nu numai
de masele muncitoare, ci §i de intreaga intelectualitate,
de intreaga mica burghezie, i de toate elementele de
mijloc, toti ace§tia vor suporta §i ei povara lui. Lor,
desigur, le ..va fi mult mai greu s-o suporte, caci au
avut decenn de-a rindul o situatie privilegiata, dar in
mteresul revolutiei sociale noi trebuie s. punem §i pe
urnern lor o parte din aceasta povara. Asa judecam §i
actionam noi ; altfel nu putem.

Sfir§itul razboiului civil va fi un pas spre imbunata-
circa situatiei acestor grupuri. Noi, de altfel, de pe acum
dovedim prm politica noastra de salarizare §i am decla-
rat §i in programul nostru c socotim necesar sa punem
aceste grupuri intr-o situatie mai buna, deoarece trecerea
de la capitalism la comunism nu este posibila fara folo-
sirea speciali§tilor burghezi. Toate victoriile noastre,
toate victoriile Armatei noastre Rok condusa de prole-.
tariatul care a atras de partea lui pe taranii ce slut pe

25 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 89
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jumatate oameni ai muncii, pe jumatate proprietari
noi le-am dobindit, in parte, datorita priceperii de a-i
folosi pe specialitii burghezi. Aceasta 'politica a noastra,
practicata in domeniul militar, trebuie s devina politica
constructiei noastre interne.

Experienta prin care am trecut in acest timp ne arata
ca de foarte multe ori, paralel cu construirea temeliei
edificiului, ne-am apucat de cons truirea cupolei, a tot
telul de ornamente etc. Poate c intr-o anumita masura
acest lucru e necesar intr-o republica socialista. Poate
ca nu putem sa nu construim in toate domeniile view
poporului. Aceasta pasiune de a construi n toate dome-
niile este cit se poate de fireasca. Daca am arunca o
privire asupra experientei constructiei noastre de stat,
am vedea adesea numeroase edificii incepute qi parasite,
despre care te simti tentat s. spui : poate ca ar fi tre-
buit sa se mai astepte cu construirea acestui edificiu si
sa se faca mai intii lucruri de baza. E pe deplin expli-
cabil faptul ca toti militantii se simt atrasi de sarcini
care pot fi indeplinite numai dupa punerea temeliei.
Dar, tmind seama de aceasta experienta, noi putem
spune acum pe ne vom concentra intr-o masura
mai mare efortunle asupra sarcinilor de baza, asupra

asupra problemelor elementare, a caror rezol-
vare este deosebit de anevoioasa, dar pe care noi le vom
rezolva totusi. Acestea sint : problema cerealelor, pro-
blema combustibilului, problema stirpirii paduchilor. Iata
trei probleme foarte simple a caror rezolvare ne va da
posibilitatea si construim republica socialista, i atunci
vom bum pe scara lumii intregi de o suta de ori mai
victon os is mai tnumfal decit am respins atacurile
Antantei.

In problema cerealelor : am facut un mare pas inainte
pe calea introducern predarii obligatorii a surplusurilor
de cereale. Politica noastra n domeniul aprovizionarii
ne-a dat posibilitatea sli colectam, in cel de-al doilea an
de existenta a Puterii sovietice, de trei. on mai multe
cereale deck in primul an. In primele trei lum ale ac-
tualei campanii de colectari am strins mai multe cereale
decit in perioada corespunz'atoare a anului trecut, dep,
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dupa cum yeti afla din raportul Comisariatului poporului
pentru aprovizionare, colectarile au fost efectuate in con-

fara Indoial, mult mai grele. Numai incursiunea lui
Mamontov, care cotropise partea de sud a zonei agricole
centrale, ne-a costat enorm de mult. Dar noi am invatat
sa aplicam sistemul predarii obligatorii a surplusurilor,
adica am invatat constringem pe detinatori sa predea
statului grinele la preturi oficiale, fara echivalent. Noi
stim, fireste, foarte bine ca biletul de credit nu este un
echivalent al cerealelor. Noi stim ca taranul da cereale
pe credit, dar ii spunern : este oare admisibil ca tu
tii cerealele n asteptarea unui echivalent, in timp ce mun-
citorul moare de foame ? Vrei tu sa le vinzi pe piaca
libera i sa ne readuci astfel la capitalism ? Multi clintre
intelectualii care 1-au citit pe Marx nu inteleg c liber-
tatea comertului inseamna Teintoarcere la capitalism, dar
taranul intelege asta mult mai usor. El isi, cla seama ca a
vinde cereale la liber atunci cind omul infometat este
gata sa plateasca oricit, sa dea i carnasa de pe el, numai
sa nu moara' de foame, inseamna reinvierea exploatarii,
inseamna libertate de imbogatire pentru cei .bogati
rumare definitiva pentru cei saraci. $i noi spunem cl
aceasta constituie o crima de stat si c n lupta impotriva
acestor tendinte nu vom ceda citusi de putin.

In aceasta lupta pentru predarea obligatorie a surplu-
sunlor de cereale, taranul trebuie sa acorde un credit
muncitorului infometat ; acesta este unicul mijloc care
ne va permite s ncepem judicios opera de onstructie,

refacem industria etc. Daca taranul nu va acorda
acest credit, rezultatul va fi Irestaurarea capitalismului.
Cind taranul se simte legat de muncitor, el este gata sà
dea surplusurile de cereale la preturi oficiale, adica in
schimbul unei simple hirtii colorate. Predarea surplusuri-
lor la preturi oficiale este ceva necesar, fIr'a care nu
poate fi salvat de la moarte muncitorul infometat, nu
poate fi refacuta industria. Aceasta problema este ne-
inchipuit de grea. Ea nu poate fi rezolvata exclusiv prin

Oricit ar tipa unii ca partidul bolsevic este un
partid al violentei fata de tarani, noi le spunem : asta-1
minciuna, domnilor ! Daca am fi fost un partid al vio-
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lencei faca de carani, atunci cum ne-am fi putut mencine
in lupta impotriva lui Kolceak, cum am fi putut crea o
armata bazata pe serviciul militar obligatoriu si general,
o armata al carei efectiv e in proporcie de 8/10 formata
din carani si in care toci sint inarmaci, toci stiu, din
exemplul razboiului imperialist, ca aceeasi armk poate
fi usor intoarsa in direccia contrara ? Cum putem noi

fim un partid al violencei faca de carani, noi, partidul
care infaptuieste alianca dintre muncitori i carani, parti-
dul care spune caranilor ca trecerea la vinzare libera
inseamna intoarcere la capitalism si ca ridicarea forcata
a surplusurilor se aplica numai faca de speculant, dar nu

faca de caranul muncitor ?
Obligativitatea predarii surplusurilor de cereale trebuie
stea la baza activitacii noastre. Problema aprovizio-

narii sta la baza tuturor problernelor. Trebuie sa consa-
cram multe force luptei irnpotriva lui Denikin. Cit timp
n-am repurtat o victorie deplina, sint totdeauna posibile
cotituri si nu poate fi tolerata nici cea mai mica ezitare
sau usurinca. Dar de indata ce situacia militara se va
imbunataci cit de cit, va trebui sa dam cit mai multe
force pentru munca de aprovizionare, deoarece ea este
temelia temeliilor. Obligativitatea predarii surplusurilor
trebuie infaptuita pina la capat. Si numai atunci cind
vom rezolvat aceasta problen i vom fi creat un
fundament socialist, numai atunci vom putea inalca pe
acest fundament intregul edificiu mare; al socialismului, pe
care nu o data am inceput sa-1 construim de sus si care
nu o data s-a naruit.

0 alta problema fundamentala este aceea a combusti-
bilului, aceasta extrem de importanta temelie a construc-
ciei noastre. Este problerna de care ne-am lovit acum,
cind nu putem valorifica succesele obtinute in domeniul
aprovizionarii, deoarece nu avem posibilitatea sa transpor-
tam cerealele ; nu ne putem bucura de toate roadele
victoriilor noastre, pentru ca n-avem combustibil. Noi
nu dispunem Inca de aparatul necesar pentru a putea re-
zolva problema combustibilului, dar avem posibilitatea
sa-i facem faca.

sa

sd

si
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Intreaga Europa sufera acum de o acuta lipsa de
carbuni. Daca in cele mai bogate dintre tarile invinga-
toare, daca pina si intr-o tarsi ca America, care n-a
cunoscut pe teritoriul ei nici campanii militare, nici in-
vazii, se pune atit de acut problema combustibilului, este
firesc ca aceasta sa se rasfringa si asupra noastra. Chiar
si in cele mai bune conditii, industria carbunelui nu va
putea fi refacuta decit in decurs de citiva am.

Trebuie s. ne salvam cu ajutorul lemnelor. In acest
scop trimitem mereu noi forte de partid la aceasta
munca. In ultima saptamina, Consiliul Comisarilor Po-
porului si Consiliul Apararii au pus aceasta problema in
centrul atentiei lor si au adoptat o serie de masuri menite
sa duca, in acest domeniu, la o cotitura similara cu aceea
pe care am obtinut-o in comportarea armatelor noastre
de pe Frontul de sud. Trebuie spus ca este inadmisibila
oHce slabire a activitatii noastre in acest domeniu, ca
fiecare pas al nostru trebuie sa fie un pas spre victorie
in .lupta impotriva lipsei de combustibil. Mijloace ma-
tenale avem. Cit timp nu vom fi pus pe picioare in-
dustria carbunelui, vom putea folosi lemnele de foc pen-
tru a asigura cu combustibil industria. Asupra acestei
sarcini fundamentale, tovarasi, trebuie sa concentram
toate fortele partidului.

Cea de-a treia sarcina a noastra este stirpirea paduchi-
lor, a paduchilor care raspindesc tifosul exantematic.
Intr-o tara cu o populatie sleita de foame, bintuita de
boli, lipsita de pline, de sapun, de combustibil, tifosul
exantematic poate devem o calamitate care sa faca in
genere imposibila orice constructie socialista.

Acesta este primul nostru pas pe calea luptei pentru
iscultura el inseamna totodata o lupta pentru existenta.

Acestea sint sarcinile fundamentale. Asupra lor a dori
atrag indeosebi atentia tovarasilor membri de partid.

Acestor sarcini fundamentale le-am acordat pina acum
mult prea putina atentie. Nola zecirni din fortele ce ne
ramin de la munca in armata, care nu poate fi slabita
nici o clipa, trebuie folosite pentru indeplinirea acestei
sarcini primordiale. Noi ne dam clar seama acum cit de
acuta este aceasta problema. Fiecare, pe masura puterilor

sa
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sale, trebuie s contribuie la rezolvarea ei. E un obiectiv
asupra caruia trebuie sa ne concentram toate eforturile.

Cu aceasta inchei partea politica a raportului. Cit
priveste partea internationala, tov. Cicerin va va face
asupra ei o expunere amnunit i va va citi propunerea
pe care vrem s-o adresam puterilor beligerante in nu-
mele congresului Sovietelor.

Voi vorbi foarte pe scurt despre sarcinile partidului.
In cursul revolutiei, partidul nostru s-a vazut pus in fata
unei sarcini dintre cele mai serioase. Pe de o parte, este
firesc ca unui partid de guvernamint s i se alature ele-
mente dintre cele mai rele, chiar i numai pentru motivul
ca el este un partid de guvernamint. Pe de alta parte,
clasa muncitoare este istovita si, intr-o arà ruinata, e,
fireste, slabita. Or, nurnai partea inaintata a clasei mun-
atoare, numai avangarda ei este in stare sa-si conduci
tam. Pentru a putea indeplini aceasta sarcina in sensul
constructiei generale de stat, am folosit, ca unul din
mijloace, subotnicele. Am lansat lozinca : in partidul
nostru intra in primul rind aceia care pleaca voluntar
pe front ; aceia insa care nu pot lupta trebuie sa dove-
deasca la locul lor de munca, prin fapte, c inteleg ce
inseamna un partid muncitoresc, c tiu s aplice prin-
cipnle comunismului. Or, cornunismul, in sensul strict al
cuvintului, inseamna munca gratuit in folosul socie-

munca la care nu se tine seama de deosebirile indi:
viduale si care face sa dispara orice urma de prejudecati
sociale, face sa dispara rutina, deprinderile, deosebirea
intre diferitele domenii de rnunca, deosebirea in ceea ce
priveste cuantumul retribuirii muncii etc. Aceasta este
una dintre cele mai sigure chezasii ca noi atragem clasa
muncitoare i pe oamenii munch in general nu
numai in domemul militar, ci si in domeniul constructiei
pasnice. Dezvoltarea continua a subotnicelor comuniste
trebuie s devina o scoala. Fiecare pas in aceasta directie
trebuie sa fie insotit de atragerea in partid a elementelor
muncitoresti si a celor mai sigure elernente din alte clase.
La aceasta von-i ajunge prin reinregistrare. Nu ne temem
s. scoatem din partid pe aceia in care nu putem avea
toata increderea. Ace1.ai tel va fi auns de no). §i prm

thtii,
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faptul câ acordam incredere membrului de partid care
vine la noi intr-un moment greu. Membrii de partid
care, asa cum se arata in raportul de fata al Comitetului
Central, au venit la noi cu miile i cu sutele de mii in
momentul cind Iudenici se afla la citeva verste de Petro-
grad, iar Denikin la nord de Orel, cind intreaga bur-
ghezie jubila, acesti membri de partid merita increderea
noastra. Noi pretuim o asemenea crestere a rindurilor
partidului.

Dupa ce am obtinut o asemenea crestere a rindurilor
partidului, trebuie sa inchidem portile, trebuie sä fim
deosebit de prudenti. Trebuie s spunern : acum, cind
partidul invinge, nu avem nevoie de noi membri de
partid. Stim foarte bine ca intr-o societate capitalista
aflata in descompunere vor cauta sa se strecoare in
partid numeroase elemente daunatoare. Trebuie sa cream
un partid care sa fie un partid al muncitorilor si in care
sa nu fie loc pentru elemente dubioase, dar trebuie
atragem la munca i masele ailate in afara partidului.
Cum sa proced'am deci ? Mijlocul, in aceasta privinta,
ii constituie conferintele muncitorilor i taranilor fara
partid. Recent a aparut in Pravda" un articol despre
acest gen de conferinte. Acest articol, semnat de
tov. Rostopcin, merita o atentie 132 deosebita. In ce m.
priveste, nu cunosc alt mijloc care sa rezolve aceasta
sarcina de mare insemnatate istorica. Partidul nu-si poate
deschide larg portile, caci in epoca descompunerii capita-
lismului aceasta ar insemna in mod inevitabil absorbirea
unor elemente daunatoare. Partidul trebuie s. ramina
restrins in asa masur a. incit sà absoarba din afara clasei
muncitoare numai acele elemente, provenite din alte clase,
pe care are posibilitatea sa le incerce cu maximum de
precautie.

Dar noi avem citeva sute de mii de membri de partid
intr-o pea cu sute de mihoane de locuitori. Cum poate
guverna un asemenea partid ? In primul rind, el are si
trebuie s aiba drept ajutor sindicatele, care cuprind mi-
lioane de oameni ; al doilea ajutor sint conferintele
muncitorilor i taranilor fara partid. La aceste conferinte
trebuie s dam dovada de priceperea de a ne apropia de

sa
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mediul neproletar, trebuie s biruim prejudecatile si
sovaielile mic-burgheze, aceasta este una dintre sarci-
nile noastre de baza, fundamentale.

Eficienta activitatii organizatiilor noastre de partid
trebuie apreciata nu numai dupa nurnarul membrilor de
partid care activeaza intr-un domeniu sau altul, nu nu-
mai dupa succesul cu care se efectueaza reinregistrarea,
ci i dupa frecventa acestor conferinte ale muncitorilor

taranilor fara partid si dupa felul cum sint ele organi-
zate, adica dupa priceperea organizatiilor noastre de a se
apropia de acea masa care nu poate intra aoum ii partid,
dar pe care trebuie s-o atragem la munca.

Daca am reusit s. nvingem Antanta, aceasta se da-
toreste, poate, faptului ca am cistigat simpatii in rindu-
rile clasei muncitoare, in rindurile acestei mase Fara
partid. Daca pina la urma am reusit sa-1 batem pe
Kolceak, aceasta se datoreste, poate, tocmai imprejurarii
ca el a pierdut posibilitatea de a sorbi forte noi din
rezervorul maselor muncitoare. Noi insa avem un re-
zervor cum nu are nici un guvern din lume §i cum nu
poate avea nici un alt guvern din lume in afara de gu-
vernul clasei muncitoare, caci numai acesta din urma
poate sorbi fara teama, pe deplin sigur de succes, noi
forte din rindurile celor mai asuprite si mai inapoiate
mase muncitoare. Noi putem i trebuie s luam forte
din rindurile muncitorilor i taranilor fara partid, caci
acestia sint prietenii nostri cei mai credinciosi. Pentru
rezolvarea acestor sarcini asigurarea cu cereale i cu
combustibil, precum si combaterea tifosului exante-
matic putem lua forte tocmai din rindurile acestor
mase, care au avut cel mai mult de suferit de pe urma
asupririi capitaliste i mosieresti. Sprijinul acestor mase
ne este asigurat. Din mediul lor vom continua sa recrutam
fortele de care avem nevoie, i putem afirma cu toata
certitudinea ca pina la urm ii vom invinge pe toti
dusmanii nostri. Iar in domeniul constructiei pasmce, pe
care o vom desfasura in toata amploarea ei dupa ce-1
vom fi invins pe Denikin, vom savirsi si mai multe mi-
nuni decit am facut in acesti doi ani in domeniul
militar.

ii
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3

CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL POLITIC
AL COMITETULUI CENTRAL

2 DECEMBRIE

fi renuntat la cuyintul de incheiere daca nu m-ar
fi provocat toy. Sapronov, cu care ma vad silit acum
polemizez putin. Este in afara de orice indoiala c. tre-
buie s ne plecam urechea la glasul activistilor locali cu
experienta organizatorica. Toate sfaturile lor sint pre-
tioase pentru noi. Dar va intreb : e ceva rau in ceea ce
scrie aici ? Nu cunosteam acest punct. Sapronov mi I-a
dat. Aici scrie : Proiect de instructiuni pentru uzul
comitetelor guberniale, judetene si de plasa priyind
munca la sate" 133. Inseamna c aceste instructiuni sint
destinate activistilor locali, prin intermediul carora se
desfasoara intreaga munca in verigile de jos. Cind se
trimit agitatori, comisari, agenti sau imputerniciti ai Co-
mitetului Central, li se dau intotdeauna instructiuni. Aici,
la punctul 9, se spune : Se va urmari ca sovhozurile

comunele agricole s dea taranilor din imprejurimi un
ajutor real si nemijlocit". Eu cred, totusi, ca chiar i un
agent al Comitetului Central stie s judece logic. Daca
aceste instructiuni au fost intr-adevar aprobate, atunci
cum poate el sa ceara sa se dea caruta, cai etc. ? Avem
destule instructiuni in aceasta privinta, unii spun chiar

avem prea multe. Iar un agent al C.C. poate s ceara
ceva numai in limitele instructiunilor, i nici un presedinte de
comuna agricola nu poate ingadui sa se dea o caruta, un
cal sau o vaca. Dar aceasta este o problema serioasa,
deoarece din aceste motive se strica adeseori relatiile
noastre cu taranii, iar In Ucraina ele se pot strica a doua
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oara daca nu vom sti s asiguram infaptuirea efectiva
a liniei noastre politice. Aceasta infaptuire nu prezinta
man dificult.çi, iar taranii vor fi bucurosi chiar si de un
ajutor mai mic. Nu e de ajuns sa primesti instructium,
trebuie sa tii sa le si aplici. Daca tov. Sapronov se teme
Ca unui sovhoz i se va lua o vaca, un cal sau o caruta,
atunci sa ne impartaseasca el din bogata lui experienta
in acest domeniu i sa spuna : mai bine sa dam taranilor
unelte gratuite sau la pret redus ; asta da, inteleg. In
orke caz insa, prin aceasta punctul 9 nu va fi desfiintat,
ci confirmat. Relatiile comunelor agricole si ale sovhozu-
rilor cu taranimea din impTejurimi constituie una dintre
cele mai spinoase probleme ale intregii noastre politici.
Ea va fi si mai spinoasa n Ucraina, iar miine va deveni
la fel de spinoasa in Siberia. Acum 1-am cucerit pe teren
ideologic pe taranul siberian, e1iberindu-1 de Kolceak.
Dar aceasta cucerire nu va fi trainica daca nu vom sti
sa organizam lucrurile in asa fel, inch acest Oran sa
capete un ajutor real ; de aceea orice agent care acti-
veaza la sate trebuie sa pnmeasca instructiuni intocmite
in acest spirit. Iar atunci cind i prezinta raportul de
activitate, once agent trebuie intrebat : unde i cu ce
I-au ajutat pe taran sovhozurile ? In aceasta privinta,
indicatiile tov. Sapronov sint gresite. Folosirea experien-
tei activistilor locali este una dintre indatoririle noastre
elementare, fundamentale. (A p la u z e.)
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4

PROIECT DE REZOLUTIE
CU PRIVIRE LA POLITICA INTERNATIONALA 134

Republica Sovietica Federativa Socialista Rusa doreste
traiasc a. in pace cu toate popoarele sa-si concentreze

toate eforturile asupra constructiei interne, asupra orga-
nizarii productiei, transporturilor si a conducerii obstesti
pe baze sovietice, ceea ce nu a putut face pina acum din
cauza interventiei .Antantei si a blocadei de infometare.

Guvernul muncitoresc-taranesc a oferit pace puterilor
Antantei in repetate rinduri, i anume : la 5 august 1918

in scrisoarea Comisariatului poporului pentru afacerile
externe catre reprezentantul american, d-1 Pool ; la 24
octombrie 1918 intr-o scrisoare adresata presedintelui
Wilson ; la 3 noiembrie 1918 intr-o propunere adre-
sata tuturor guvernelor Antantei prin intermediul repre-
zentantilor tarilor neutre ; la 7 noiembrie 1918 in nu-
mele celui de-al VI-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia 135 ; la 23 decembrie 1918 in nota lui Litvinov,
la Stockholm, catre toti reprezentantii Antantei ; apoi
scrisorile din 12 si din 17 ianuarie, nota de la 4 februa-
rie 1919 catre guvernele Antantei ; proiectul de tratat
elaborat impreuna cu Bullit la 12 martie 1919 ; declaratia
din 7 mai 1919, transmisa prin Nansen.

Aprobind in intregime toate aceste repetate demersuri
ale Consiliului Comisarilor Poporului si ale Comisariatu-
lui poporului pentru afacerile externe, Congresul al
VII-lea al Sovietelor confirma Inca' o data nazuinta sa
constanta spre pace si propune din nou tuturor puterilor
Antantei Angliei, Frantei, Statelor Unite ale Americii,

aS pi
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Italiei, Japoniei, tuturor Irnpreuna si fiecareia in parte
sa inceapi imediat negocieri de pace si 'insarcineaza Comi-
tetul Executiv Central al Sovietelor din Rusia, Consiliul
Comisarilor Poporului i Comisariatul poporului pentru
afacerile externe si continue sistematic aceasta politica de
pace (sau : sa continue sistematic aceasta politica de pace,
luind toate masurile necesare pentru a-i asigura succesul).
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5

CUVINT DE INCHEIERE CU PRIVIRE LA
PUTEREA SOVIETICA IN UCRAINA

3 DECEMBRIE

Tovarasi ! N-am multe de spus in cuvintul meu de in-
cheiere, desi, din pacate, obiectille vor fi indreptate nu
atit impotriva tov. Iakovlev, care a vorbit inaintea mea,
cit impotriva tovarasilor Bubnov Drobnis, care au
v orbit dupa mine. 0 singurii observatie, totusi, va trebui

fac.
In legatura cu spusele tov. Rakovski trebuie s arat ca,

atunci cind dinsul afirma ca sovhozurile trebuie sa
constituie temelia constructiei noastre comuniste, el face
o afirmatie gresita. In nici un caz nu putem pune astfel
chestiunea. Trebuie sa pormm de la principiul ca numai
o parte relativ mica din gospodarnle bine organizate me-
rita a fi transformate in sovhozuri, altfel nu vom
realiza ahanta cu mica faranime, ahanta de care avem
absoluta nevoie. Cind unii tovarasi afirma ca eu recomand
o alianta cu borotbistii '36, trebuie sa declar ca la mijloc
o o neintelegere. Eu am comparat aici politica pe care
trebuie s-o ducem fata de borotbisti cu politica pe care am
dus-o fata de eserii de dreapta. Atunci, in prima saptamina
de dupa Octombrie, am fost acuzati, in special la congre-
sele taranesti, ca noi, dupa ce am luat puterea, nu vrem
sa folosim fortele taranimii. La care eu raspundeam no'
am luat in intregime programul vostru tocmai pentru a
folosi fortele tarammii ; noi vrem sa le folosim, dar nu
vrem alianta cu eserii. De aceea tov. Manuilski este, ca si
tovarasii Drobnis i Bubnov, victima unei stranii erori
atunci cind afirma ca eu as recomanda un bloc cu
borotbistn. Parerea mea este, dimpotriva, ca rezolutia

i
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trebuie si specifice cà tindem spre un bloc cu taranimea
din Ucraina i ca, pentru realizarea acestui bloc, polemica
cu borotbistii trebuie dusa altfel deck o ducem in mo-
mentul de fatal. In critica pe care au facut-o rezolutiei
Comitetului nostru Central, toti cei care au vorbit despre
problema nationala despre ea au vorbit i tovarasii
Drobnis i Bubnov, precum i multi altii au dat dovada
de aceeasi tendinta de neatirnare" pe care o reprofam
celor de la Kiev. Tov. Manuilski greseste profund daca
Ii inchipuie ea am facut obiectii impotriva neatirnarii"
in sens national, in sensul independentei Ucrainei. Am
facut obiectii impotriva neatirnarii" in sensul unui refuz
de a se tine seama de parerile Moscovei, de parerile Co-
mitetului Central care se afla la Moscova. Acest cuvint,
care a fost folosit in gluma, a avut aici cu totul alta
semnificatie.

Acum problema se pune in felul urmator : avem noi
oare nevoie de un bloc cu taranimea ucraineana, avem
noi nevoie de aceeasi politica de care am avut nevoie la
sfirsitul anului 1917 si in decursul multor luni din 1918 ?
Eu afirm cal avem nevoie, si de aceea o mare parte din
sovhozuri trebuie cedate spre impartire efectiva. Trebuie

luptam impotriva tendintei de a crea gospodarii mari,
trebuie s luptam impotriva prejudecatilor mic-burgheze,
trebuie s luptam impotriva partizanatului. Borotbistii
vorbesc mult despre problema nationala, dar nu pomenesc
de partizanat. Noi trebuie sa cerem ca borotbistii
dizolve Asociatia corpului didactic, s-o faci fie si in
limba ucraineana si cu sigiliul de stat ucrainean, dar in
numele acelorasi principii de politica comunista proletara
in numele carora noi am dizolvat Asociatia generala a
corpului didactic din Rusia, pentru ca nu promova prin-
cipdle dictaturii proletariatului, ci apaira interesele si pro-
mova politica midi burghezii.

sa

sa
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CUVINTARE ROSTITA LA PRIMUL CONGRES
AL COMUNELOR SI ARTELURILOR AGRICOLE 131

4 DECEMBRIE 1919

Tovara'si ! Cu deosebiei plkere aduc primului vostru
congres al comunelor i artelurilor agricole salutul guver-
nului. Din toat'a activitatea Puterii sovietice v5. este cu-
noscut, desigur, cit de mare este insemnatatea pe care
o acordim noi comunelor i artelurilor agricole i, n
genere, tuturor organizatiilor menite s5 uneasc 5. micile
gospoarii tara'nesti individuale n gospodIrii obstesti, co-
operatiste, sau arteluri. Stivi de asemenea ca. Puterea so-
vietiel a alocat de mult un fond de un miliard de ruble
pentru sprijinirea initiativelor de acest fe1138. In Hofa-
rirea cu privire la organizarea socialisel a teritoriului" 139
se subliniazsa in mod deosebit insemn'atatea comunelor
artelurilor agricole, ca si a tuturor intreprinderilor pen-
tru cultivarea in comun a pa"mintului, iar Puterea so-
vietica' depune toate eforturile pentru ca aceastl hofirire
s'al nu ra"minI numai pe hirtie, ci sa" aduel intr-adevk
foloasele in vederea carora a fost adoptata".

Insemna'tatea tuturor intreprinderilor de acest fel este
deosebit de mare, deoarece, daei gospoaria Orsineasca'
veche, srac i neputincioas'a, ar famine asa cum a fost
in trecut, nici vorbk' n-ar putea fi de vreo construire te-
meinic a. a societ4ii socialiste. Numai daea vom reusi
ara'ta'm in fapt Oranilor avantajele cultivarii Omintului

comun, in colectiv, in tovka'sie, in artel, numai ciacI
vorn reusi s'a-1 ajufam pe Oran prin intermediul gospo-
clkiei cooperatiste, in artel, numai atunci clasa muncitoare
care detine in miinile ei puterea de stat va dovedi real-
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mente taranului dreptatea ei, va atrage realmente de par-
tea ei, definitiv i irevocabil, masa de multe milioane ale
taranimu. De aceea n-ar putea fi apreciata indeajuns im-
portanta feluritelor intreprinderi pentru sprijinirea cul-
tivarii in tovarasie, in artel a pamintului. Avem milioane
de gospodarii individuale imprastiate, risipite pe intreg
cuprinsul tam. Ar fi pur i simplu o ineptie sa se creada

aceste gospodarii ar putea fi transformate printr-o me-
toda rapida, printr-un ordin, printr-o actiune exercitata
din afara. Ne dam foarte bine seama c milioanele de
mici gospodarii taranesti pot fi inriurite numai in mod
treptat, cu multa precautie i numai prin exemple prac-
tice reusite, caci tararni sint oameni prea practici, prea
strins legaci de vechea gospodarie agricola pentru a con-
sunci la vreo schimbare serioasa numai pe baza de sfaturi

scoase din carti. Asa ceva nu este posibil
de altfel, ar fi si absurd. Numai atunci cind vom fi do-.
vedit in practica, prin exemple concrete, care sa poata
fi intelese de tarani, cal trecerea la cultivarea in tovarasie,
in artel a pamintului este necesar i posibila, numai
atunci vom fi in drept s spunem c intr-o tara agrara
atit de imensa cum este Rusia s-a facut un pas serios pe
calea agriculturii socialiste. Iati de ce aceasta deosebit de
mare insemnatate a comunelor, artelurilor i intovarasiri-
lor, care Va.' impune tuturor mari indatoriri de stat
socialiste, obliga in chip firesc Puterea sovietic i pe re-
prezentantii ei sa trateze aceasta problema cu maximum
de atentie i precautie.

In legea noastra cu privire la organizarea socialista a
teritoriului se spune c toate intreprinderile pentru cul-
tivarea in tovarlsie, in artel a pamintului, sint, flea doar

poate, datoare sa nu se izoleze, sa nu se indeparteze de
populatia taraneasca din imprejurimi, dimpotrn75.,
acorde ajutor. Aceasta indatorire este inscrisa in lege, este
repetata in statutele model ale tuturor comunelor, arte-
lurilor i intovarasirilor, i mereu reprodusa in
instructiunile i deciziile Comisariatului poporului pentru
agricultura si ale tuturor organelor Puterii sovietice. Dar
totul este sa se gaseasca o metoda intr-adevar practica
pentru indeplinirea efectivA acestei indatoriri. Nu am
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Inca certitudinea ca am biruit aceasta principala dificul-
tate. $i a dori ca acest congres, la care dv., ca lucratort-
practicieni ai gospodariilor obstesti veniti din toate coltu-
rile Rusiei, aveti posibilitatea s va impartasiti reciproc
experienta dobindita, s puna capat tuturor indoielilor

demonstreze ca noi facem fata,.ca am inceput sa facern
fata sarcinii practice a consolidard artelurilor, intovarasi-
rilor, comunelor agricole si a oricaror altor intreprinderi
agricole colective, obstesti. Dar pentru a dernonstra acest
lucru se cer, intr-adevar, rezultate practice.

Cind citim statutele comunelor agricole sau cartile con-
sacrate acestei probleme, avem impresia Cal in ele se acorda
prea mult loc propagandei, fundamentarii teoretice a ne-
cesitatii crearii acestor cornune. Propaganda e, desigur,
ceva necesar, caci fara a desfasura o propaganda ampla,
fara a explica avantajele cultivarii in comun a pamintu-
lui, fara a repeta de mu i mii de ori aceasta idee nu
putem fi siguri ca ea va trezi interesul maselor largi ale
taranimn i ca acestea vor incepe sa incerce in practica
metodele pentru realizarea ei. Propaganda e, desigur, ne-
cesara i n-avem de ce sa ne temem de repetari, caci
ceea ce noua ni se pare a fi o repetare, pentru multe sute

mii de tarani va fi, fara indoiala, nu o repetare, ci un
adevar pe care ei 11 descopera pentru prima oara. Si daca
se creeaza impresia c. acordam prea multa atentie propa-
gandei, este cazul sa spunem ca ar trebui, dimpotriva, sa
ne insutim eforturile in acest domeniu. Dar cind spun ca
acordam prea mult loc propagandei, o spun in sensul ca,
daca venirn la t'airan cu explicatii generale asupra

organizarii comunelor agricole, fara sa stirn ara-
tam totodata in fapt folosul practic pe care-1 aduc gospo-
dariile cooperatiste, artelurile, el nu va da crezare
propagandei noastre.

Legea spune ca' comunele, artelurile, intovarasirile tre-
buie sii dea ajutor populatiei taranesti din imprejurirni.
Pe de aka parte, statul, puterea muncitoreasca acorda un
fond de un miliard de ruble pentru ajutorarea comunelor

artelurilor agricole. $i ma tern ca, daca una sau alta
dintre comunele agricole va acorda taranilor ajutor din
acest fond, asta va stIrni doar ironii din partea taranilor.
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Si pe drept cuvint. Orice taran va spune : Se intelege
daca vi se da un fond de un miliard nu va e greu s. ne
aruncati i noua cite ceva". Ma tern ca taranul va Tide de
un asemenea ajutor, pentru c in aceasta problema el este
foarte atent j foarte neincrezator. Seco le de-a rindul
ranul.s-a obisnuit s vada din partea puterii de stat numai
asupriresi de aceea s-a deprins sa fie neincrezator fatal de
tot ce vine de la stat. $i daci comunele agricole vor acorda
ajutor taranilor numai pentru a indeplini litera legii, un
asemenea ajutor nu numai c va fi inutil, dar ar putea
chiar s aduca numai rau. Caci denumirea de comuna agri-
cola este ceva mare, care se leaga de notiunea de comu-
nism. Este bine cind comunele dovedesc in practica ca
depun intr-adevar o munca serioasa pentru imbunatatirea
gospodariei taranesti ; aceasta contribuie, fr indoiala, la
cresterea prestigiului comunistilor si a partidului comunist.
Dar in majoritatea cazurilor comunele si-au atras din
partea taranirnii doar aprecieri negative, iar cuvintul co-
munr. a devenit uneori chiar o lozinca de lupta impotriva
comunismului. Aceasta nu s-a intimplat nurnai in cazul
cind s-au facut incercari absurde de a-i sili pe tarani sa
intre in comune irnpotriva vointei lor. Absurditatea aces-
tui procedeu a fost atit de evidenta pentru toti, inch
Puterea sovietica a luat de multa vrerne masuri impotriva
lui. $i sper ca, chiar daca astazi se mai intilnesc cazuri
izolate de folosire a unei asemenea constringeri, ele nu
sint prea numeroase, iar dv. yeti folosi prdejul pe care
vi-1 afera congresul de fata pentru a stirpi in Republica
sovietica ultimele ramasite ale acestei scandaloase practici,
astfel inch populatia taraneasca din irnprejurirmle comu-
nelor agricole sa nu mai poata invoca nici un caz concret
in sprijinul vechii pareri cum ca intrarea in comuna s-ar
datora constringern.

Dar chiar daca ne vom dezbara de aceasta veche defi-
cienta i vom stirpi din radacini aceasta practica scan-
daloasa, asta nu va fi totusi decit o foarte mica' parte din
ceea ce avem de facut. Caci necesitatea de a se acorda
comunelor ajutor din partea statului famine in picioare,

noi n-am fi cornunisti i partizani ai introducerii gos-
podaririi socialiste daca n-am acorda ajutor de stat in-
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treprinderilor agricole colective de orice fel. Noi tre-
buie sa procedam astfel atit din motivul ca aceasta
corespunde tuturor celorlalte sarcini ale noastre, cit si
din cauza ca, dupa cum stim foarte bine, aceste into-
varasiri, arteluri si organizatii colective sint inovatii care
nu vor prinde radacini daca nu vor fi sprijinite de clasa
muncitoare aflata la putere. Si pentru ca ele s prinda
radacini, este necesar ca tocmai din motivul ca statul
le sprijina baneste i prin tot felul de alte mijloace
sa se faca in asa fel inch taranimea sa nu le poata in-
timpina cu ironii. Trebuie s ne .ferim intotdeauna de a
oferi taranului prilejul de a spune despre membrii comu-
nelor, artelurilor i intovarasirilor ca sint intretinuti de
stat si ca se deosebesc de tarani numai prin faptul ca li se
acorda avantaje. Orice natarau va trai ceva mai bine decit
un taran de rind clack' i se da pamint i un ajutor pentru
constructii din fondul de un miliard de ruble. Ce e comu-
nist in aceasta i in ce consta aici imbunatatirea va
spune ,tairanul pentru ce trebuie stimam ? Fireste,
daca alegi citeva zeci sau sute de oameni i le pui la dispo-
zitie miliarde, poti fi sigur ca vor munci.

Tocmai o astfel de atitudine din partea taranilor inspira
cele mai mari temeri i asupra acestei chestiuni a dori
sa atrag atentia tovarasilor veniti la congresul de fata. Ea
trebuie Tezolvata in vractica in asa fel, inch sa putem
spune nu numai ca. am evitat aceasta primejdie, ci
am gasit mijloacele pentru a-I convinge pe Oran sa nu
gindeasca astfel, ci, dimpotriva, sa vada in fiecare co-
muna agricola, in fiecare artel o intreprindere care se
bucura de solicitudinea puterii de stat i sa gaseasca in ea
noi metode de cultivare a pamintului, care sa-si dove-
deasca nu in carti sau in discursuri (asta e ceva foarte
ief tin), ci in viata practica superioritatea fata de cele
vechi. Iata in ce consta greutatea rezolvarii acestei pro-
bleme i iata de ce, avind in fata numai cifre seci, ne e

noua foarte greu s spunem daca am Teusit s dovedim
in fapt c fiecare comuna agricol i fiecare artel agricol
sint intr-adevar superioare tuturor intreprinderilor de tip
vechi, cä aici uterea munctoreasc ii ajuta pe Oran.
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Cred c pentru a rezolva efectiv aceasta chestiune ar
fi foarte de dorit ca dv., care ounoasteti din practica o
serie intreaga de comune, arteluri i intovarasin agricole
din imprejurimi, s elaborati metode eficiente de control
asupra felului cum se aplica legea care prevede c popu-
latia din imprejurimi trebuie sa primeasca ajutor din
partea comunelor agricole ; cum se realizeaza in practica
trecerea la agricultura socialista i pnin ce se exprima ea
in mod concret in fiecare comunä i intovarasire agricola,
in fiecare artel agricol ; cum anume se face aceasta tre-
cere, cite intovarasiri i comune agricole o realizeaza
efectiv si cite abia se pregatesc s-o faca ; cite cazuri de
acordare de ajutor din partea comunelor agricole s-au
inregistrat i ce caracter a avut acest ajutor filantropic
sau socialist.

Daca din ajutorul primit de la stat comunele i arte-
lurile agricole cedeaza o parte taranilor, asta va face ve
fiecare dintre ei s creada doar ca aici s-au gasit niste
oameni de treaba care ii dau o mina' de ajutor, dar nu-1
va convinge citusi de putin c s-a trecut la rinduieli so-
cialiste. Taranii insa s-au deprins dintotdeauna sa nu aiba
incredere in asemenea oameni de treaba". Noi trebuie
sa dam dovada de priceperea de a verifica in ce anume
si-au gasit expresia concreta aceste rinduieli noi, cum
anume li se demonstreaza taranilor ca. lucrarea parnintu-
lui in intovarasire, in artel, este mai avantajoasa decit
lucrarea lui in gospodaria çrneasc individuath, i ca e
mai avantajoasa nu datorita ajutorului primit de la stat ;
trebuie s. tim sa le demonstram taranilor ca infaptuirea
practica a acestor noi rinduieli este posibila §i faith' ajutor
acordat de stat.

Din pacate, nu voi putea s asist pina la sfirsitul
lucrarilor congresului dv. si de aceea nu voi avea posibili-
tatea s particip la elaborarea acestor metode de verifi-
care. Dar sint convins c imporeuna cu tovarasii din frun-
tea Comisariatului poporului pentru agricultura veti gasi
metodele cele mai potrivite. Am citit cu placere arti-
colul toy. Sereda, comisarul poporului pentru agricultura,
in care se subliniaz c comunele i intovarasirile agri-
cole nu trebuie sa se rupa de popula4ia taraneasca
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inconjuratoare, ci sa tinda si-i imbunatateasca gospoda-
riile 140 Comuna agricola trebuie sa fie in asa fel orga-
nizata, incit s. devina model de gospodarire, iar taranii
din vecinatate sa se simta ei inii atrasi spre ea ; trebuie
sà stim sa le aratam, baza de exemple practice, cum
trebuie sa fie ajutati oamenii care ii duc gospodaria in
conditiile atit de grele ale lipsei de marfuri si ale ruinei
generale. Pentru a stabili ce metode practice trebuie fo-
losite in acest scop, este necesar sa fie elaborate instruc-
tiuni foarte amanuntite, care sa enumere toate formele
de ajutorare a populatiei taranesti inconjuratoare, s. 1n-
trebe fiecare comuna agricola ce a facut pentru a veni in
sprijinul taranilor, sa indice prin ce mijloace se poate
obtine ca fiecare din cele 2 000 de cornune agricole
aproximativ 4 000 de arteluri existente s. constituie o
celula capabila sa intareasca efectiv in rindurile taranimii
convingerea c. lucrarea in comun a pamintului, ca tre-
cere la socialism, este ceva util, si nu o idee fantezista, o
simpla scornire.

Am mai spus ca legea cere comunelor sa dea ajutor
populatiei taranesti din imprejurimi. Noi nu am putut
da acestui text de lege o alta formulare, nu am putut da
in cuprinsul lui vreo indicatie practica. A trebuit s ne
limitam la stabilirea principiilor generale, urmind ca to-
varasii constienti care activeaza pe teren s aplice con-
stiincios aceasta lege si sa stie sa gaseasca mii de mijloace
pentru a o aplica practic in conditiile economice concrete
ale fiecarei regiuni. Se intelege tns c orice lege poate fi
eludata, chiar si sub pretextul de a o aplica. Iar legea
cu privire la ajutorarea taranilor, daca nu este aplicatã
constiincios, se poate transforma intr-o sirnpla jucarie
sa duel la rezultate diametral opuse. In dezvoltarea lor,
commiele agricole trebuie sa tinda ca, in contact cu ele

datorita ajutorului lor economic, conditiile gospodariei
taranesti s inceapa sbI se schimbe, iar fiecare comuna,
artel sau intovarasire agricol s tie s creeze o baza
pentru imbunatatirea acestor conditii si s realizeze efectiv
aceasta imbunatatire, dovedind in fapt taranilor c5.

aceasa schimbare le aduce numai foloase.
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S-ar putea s Va ginditi, fireste, ca ni se va obiecta :
pentru a imbunatati gospodaria e nevoie de alte conditii
decit cele ale actualei ruini economice, pricinuita de cei
patru ani de razboi imperialist si de cei doi ani de razboi
civil care ne-a .fost =pus de imperialisti. In conditiile
noastre insa num nu ne putem gindi la o larga raspindire
a imbunatatinlor in agricultura ; s zicem bogdaproste
daca reusim sa ne mentinem de bine, de rau i a nu
murim de foame.

Fireste ca se pot exprima asemenea indoieli. Dar daca
ar trebui sa raspund la astfel de obiectii, iata ce as
spune eu. S admitem ca, intr-adevar, din cauza dezorga-
nizarii economiei, din cauza ruinei si a lipsei de marfuri,
din cauza slabiciunii transporturilor si a distrugerilor
de vite si de unelte, nu poate fi realizata pe scara larga
o imbunatatire a gospodariei taranesti. E totusi in afara
de oHce indoiala ca intr-o serie de cazuri se poate ob-
tine o imbunatatire restrinsa a acestei gospodarii. Dar
sa admitem ca nici acest lucru nu este posibil. Inseamna
oare aceasta ca comunele nu pot aduce schimbari in viata
0:minor din imprejurimi si nu pot demonstra taramlor
ca intreprinderile agncole colective nu sint o planta de
sera, artificial crescuta, ci un nou ajutor acordat de pu-
terea muncitoreasca taranimii muncitoare, un sprijin in
lupta acesteia impotriva chiaburimii ? Sint convins ca,
chiar daca am pune in acest mod chestiunea, chiar daca
am admite imposibilitatea ealizarii unor imbunatatiri in
conditiile ruinei actuale, chiar si in acest caz, avind in
comune si in arteturi comunisti constiinciosi, se pot realiza
multe, foarte multe lucruri.

Pentru a nu ma limita la simple afirmatii, va voi vorbi
despre subotnice, asa a fost denumita la noi, la orase,
munca pe care muncitorii de acolo o presteaza, fara
plata, peste ceea ce se cere de la fiecare muncitor, munca
de citeva ore consacrata unei nevoi obstesti oarecare.
Subotnicele au fost introduse pentru prima oara la Mos-
cova, de catre muncitorii de la calea ferata. Moscova
Kazan. La o chemare in care Puterea sovietica arata ca
ostasii de pe front dau dovada de un eroism fara seaman

cu toate suferintele pe care le indura, repurteaza via-
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torii fara precedent, ca aceste victorii vor putea fi duse
pina 1a capat numai daca acest eroism, acest spirit de
sacrificm se va afirma nu numai pe front, ci si in spa-
tele frontului, muncitorii din Moscova au raspuns prin
organizarea subotnicelor. Este neindoielnic cà muncitorii
din Moscova au de indurat mult mai multe calamitati
lipsuri clecit tarami ; i daca yeti cunoaste mai inde-
aproape conditnle lor de trai i v yeti gindi la faptul
Ca in aceste conditii neinohipuit de grele ei au putut
porni la organizarea de subotnice, yeti fi de acord c. nici
un fel de greutati nu pot fi invocate ca scuza pentru a
nu face ceea ce se poate face in oHce intre-
buintind metoda pe care au folosit-o muncitorii din
Moscova. Nimic n-a contribuit atit de mult la cresterea
prestigiului partidului comunist la orase, la cresterea
stimei muncitorilor fara partid fata de comunisti, cum
au contribuit aceste subotnice atunci cind au incetat sa
fie un fenornen izolat i cind muncitorii fara partid au
vazut in fapt c membrii partidului comunist, aflat la
putere, au indatoriri de indeplinit, ca partidul comunist
primeste in rindurile sale noi membri nu pentru a le
oferi posibilitatea de a se bucura de avantajele inerente
situatiei de partid de guvernamint, ci pentru a le cere

dea exemplu de munca cu adevarat comunista, adica
de munca prestata fara plat. Comunismul este treapta
superioara a dezvoltarii socialismului, cind oamenii mun-
cesc din constiinta necesitatii de a munci pentru folosul
obstesc. Stim ca nu putem introduce imediat rinduielile
socialiste ; bine ar fi ca copiii nostri sau, poate, chiar
nepotii nostri sa le vada statornicite la noi. Dar noi
afirmam cà membrii partidului comunist, ai partidului
care se afla la putere, iau asupra lor cele mai mari
greutati in lupta impotriva capitalismului, trimitind pe
front pe cei mai buni dintre ei i cerind celor ce nu pot
fi folositi in acest scop sL participe la munca in cadrul
subotnicelor.

Subotnicele s-au incetatenit in fiecare oras industrial
mai mare ; partidul cere acum fiecarui membru al sau
participe la ele, sanctionind chiar cu excluderea din

si
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partid pe cei care se sustrag de la aceasta indatorire. In-
troducind subotmcele in comune, arteluri i ntovarasiri
agncole, ve vi putea va trebui sa obvineti, chiar i in
conditiile cele mai grele, ca varanul s vada in fiecare
comuna, artel i ntovarasire o asociatie care se deose-
beste nu prim aceea c primeste ajutor de la stat, ci prin
faptul ca grupeaza pe cei mai buni reprezentanci ai clasei
muncitoare, care nu se marginesc sa propage socialismul
pentru altu, ct stiu sa-1 infaptuiasca ei stiu si
arate d., chiar in conditiile cele mai grele, se pricep sa-si
duca gospodaria in chip comunist i sa ajute cu ce pot
populacia Oraneasca din imprejurimi. Aici nu incap nici
un fel de tertipuri, nu pot fi invocate lipsa de marfuri,
lipsa de saminva sau epizootide. Aici capatam o posibili-
tate de venficare care in oHce caz ne va permite
stabihm cu precizie in ce masur a. stim s indephrum in
practica greaua sarcina pe care ne-am asumat-o.

Sint convins c aceasta adunare generala a reprezen-
tamilor comunelor, intovarasirilor i artelurilor agricole
va examina aceasta chestiune i va ajunge la concluzia
c. folosirea acestei metode va constitui intr-adevar un
serios instrument de consolidare a comunelor i intovara-
sirilor agricole i va duce in practica la astfel de rezul-
tate, incit nicaieri in Rusia sa nu poata exista vreun caz
de atitudine ostila din partea taranilor fava de comune,
arteluri i intovarasiri. Si nu numai atit ; e necesar ca
taranimea sa le priveasca cu simpatie. In ceea ce ne pri-
veste pe noi, reprezentantii Puterii sovietice, vom face
totul pentru atingerea acestui scop i pentru ca ajutorul
statului nostru, din fondul de un miliard sau din alte
surse, sa fie acordat numai in cazurile cind intr-adevar
se va realiza in practica o apropiere intre artelunle
comunele de munca si viata taranimii din imprejurimi.
Consideram ca, fara aceste conditii, once ajutor acordat
artelurilor sau intovarasirilor este nu numai inutil, dar,
fara doar i poate, &auditor. Ajutorul acordat de co-
mune taranilor din imprejurimi nu poate fi considerat
drept ajutor dat numai pentru exista un pnsos, ci tre-
buie s aiba un caracter socialist, adic s dea Iaranilor
posibilitatea de a trece de la gospodaria
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izolata, la gospodaria cooperatista. Aceasta insi se poate
obcme numai prm metoda organizarii subotnicelor, des-
pre care am vorbit aici.

Daca va veci insusi aceasta experienca a muncitorilor
de la orase, care au inceput miscarea in favoarea subot-
nicelor n condicii de trai incomparabil mai grele decit
ale caramlor, sint convins ca, cu sprijinul vostru general,
unanim, vom face ca fiecare din cele citeva mii de co-
mune si arteluri agricole existente in prezent sa devina
o adevarata pepnnera de idei vederi comumste in rin-
durile iaranilor, un exemplu concret care le va dovedi
ca fiecare comuna i fiecare artel este o mladica care,
desi inca mica i slaba, nu este artificialk nu este o planta
de sera, ci o mlaclica reala a noii orinduiri socialiste.
Numai atunci vom repurta o victorie trainica asupra
vechii ignorance, asupra ruinei i saraciei, numai atunci
nu va trebui sa ne temem de nici o greutate intimpinata
in calea pe care o urmam.
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CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA
APARATULUI DE APROVIZIONARE

PROJECT DE REZOLUTIE

Se va proceda la alegerea unei comisii pentru exami-
narea acestei probleme.

Se va considera ca sarcina principala i urgenta o con-
stituie, n primul rind, improspatarea si reorganizarea
aparatului organelor de aprovizionare, iar in al doilea
rind, introducerea 5piritului de initiativa in insasi munca
acestor organe.

Ca mijloace practice pentru indeplinirea acestor sarcini
se recomanda :

atragerea cooperatiei muncitoresti la o participare cit
mai larga ;

acelasi lucru, desi pe scara mai putin larga, in ceea ce
priveste cooperatia burgheza ;

transformarea mai rapida a inspectiei muncitoresti din
domeniul aprovizionarii intr-o organizatie pentru atra-
gerea muncitorilor in toate domeniile muncii de apro-
vizionare ;

se va introduce un sistem de premiere pentru diferite
grupuri de functionari si muncitori, precum i pentru ori-
care alte persoane din rindurile populatiei care s-au

in mod deosebit, permitindu-li-se sa participe la
munca si stimulindu-le in aceasta activitate.

Comisia nu trebuie sa se limiteze la aceste sarcini, ci
sa le considere ca o definire aproximativa a orientarii
..enerale t lucrarilor ei.

dis-
tins
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In aceasta comisie trebuie sa fie alese persoane care
nu participa la munca de aprovizionare.

Propun sa fie alesi :
Karnenev
V. D. Bonci-Bruevici
$midt

Va fi invitat ne- Or lov, autorul cartii Activitatea or-
aparat, fara a fi ganelor de aprovizionare ale Puterii
introdus In co- sovietice".
misie

Scris la 6 decembrie 1919

Publicat pentru prima oar.i
in 1933, in Culegeri din

Lenin". vol. XXIV

Iakovlev
Sosnovski.

Se tip.ireite dupd manuscril
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0
6

scurta dare de seanul a aparut la
decembrie 1919 in ziarul Pravda'

nr. 274

Publicat, en uncle prescurtari, la 7,
9 fi 10 decembrie 1919 in ziarul
Pravda" nr. 275, 276 fi 277 fi in
ziarul Izvestiia C.E.C. din Rusie
nr. 275 fi 177
Publicat in intregime in 1920, in car-
tea : Al VII-lea Congres general al
Sovietelor de deputafi ai muncitori-
lor, taranilor, ostafilor Tofu fi Casa-
crlpr. Dare de seamii stenografica"

Se tiparefte dispel stenograma,
confruntata cu textele aparute
in ziare fi en textul aparut in

cgro
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RAPORTUL C.E.C. DIN RUSIA
SI AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

5 DECEMBRIE

(Aplauze, delegatii la congres se ri-
dica in picioare i H aclama ve Lenin.)
Tovara§i ! /n conformitate cu hotarirea prezidiului, ra-
portul politic pe care urmeaza prezint n fata dv.
va con%ine atit raportul C.E.C. din Rusia cit §i raportul
Consiliului Comisarilor Poporului. Sper ca nu va a§tep-

in§ir aici o lista a legilor §i a masurilor adminis-
trative adoptate in anul la care se refera raportul. Nu

indoiesc ca le cunoa§teti din ziare. In afara de
aceasta, aproape toate comisariatele noastre au scos mici
bropri, care se dau tuturor deleggilor la congres §i
care se arata principalele realizari obtinute de fiecare
comisariat in aceasta perioada. A§ vrea s. recin aten-
cia asupra unora dintre concluziile generale, care,
dupa.' parerea mea, pot fi trase din experiença pe care
am trait-o in ace§ti ani §i pot servi ca indreptar §i ca
material folositor pentru munca pe care toti tovara§ii
delegati o vor desfa§ura de acum incolo pe teren.

Cind vorbim despre rezultatele politice ale activitatii
noastre §i despre invatamintele politice care decurg din
ea, e de la sine inceles ca pe primul loc figureazi situatia
interngionala a Republicii sovietice. Noi am spus intot-
deauna, atit inainte de Octombrie cit §i n timpul Revo-
lutiei din Octombrie, ci ne consideram §i ne putem con-
sidera doar ca unul dintre deta§amentele armatei inter-
nationale a proletariatului, §i anume un deta§ament care
a ie§it in frunte nu pentru c ar fi mai evoluat §i mai bine

27 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 39
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pregatit, ci datorita conditiilor exceptionale in care s-a
aflat Rusia, i ca de aceea victoria revolutiei socialiste
va putea fi socotita definitiva numai atunci cind prole-
tariatul va invinge cel putin n citeva ri avansate. $t
tocmai sub acest raport a trebuit sa trecem prin greutati
deosebit de mari.

Mizind daca ne putem exprima astfel pe revo-
lutia internationala, noi am pornit de la considerente
care s-au confirmat in toate privintele, daca privim
lucrurile n ansamblu. Dar din punctul de vedere al ritmu-
lui de dezvoltare, noi am trecut printr-o perioada deose-
bit de grea, simtind pe propria noastra piele ca dezvol-
tarea revolutiei n tarile mai avansate s-a dovedit a fi
mult mai lenta, mult mai dificila, mult mai complexa.
Acest luctiu nu trebuie s ne mire, deoarece, n compa-
ratie cu farile avansate, unei çri ca Rusia i-a fost, fi-
reste, mult mai usor sa inceapa revolutia socialista. In oHce
caz insa, aceasta dezvoltare mai lenta, mai complexa, mai
in zigzag a revolutiei socialiste in Europa occidentala ne-a
pricinuit greutati de nedescris. Si in primul rind te in-
trebi curn de a fost posibila asa o minune, ca intr-o tara
inapoiata, ruinata i istovita de pe urma razboiului Pu-
terea sovietica sa se mentina timp de doi ani, in pofida
luptei inversunate duse mai intli de imperialismul german,
care pe atunci era considerat atotputernic, iar apoi de
imperialismul Antantei, care acum un an, duga ce a
doborit la pamint Germania, nu avea rival in lume
domina toate tarile globului, ark' nici o exceptie ? Daca
luam pur i simplu raportul de forte militare, este intr-ade-
var o minune, caci Antanta a fost i ramine incompa-
rabil mai puternica decit noi. $i cu toate acestea, anul
la care se refera raportul se deosebeste mai ales prin
faptul ca noi am repurtat o victorie fara seaman, o vic-
torie atit de mare, inch se poate spune fara exagerare

ce a fost mai greu a rdmas in urmd. Oricit de mari
ar fi pericolele i greutatile care ne mai asteapta, se pare
insa ca principalele greutati au ramas n urma. Trebuie

elucidam cauzele acestui fenomen i esentialul
sa definim just politica noastra de viitor, caci e aproape
sigur ca viitorul ne va aduce si nu o singura data

si

ci

si
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noi incercari de interventie din partea Antantei si nu este
exclusa o reconstituire a aliantei banditesti dintre capita-
li§tii internationali si cei rusi pentru restaurarea puterii
mo§ierilor si a capitalistilor, pentru rasturnarea Putern
sovietice n Rusia, intr-un cuvint, pentru atingerea ace-
luiasi tel, adica stingerea acelui focar al revoluviei socia-
lista mondiale pe care 11 constituie Republica Sovietica
Federativa Socialista Rusa.

Privind din acest punct de vedere istoria intervenciei
Antantei i invatamintele politica pe care le-am tras din
ea, voi spune c aceasta istorie se imparte n trei etape
principale si ca fiecare din ele ne-a adus, una dupa alta,
mari si trainice victorn.

Prima etapa, fireste mai accesibila si mai usoara pentru
guvernele Antantei, a fost incercarea lor de a sugruma
Rusia Sovietica cu ajutorul propriilor lor trupe. Desigur
ca, dupa victoria lor asupra Germaniei, ele dispuneau de
armate de milioane, care nu cereau Inca fatis pace si care
se mai aflau inca sub efectul propagandei antigermane,
care In toate rile apusene agitase in fata lor sperie-
toarea imperialismului german. Intr-un asemenea mo-
ment, Antantei h era foarte usor din punct de vedere
militar, din punctul de vedere al politicii externe, s. ia
a zecea parte din armatele sale si sa le trimita n Rusia.

rog s. retineti ca era stapina deplina pe mare si
dispunea nestingherit de flota. Transportarea trupelor
aprovizionarea au fost intotdeauna n ntregime in mi-
nile ei. Daca pe vremea aceea Antanta urindu-ne asa
cum numai burghezia poate uri revol4a socialista ar
fi putut arunca impotriva noastra, icu clt de mici sanse
de reusita, fie si numai a zecea parte din armatele ei,
nu incape nici cea mai mica indoiala cà soarta Rusiei
Sovietice ar fi fost pecetluita si ca ea ar fi avut destinul
Ungariei.

De ce n-a reusit Antanta s faca acest lucru ? Ea a
debarcat trupe la Murmansk. Ofensiva impotriva Sibe-
ria' a fost intreprinsa cu ajutorul trupelor Antantei, iar
trupele japoneze ocup i astazi o parte indepartata din
Siberia rasariteana, in toata Siberia apuseana au fost
detasamente militare nu prea numeroase, ce-i drept

27*
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ale tuturor statelor Antantei. Trupe franceze au fost de-
barcate in sudul Rusiei. Aceasta este prima etapa a in-
tervenciei internationale in treburile noastre, prima in-
cercare, ca sa spunem asa, de a sugruma Puterea sovietica
cu ajutorul unor trupe pe care Antanta le-a luat din ca-
rile ei proprii, adica cu ajutorul muncitorilor si caranilor
din carile mai avansate aceste trupe erau excelent in-
zestrate, si in genere, sub raportul condiciilor tehnice si
materiale ale campaniei, nu era nici una pe care Antanta
sa nu fi fost in stare s-o satisfaca. In calea ei nu statea
nici un obstacol. Cum se explica deci ca aceasta incer-
care a esuat ? Ea s-a soldat cu aceea ca Antanta a fost
nevoità sa-si retraga trupiele din Rusia, deoarece s-au do-
vedit a fi incapabile sa lupte impotriva Rusiei Sovietice
revolucionare. Acesta, tovarasi, a fost intotdeauna argu-
mentul nostru principal si fundamental. Chiar de la
inceputul revoluciei am declarat ca sintem un partid al
proletariatului international si ca, oricit de mari ar fi
greutacile revoluciei, va veni un timp cind, in momentul
decisiv, isi va spune cuvintul solidaritatea muncitorilor
asuprici de imperialismul international. Pentru aceasta
am fost acuzaci de utopism. Dar experienca ne-a aratat
ca, chiar daca nu intotdeauna si nu pe oHce acciune a
piroletariatului se poate conta cu certitudine, in schimb
se poate afirma cà in acesti doi ani de istorie universala
s-a dovedit ca am avut de o mie de oH dreptate. Incer-
carea englezilor si a francezilor de a sugruma cu trupele
lor Rusia Sovietica, incercare care le promitea, fara in-
doiala, un succes foarte usor intr-un timp foarte scurt,
s-a soldat cu un esec ; trupele engleze au plecat din
Arhanghelsk ; trupele franceze, debarcate in sud, au fost
toate retrase si readuse in Franca. Cu toatà blocada, cu
toata incercuirea in care ne aflam, ne parvin totusi stiri
din Europa occidentala, primim numere, fie si razlece,
din ziarele engleze si franceze, din care aflam ca scri-
sorile pe care soldacii englezi le-au trimis din regiunea
Arhanghelsk au ajuns totusi in Anglia si au fost publi-
cate acolo. Stim ci numele tovarasei franceze Jeanne
Labourbe, care s-a dus la Odesa sa activeze in spirit co-
munist printre muncitorii si soldacii francezi si a fost
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impuscata acolo, stim c acest nume a devenit cunoscut
intregului proletariat francez si a devenit un stindard de
lupta, a devenit un nume in jurul caruia s-au unit toti
muncitorii francezi indiferent de apartenenta lor la
diferitele curente fractioniste din miscarea sindicala, care
pareau despart n tabere atit de greu de impacat
s-au unit cu totii in lupta impotriva imperialismului in-
ternational. Ceea ce a scris cindva tov. Radek pe care,
din fericire, dupa' cum se comunica astazi, autoritatile
germane 1-au pus in libertate, asa inch s-ar putea sa-1
vedem in curind in mijlocul nostru ceea ce a scris
el, si anume c pamintul Rusiei, incins de vilvataia revo-
lutiei, va fi prea fierbinte pentru trupele Antantei, ceea
ce parea a fi o simpla figura de stil sub pana unui
publicist, s-a dovedit a fi un fapt care s-a realizat intoc-
mai. Intr-adevar, cu toata inapoierea noastra, cu toata
greutatea luptei noastre, pe pamintul nostru trupele Anghei

Frantei s-au dovedit a nu fi in stare sa lupte impo-
triva noastra. Rezultatul a fost in favoarea noastra.
Prima incercare de a arunca impotriva noastra mari forte
militare caci fara ele nu se poate invinge s-a soldat
cu aceea ca, datorita justului lor instinct de clasa, sol-
datii francezi i englezi au adus din Rusia acelasi bacil
al bolsevismului pe care au cautat sa-1 combata

germani atunci cind i-au expulzat din Berlin pe
reprezentantii nostri 142. Ei au crezut c prin aceasta vor
reusi sa se baricadeze impotriva plgii bolsevisrnului, care
a dus acurn in intreaga Germanie la Intarirea miscarii
muncitoresti. Aceasta victorie, pe care am obtinut-o im-
punind retragerea trupelor engleze i franceze, a fost
principala victorie pe care am repurtat-o asupra Antan-
tei.. Noi i-am luat soldatii. La imensa ei superioritate
militara i tehnica, noi am raspuns anihilind aceasta su-
periontate prin solidaritatea oamenilor muncii impotriva
guvernelor imperialiste.

Cu acest prilej s-a vazut cit de superficiala, cit de
confuza este ideea pe care si-o fac unii despre aceste çiri
pretins democratice, pornind de la criteriile care stau in
mod obisnuit la baza aprecierii lor. In parlamentele lor
exista o trainica majoritate burgheza. Asta numesc ei

sa-i
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democratie". Faptul ca totul se afla sub stapinirea si
apasarea capitalului, care si astazi continua sa recurga la
cenzura militara, asta nurnesc ei democratic". Printre
milioanele de numere de ziare si reviste care apar acolo,
abia daca se va gasi o parte infima in care sa se spuna
ceva, fie si in cuvinte biiguite, in favoarea bolsevicilor.
De aceea ei isi zic : Sintem aparati impotriva bolsevici-
lor, la noi domneste ordmea", si aceasta ordine ei o nu-
mesc democratie". Dar cum se explica faptul ca o mica
parte din soldatu englezi si din marinarii francezi a putut
sili Antanta saii retraga trupele din Rusia ? Ceva nu e in
regula aici. Aceasta inseamni ca masele populare sint de
partea noastra pina si in tali ca Anglia, Franca si Ame-
rica ; inseamna ca ceea ce se vede sus e curata inselatorie,
cum au afirmat intotdeauna socialistii care n-au vrut sa
tradeze socialismul ; inseamna ca parlamentarismul bur-
ghez, democratia burgheza, libertatea burgheza a presei
este numai o libertate pentru capitalisti, libertatea de a
corupe opinia publica, de a o supune presiunii sacului
de bani. Iata ce au spus intotdeauna socialistii atita timp
cit razbonil imperialist nu-i impartise Inca in tabere na-
tionale si nu transformase fiecare grup national de so-
cialisti in lachei ai burgheziei proprii. Iata ce au spus
socialistii inainte de razboi, iata ce au spus intotdeauna
internationalistii sibolsevicii in timpul razbonalui, si toate
acestea s-au dovedit a fi purul adevar. Tot ce se vede sus,
toata aceasta latura de fatada e curata inselatorie, care
devine din ce in ce mai evidenta pentru mase. Ei fac cu
totii o mare zarva pe tema democratiei, dar in nici un
parlament din lume nu s-au incumetat sa spuna ca de-
clara razboi Rusiei Sovietice. De aceea, intr-o serie in-
treaga de publicatii franceze, engleze si americane ..care
ne-au parvenit, citim urmatoarea propunere : Sefu de
stat sa fie deferiti justitiei pentru faptul ca, ducind im-
potriva Rusiei un razboi nedeclarat, au incalcat consti-
tutia". Cind, unde, care articol din constitutie si ce
parlament a aprobat acest razboi ? Unde au adunat ei pe
deputati, fie si dupa ce in prealabil ar fi bagat. la In-
chisoare pe toti bolsevicii si pe toti bolsevizantn, dup5
cum se exprima presa franceZa ? Nici in aceste condi;ii



AL VII-LEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DIN RUSIA 399

ei nu puteau spune n parlamentele lor c duc razboi
impotriva Rusiei. Iata deci cum se explica faptul ca
trupele Angliei si ale Frantei, trupe excelent inarmate ;i
care nu au cunoscut niciodata infringerea, nu ne-au
putut birui i s-au retras din nord din Arhanghelsk
si din sud.

Aceasta este prima si cea mai importanta victorie a
noastra, pentru ca este nu numai o victorie
chiar mai putin ca orice militar, ci n fapt o victorie a
acelei solidaritati internationale a oamenilor muncii
numele careia am inceput noi intreaga revolutie si la care
ne refeream atunci cind spuneam ca, oricit de multe ar
trebui s nduram, toate aceste sacrificii se vor recupera
insutit prin dezvoltarea revolutiei internationale, care este

Aceasta dezvoltare gasit expresia n f ap-
tul ca, intr-un domeniu in care conteaza n primul rind
factorii cei mai brutali i materiali, n domeniul militar,
noi am invins Antanta prin aceea c i-am luat muncitorii

taranii imbracati in vestoane de soldati.
Dupi aceasta prima' victorie a inceput cea de-a doua

etapa a interventiei Antantei n treburile noastre. In
fruntea fiecarei natiuni se afla un grup de oameni politici
foarte versavi si de aceea, pierzind aceasta miza, au
hotarit sa" mizeze pe aka' carte, folosind n acest scop
dominatia lor asupra intregii lumi. Nu exista tara, nu a
mai ramas azi nici o particica din glob care sa nu se
afle n fapt sub dominatia deplina a capitalului financiar
englez, francez sau american. Pe aceasta baza a fost in-
treprinsa de ei o nou a. incercare, incercarea de a sili
micile state limitrofe cu Rusia dintre care multe, ca
Po Ionia, Estonia, Finlanda, Gruzia, Ucraina etc., s-au
eliberat si au capatat posibilitatea de a se declara inde-
pendente abia in timpul razboiului sa lupte impotrivit
Rusiei cu bani englezi, francezi i americam.

amintiti poate, tovarasi, ca in toate ziarele noastre
a aparut relatarea unei cuvintari a cunoscutului ministru
englez Churchill, care a spus c mpotriva Rusiei vor
porni la lupta 14 state si c. pina in septembrie va cadea
Petrogradul, iar pin n decembrie Moscova. Am auzit
ca Churchill a dezmintit aceasta stire ; presa noastra a
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luat-o insa din ziarul suedez Folkets Dagblad Politiken"
din 25 august. Dar chiar daca s-ar dovedi c acest ziar
a fost gresit informat, noi stim foarte bine ca tocrnai in
acest sens au acvionat Churchill si imperialitii englezi.
Stim foarte bine ca asupra Finlandei, Estoniei si a altor
tari mici au fost exercitate mari presiuni pentru a le
determina s participe la razboiul impotriva Rusiei So-
vietice. Am avut prilejul s citesc h ziarul englez
Times", cel mai influent ziar burghez din Anglia, un
editorial scris in momentul cind trupele lui Iudenici,
despre care toata lumea stia ca au fost inzestrate i echi-
pate de Antant i transportate pe navele ei, se aflau la
citeva verste de Petrograd, iar Detskoe Selo fusese luat.
Acest articol reprezenta un adevarat atac masiv, in care
erau folosite toate mijloacele de presiune militar, diplo-
matica i istorica. Capitalul englez se rastea la Finlanda

dadea un ultimatum : Privirile intregii lumi sint
atintite asupra Finlandei spuneau capitalitii englezi*
insasi soarta Finlandei depinde de imprejurarea daca ea

va invelege menirea, daca va ajuta la inabusirea valului
tulbure i singeros al bolsevismului si la eliberarea
Rusiel". Ca rasplata pentru aceasta mare si generoasa"
contribucie, pentru aceasta ,,nobi1 i lummata" actiune,
i s-au promis Finlandei atitea §i atitea milioane de lire
sterline, o anumita bucata de teritorm, precum i o serie
de alte binefaceri. $i care a fost rezultatul ? A fost un
timp and trupele lui Iudenici se aflau la citeva verste de
Petrograd, iar Denikin se afla la nord de Orel, cind un
ajutor oricit de mic primit de ei ar fi decis repede
soarta Petrogradului n favoarea dusmanilor nostri, in
termenul cel mai scurt i cu jertfe minime.

Finlanda a fost supusa la maximum de presiuni din
partea Antantei, fata de care ea, Finlanda, este literal-
mente inglodata tn datord. $i nu numai adt ark' ajuto-
rul acestor ea nu se poate mentine nici macar o
luna: Cum s-a intimplat deci minunea" ca am cistigat
partida impotriva unui asemenea adversar ? $i am cis-
tigat-o. Finlanda n-a intrat in razboi, iar Iudenici a fost
infrint, a fost infrint i Denikin intr-un moment and
lupta lor comuna ar fi dus in modul cel mai sigur si mai
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rapid la terminarea ktregii lupte k favoarea capitalismu-
lui international. Am cistigat partida impotriva imperia-
lismului international in aceasta crincen i grea incer-
care. Dar cum am cistigat-o ? Cum a fost posibila o
minune" ca aceasta ? Ea a fost posibila pentru ca An-
tanta a procedat asa cum procedeaza toate statele capi-
taliste, care actioneaza exclusiv prin inselaciune
presiune, si de aceea cu fiecare act al ei stirnea impo-
triva-si o rezistenta atit de puternica, inch din aceasta
rezulta un folos pentru noi. Noi stateam slab inarmati,

spuneam muncitorilor finlandezi, pe care ii
reprimase burghezia finlandeza : Nu trebuie s luptati
impotriva noastra". Iar Antanta venea cu toata puterea
armamentului sau, in toata splendoarea tariei sale apa-
rente, cu belsugul ei de produse alimentare pe care le
putea oferi acestor çri, i le cerea s lupte impotriva
noastra. $i noi am cistigat aceasta partida. Am cistigat-o
pentru ca, nemaiavind trupe proprii pe care si le poata.
arunca impotriva noastra, Antanta a fost nevoita
recurga la fortele acestor mici popoare, care pina la urrna
insa si nu numai muncitoni i tarann lor, ci cluar
o buna parte a burgheziei care sugrumase clasa munci-
toare n-au pornit impotriva noastra.

Cind imperialitii Antantei vorbeau despre democra-
tie si independenta, aceste popoare au avut, din punctul
de vedere al Antantei, cutezanta, lax din punctul nostru
de vedere naivitatea de a lua k serios aceste pro-
misiuni si de a crede ca e vorba de o independenta
si nu de un mijloc pentru imbogatirea capitalistilor
englezi i francezi. Ele ii inclupulau c democratie in-
seamna a trai liber, i nicidecum ca toti miliardarii ame-
ricani le pot despuia tara i c oHce odrasla de nobil
cu epoleti de ofiter ii poate perrmte sa se poarte ca
un mitocan i s devina un speculant nerusinat, care
pentru un profit de citeva sute la sut a. nu se da in limn
de la cele mai murdare tranzactii. cu ce am invins
not ! Exercitind presiuni asupra acestor çri mici, asu-
pra fiecareia dintre aceste 14 OH, Antanta a intimpinat
impotrivire. Burghezia finlandeza, care cu ajutorul te-
rorii albe reprimase zeci de mii de muncitori finlandezi
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si care stie c aceasta nu i se va uita, ca nu mai exista
baioneta germana care i-a dat posibilitatea sa-si faci
mendrele, aceasta burghezie uraste pe bolsevici din
toate puterile, asa cum poate urt un exploatator rapace
pe muncitoni care I-au doborit. Si totusi aceasta bur-
ghezie finlandeza si-a spus : Dna' urmam indicaciile
Antantei, inseamna c vom pierde, fara doar i poate,
once sperance de independencr. Or, aceasta indepen-
denca le-au dat-o bolsevicii n noiembrie 1917, cind Fin-
landa avea un guvern burghez. Asa se explica faptul
cercuri largi ale burgheziei finlandeze au inceput
sovaie. Am cistigat partida impotriva Antantei pentru
ca ea a contat pe naciunile mici i in acelasi timp a facut
totul pentru a le l'ndeparta de ea.

Aceast a. experienca confirma pe scar a. gigantica, istorica
umversala, ceea ce noi am spus intotdeauna. Exista cloua
force pe parnint care pot determina soarta omenirii. 0
forci este capitalismul internacional, care, daca va iei
biruitor, isi va manifesta puterea prin atrocitaci nemai-
auzite, ceea ce se vede din istoria dezvoltarii fiecarei na-
ciuni mici. Cealalta forca este proletariatul internacional,
care lupta pentru revolucie socialista prin intermediul
dictaturii proletariatului, pe care el o numeste democratia
muncitonlor. Nu ne-au dat crezare nici elementele so-
vaielnice de la noi, din Rusia, nici burghezia carilor mici ;
dimpotriva, am fost declaraci utopisti sau tilhari, sau
poate chiar ceva si mai rau, caci nu exista invinuire ab-
surda si monstruoasa care sa nu ne fi fost pus a. in circa.
Dar cind n faca acestor cari s-a pus taios problema : sa
mearga cu Antanta, s-o ajute s sugrume pe bolsevici,
sau pastreze neutralitatea ajute astfel pe

s-a vazut c noi am cistigat partida, iar carile
mici au ramas neutre. Desi nol nu aveam cu ele nici un
fel de tratate, iar Anglia, Franca si America aveau tot
felul de police, tot felul de tratate, totusi carile mici au
procedat asa cum am vrut noi nu pentru c burgheziei
poloneze, lituaniene sau letone li facea placere sa duci
aceasta politica de dragul ochilor frumosi ai bolsevicilor

asta ar fi, desigur, o inepcie ci pentru c noi am
avut dreptate n definirea forcelor mondiale, si anume :

bolse--
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ori va invinge bestialul capital, si atunci, chiar i n cea
mai democratica republicä, el va cauta s sugrume toate
popoarele mici din lume ; ori va invinge dictatura prole-
tariatului, i aceasta e uruca speranta a tuturor oame-
nilor muncii si a tuturor popoarelor mici, oprimate,
slabe. Faptele au aratat c5." noi am avut dreptate nu nu-
mai in teorie, ci i n practica pohticii mondiale. Cind a
inceput la noi aceasta competitie pentru trupele Finlan-
dei i Estoniei, noi am cistigat-o, des' ci ne-ar fi putut
strivi cu forte neinsemnate. Cu toate c Antanta a
aruncat in cumpana intreagaforta uriasa a presiunii sale
fmanciare, a puterii sale rmlitare si a hvrarilor de pro-
duse ahmentare, pentru a sili Fmlanda s porneasca la

totusi noi am fost aceia care am cistigat partida.
Aceasta este, tovarasi, a doua etapa a interventiei in-

ternationale, a doua victorie a noastra de insemnatate
istorica mondiali. In prima etapa am rapt Angliei,
Frantei i Americii posibihtatea de a folosi impotriva
noastra pe muncitorii i taranii bor. Aceste trupe nu au
fost in stare sa lupte impotriva noastra. In cea de-a doua
le-am luat posibilitatea de a folosi impotriva noastra
aceste tari mici, care ne silt toate ostile si in care puterea
apartine exclusiv burgheziei, si nu oamenilor
Ele au pastrat fatal de noi o neutralitate binevoitoare
au mers impotriva atotputernicei Antante, caci Antanta
era tilharul care voia sa le sugrume.

Aici s-a intimplat pe scara' mondiala ceea ce s-a intim-
plat si cu taranul siberian, care crezuse in Adunarea
constituanta ajutase pe eseri i pe mensevici sa se
uneasca cu Kolceak i s ne bata pe noi. Chid a simtit
ins a. pe propria lui piele c Kolceak este reprezentantul
celei mai negre dictaturi tilharesti, exploatatoare, a mo-
sierilor i capitalistilor, dictatura mai rea decit cea tarista,
el a pornit acel nesfirsit sir de eascoale din Siberia despre
care am fost precis informati de catre tovarasii nostri
care ne asigura acum revenirea totala a Siberiei, de data
aceasta o revenire constienta. Ceea ce s-a intimplat cu mu-
jicul siberian, cu tot orizontul sau redus i cu toata igno-
ranta lui po1itic, s-a intimplat acum pe scara mai larga,
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pe scara istorica mondiala, cu toate natiunile mici. Ele
urau pe bolsevici, iar unele dintre ele i supusesera unei
crincene represiuni singeroase, unei crunte terori albe, dar
cind i-au vazut la Eta pe eliberatori", pe ofiterii englezi,
au inteles ce inseamna democratia" engleza si ameri-
cana. and reprezentantii burgheziei engleze i ameri-
cane si-au facut aparitia in Finlanda, 'in Estonia, ei au
inceput sa le sugrume cu i mai multa nerusinare deck
imperiahstii rusi, caci rusi erau oameni de
moda veche si nu stiau s sugrume cum se cuvine, pe
cind oamenii acestia se pricep s-o Lel i o fac pima
la capat.

Iata de ce aceasta victorie, in a doua etapa, este mult
mai trauma' deck pare acum. Sint departe de orice exa-
gerare i consider ca exagerarile sint extrem de pericu-
loase. Nu ma indoiesc ckusi de putin c Antanta va
mai 'incerca sa asmuta asupra noastra cind unul, cind
altul dintre statele mici care se afla: in vecinatatea noas-
tra. Asemenea incercari vor avea loc, pentru el statele
mici depmd in intregime de Antant i pentru ca. toate
aceste vorbe despre libertate, independenç i democra-
tie sint curata fatarnicie, iar Antanta poate sili aceste
state sa ridice inca o data mina impotriva noastra. Dar
daca aceasta incercare a esuat intr-un moment atit de
propice, cind le era atit de usor sa duca lupta impo-
triva noastra, mi se pare ca se poate spune fara ezitare :
este cert c in aceasta privinta principala greutate a
limas in urma.. Avem tot dreptul s-o spunem fara teama
de exagerare i pe deplin constienti de faptul c Antanta
are de partea ei o uriasi superioritate de forte. Am re-
purtat o victorie trainica. Incercari se vor mai face, dar
neva fi mai usor sa le respingem, caci, cu toati orin-
duirea lor burgheza, statele mici s-au convins din expe-
rienta, nu din teorie la teorie nu prea se pricep acesti
domm cal Antanta este o fiara mai nerusinata
mai pradalnica deck li se par lor bolsevicii, care in
toata. Europa servesc ca sperietoare pentru copii
pentru

Dar victoriile noastre nu s-au marginit la cele ara-
tate pina acum. In prima etapa, i-am rapt Antantei
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posibilitatea de a folosi impotriva noastra pe muncitorii
pe caranii ei ; n etapa a doua, am dobindit neutrali-

tatea popoarelor mici care ii sint inrobite ; iar in cea
de-a treia, am inceput s smulgem de sub influença An-
tantei, in propriile ei OH, mica burghezie i intelectuali-
tatea mic-burgheza, care ne fusesera intru totul ostile.
In sprijimil acestei afirmatu imi voi ingadui sa invoc
marturia ziarului L'Humanite" din 26 octombrie, pe
care-1 am aici in fata. Acest ziar, care a fost intotdea-
una o publicavie a Internavionalei a II-a, lar in timpul
razboiului a avut o atitudine ultrasovina si a exprimat
punctul de vedere al unor socialisti de teapa mensevicilor

eserilor de dreapta de la noi, continuind s aiba
astazi un rol de impaciuitor, acest ziar declara cà
s-a convins de schimbarea starii de spirit a muncitorilor.
El a constatat aceasta schimbare nu la Odesa, ci la Paris,
pe strazi si in adunari, unde muncitorii nu-i lasau
vorbeasca pe cei care se incumetau s spuna ceva im-
potriva Rusiei bolsevice. Si ca oameni politici care au
invavat cite ceva in decursul citorva revoluvii, ca oa-
meni care stiu ce foga reprezinta masele populare, ei.nu se
hazardeaza sa spuna o vorba in favoarea interventiei si se
pronun0 cu tovii impotriva ei. Dar nu numai atit.
Acest lucru Ii declara nu numai socia1itii (ei se intitu-
leaza socialiti, desi noi stim de mult ce fel de socialisti
sint ei). In acelasi numar, din 26 octombrie, al ziarului
L'Humanite" citim o declaravie semnata de o serie in-
treaga de reprezentanti ai intelectualitacii franceze, ai
opiniei publice franceze. In aceasta declara;ie, sub care
si-a pus primul iscalitura Anatole France si pe care fi-
gureaz i semnatura lui Ferdinand Buisson, am numarat
71 de nume de reprezentanvi ai intelectualitavii burgheze,
cunoscuti in intreaga Franca', care spun ca sint impo-
triva intervenviei in treburile Rusiei, deoarece blocada,
care condamna la moarte copii i batrini, nu poate fi
admisa din punctul de vedere al culturii g al civiliza-
viei, i ei declara ca nu pot tolera asa ceva. Iar cunoscu-
tul istoric francez Aulard, care e pe de-a-ntregul patruns
de mentalitatea burgheza, intr-o scrisoare adresata zia-
rului, declara : Ca francez, sint un dusman al bolsevi-
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cilor ; ca francez, sint un adept al democratiei, §i ar fi
ridicol s5." fiu banuit de contrarul, dar cind citesc
Franca invita Germania sa participe la blocada impo-
triva Rusiei, cind citesc c Franca adreseaza o astfel de
invitatie Germaniei, simt c mi crapa obrazul de ru-
§ine" 143. Poate c asta nu e decit o figura' de stil in
gura unui intelectual, dar avem tot dreptul s. spunem

aceasta este a treia victorie pe care am repurtat-o
asupra Frantei imperialiste, chiar inauntrul ei. Iata ce
dovede§te aceasta manifestare §ovaielnica §i, in sine,
jalnica a acelei intelectualitati care, dupa cum am fazut
din zeci §i sute de exemple, §tie sa faca un taraboi dis-
proportionat de mare in comparatte cu forta ei reara,
dar care se caracterizeaza prin insu§irea de a fi un bun
barometru, de a servi drept indiciu al oscilatiilor micii
burghezii, al oscilatiilor opiniei publice, care e pe de-a-n-
tregul burgheza. Daca 'inauntrul Frantei, unde toate
ziarele burgheze nu scriu despre noi altceva deck min-
ciuni dintre cele mai gogonate, am obtinut un asemenea
rezultat, ne putem spune : se pare ca in Franca incepe
o a doua afacere Dreyfus 144, dar de proportii mult mai
vaste. Pe vremea afacerii Dreyfus, .intelectualitatea bur-
gheza a luptat impotriva reactiumi clericale §i milita-
riste ; clasa muncitoare nu putea s vada atunci
aceasta lupe/ o cauza a ei, pentru nu existau con-
diçii nu exista o stare de spirit revolutionara
atit de profunda ca acum. Dar acum ? Daca, dupa re-.
centa victorie electoral 5. a celei mai negre reactium §i
in pofida regimului care li se aplica acum acolo bol§e-
vicilor, intelectualitatea burgheza din Franca declara

este ru§ine de alianta dintre Franca ultrareactionara
§i Germania ultrareactionara pentru infometarea munci-
torilor §i a taranilor din Rusia, atunci noi ne spunem :
aceasta este, tovara§i, a treia victorie, §i o victorie foarte
mare. A§a stind lucrurile inauntrul statelor lor, a§ vrea
vad cum vor reu§i d-nii Clemenceau, Lloyd George §i
Wilson sa. intreprincla impotriva Rusiei noi tentative,
la care ei viseaza §i pe care le planuiesc. Incercati, dom-
nilor ! (A plauz e.)
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Repet, tovarasi, ar fi cit se poate de gresit sa tragem
de aici concluzii pripite. Nu incape indoiala ca ei vor
intreprinde noi incereari. Sintem insa ferm convinsi
aceste incereari, oriat de mari ar fi fortele cu care vor
fi intreprinse, vor esua. Avem tot dreptul s spunem
razboiul civil, care ne-a costat atitea jertfe, a fost un
razboi victorios. El a fost victorios nu numai pe scara
Rusiei, ci i pe scara istorica mondiala. Fiecare dintre con-
cluziile pe care vi le-am infatisat a fost trasa pe baza re-
zultatelor obtinute pe dnapul de lupti. Iata de ce, repet,
orice noi incercari vor fi sortite esecului, caci ei au devenit
mult mai slabi decit au fost, n timp ce noi am devenit
mult mai tari dupa victoria noastra asupra lui Kolceak
asupra lui Iudenici i dup.& victoria care e n mers

dupa at se pare, se transforma intr-o victorie de-
plina asupra lui Denikin. Parca n-a beneficiat Kol-
teak de ajutorul acestei atotputernice Antante ? Para
*anti din Ural si din Siberia, care in alegerile pentru
Adunarea constituanta au dat cel mai mic procent de
voturi in favoarea bolsevicilor, n-au sprijinit pretutin-
deni frontul Adunarti constituante, care era pe atunci
un front al mensevidlor si al eserilor, pared' nu au fost
ci cel mai bun material uman care putea fi folosit in
lupta impotriva comunistilor ? Nu era oare Siberia o
tara care nu a cunoscut proprietatea funciara mosiereasca
si in care nu am putut da imediat maselor taranesti
ajutorul pe care 1-am dat taranilor rusi ? Ce i-a lipsit
deci lui Kolceak pentru a fi putut obtine victoria asu-
pra noastra ? I-a lipsit ceea ce le lipseste tuturor impe-
nalistilor. El a fost si a ramas un exploatator si a tre-
butt sa actioneze in conditule mostentrii lasate de raz-
bowl mondial, in conditii care nu ingaduiau decit sa
se flecareasca pe tema democrattei si a libertatit i lasau
numai posibilitatea de a alege intre dota dtctaturi : on
dictatura exploatatorilor, care-si apara cu inversunare

cer achitarea integrala a politelor in
baza earora ei vor sa stoarea tuturor popoarelor sume
de miliarde ; ori dictatura muncitorilar, care lupta
impotriva puterii capitalistilor si este ferm hotarita
aseze pe baze trainice puterea oamenilor muncii. Numai
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din aceasta cauza frint gitul Kolceak. Iata in ce
mod, nu prin depunerea unui buletin de vot de§i,
in anumite imprejurari, nici asta nu e o metodi rea
ci prin fapte §i-a hotarit soarta taranul din Siberia
din Ural. In vara anului 1918 el a fost nemultumit de
bol§evici. El a vazut c bol§evicii ii obiig s predea
surplusurile de cereale, §i nu la preturi de specula ; de
aceea a trecut de partea lui Kolceak. Acum insa el a
vazut cum stau lucrurile in realitate, a facut o compa-
ratie §i a ajuns la alta concluzie. El a ajuns la aceasti
concluzie in pofida tuturor teoriilor care i se propova-
duiau, caci pe propria lui piele a invatat el sa inteleaga
ceea ce nu vor s inteleaga din teorie multi eseri
men§evici (a plauz e), §i anume ca pot fi numai doui
dictaturi, c trebuie ales intre dictatura muncitorilor

ceea ce inseamna a sprijini lupta tuturor oamenilor
muncii pentru doborirea jugului exploatarii §i dic-
tatura exploatatorilor. Noi 1-am ci§tigat pe Oran de
partea noastra, am demonstrat in practica, printr-o
experienta amar i nespus de grea, c noi, ca repre-
zentanti ai clasei muncitoare, §tnn mai bine decit ori-
care alt partid sa-1 atragem pe Oran alaturi de noi.
Celelalte partide ne repro§eaza de obicei c ne aflam
in lupta cu taranimea §i ca nu §tim s ne intelegem cu
ea, §i toate ii ofera bunele §i generoasele lor oficii ca

ne impace cu taranimea. Foarte multumim, domnilor,
dar nu credem c veti reui s-o faceti. Noi insa, in orice
caz, am dovedit de mult ca sintem in stare s-o facem.
Noi nu i-am infati§at taranului tablouri in culori tran-
dafirii, nu i-am spus ca din societatea capitalista se
poate ie§i fara disciplina de fier i fara o ferma putere
de stat a clasei muncitoare, c simpla adunare a unor
buletine de vot va solutiona problema istorica mon-
diala a luptei impotriva capitalului. Noi ii spunem fara
ocol : dictatura este un cuvint aspru, greu §i chiar sin-
geros, dar ii spunem totodat cã dictatura muncitori-
lor ii va asigura doborirea jugului exploatatorilor, §i s-a
dovedit ca am avut dreptate. Taranul, incercind in
practic i o dictatur i cealalta, a ales dictatura clasei
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muncitoare i va merge cu ea mai departe pina la vic-
torie deplina. (A plauz e.)

Tovarasi, din ceea ce am spus despre victoriile noastre
pe plan intelintional rezulti i mi se pare ca asupra
acestui lucru nu-i nevoie sa insist prea mult ca este
cazul s procedam, cu maximum de calm 6 intr-un
spirit cit mai practic, la o repetare a propunerilor
noastre de pace. Trebuie sa le repetam, zic, deoarece
am mai facut de multe ori asemenea propuneri. 5i de
fiecare data am cistigat in ochii fiecarui om cult, chiar
daca ne era dusman, facindu-1 astfel sa roseasca de ru-
sine. Asa s-a intimplat cind a venit aici Bullitt. El a
fost primit de tov. Cicerin i, dup a. discutiile purtate
cu el si cu mine, in citeva ore am incheiat un tratat de
pace preliminar. Bullitt cauta sa ne incredinteze (acestor
domni le place sa se laude) ca America este totul, ca,
data fiind puterea Americii, parerea Frantei nu conteaza.
Dar cind noi am semnat tratatul, atit ministrul Frantei
cit i ministrul Angliei au facut un gest de felul acesta.
(Lenin face un gest semnificativ cu
picioru 1. Ri s et e.) Bullitt s-a trezit cu un petic de
hirtie in mina, si i s-a spus : Cui treaca prin minte ca
poti fi atit de naiv, atit de prost, incit s. crezi in demo-
cratismul Angliei si al Frantei !" (A p 1 auz e.) 5i acum
citesc in acelasi numar de ziar textul complet, in limba
franceza, al tratatului cu Bullitt 145 ; acelasi text a aparut
in toate ziarele engleze si americane. Prin aceasta ei
inii s-au pus in fata lumii intregi intr-o postura de
oameni necinstiti sau neseriosi, aleaga ce vor !
(A plauz e.) Iar toata simpatia micii burghezii, i chiar
a burgheziei cit de cit culte, care si-a amintit ca si ea a
luptat cindva impotriva propriilor ei imparati si regi, e de
partea noastra, caci noi am fost de buna credinta cind,
semnind conditii de pace extrem de grele, am declarat :
Este prea pretios pentru noi singele muncitorilor si al sol-
datilor nostri ; drept pret al pacii va vorn plati, ca unor
negustori, un tribut greu ; sintem de acord sa-1 platim,
cad numai astfel putem cruta vietile muncitorilor
taranilor nostri". De aceea cred ca nu-i nevoie sa ne
lansam in dezbateri prea lungi, iar la sfirsit va voi citi
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un proiect de rezolutie care, in numele congresului So-
vietelor, proclama dorinta noastra ferma de a promova
o politica' de pace. (A plauz e.)

De la partea internaçiona1 i militara a raportului
don s trec acum la partea lui

Noi am repurtat trei mari victorii asupra Antantei,
ele sint departe de a avea un caracter exclusiv mili-

tar. Sint victorii pe care le-a repurtat dictatura clasei
muncitoare, i fiecare din ele a contribuit la consoli-
darea situatiei noastre nu numai pentru c adversarul
nostru slabea i raminea fara trupe ; situatia noastra
internationala se consolida deoarece cistigam in ochii
intregii omeniri muncitoare i chiar in ochii multora
dintre reprezentantii burgheziei. In aceasta privinta,
victoriile pe care le-am repurtat asupta lui Kolceak si
asupra lui Iudenici, ca aceea pe care o repurtam acum
asupra lui Denikin ne vor da posibilitatea ca si de aici
inainte sa cistigam simpatii pe cale panic i ntr-o
masura incomparabil mai mare decit pina acum.

Am fast intotdeauna invinuiti de terorism. Este o
invinuire larg raspindita, care nu dispare din coloanele
presei. Sintem invinuiti ca am ridicat terorismul la ran-
gul de principiu. La aceasta raspundem : E o calomnie
pe care nici voi n-o credeti". Acelasi istoric Aulard care
a trimis ziarului L'Humanite" scrisoarea citata mai
sus scrie : Am studiat istoria i am predat-o i altora.
Cind citesc c printre bolsevici sint numai monstri
sperietori, eu spun : acelasi lucru s-a scris i despre
Robespierre si Danton. Aceasta spune el nu
seamna nicidecum c i pun pe rusii de azi pe acelasi
plan cu acesti oameni mari, mci gind de asa ceva ; nici
o asemanare nu exista intre unii si ceilalti. Dar eu, ca
istoric, spun : la urma urmelor, nu se poate da crezare
fiecarui zvon". Cind un istoric burghez incepe s fo-
loseasca un asemenea limbaj, inseamna ca i minciunile
care se raspindesc pe socoteala noastra incep sa se risi-
peasca. Noi spunem : teroarea ne-a fost impusa. Ei uita

terorismul a fost provocat de invazia atotputernicei
Antante. and flota tuturor tarilor blocheaza o tara
infometata, ce altceva este aceasta daca nu teroare ?

a§
politick.

si

si

si

in-

cf



AL VII-LEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR DIN RUSIA 4H

Cind, profitind de imunitatea lor diplomatica, repre-
zentantii unor tari straine organizeaza rascoale alb-
gardiste, ce altceva este aceasta daca nu teroare ? Trebuie
totusi s. privim lucrurile cit de cit lucid. Doar nu e greu
de inteles c imperialismul international a pus totul in
joc pentru a inabusi revolutia, ea: el nu se da in Pituri
de la nimic i spune : Pentru fiecare ofiter un co-
munist, i vom cistiga". $i ei au dreptate. Dacl, atacati
de aceste trupe create de banditismul international si
salb.iticite de ra'zboi, am fi incercat sa le inriurim cu
vorbe, prin metoda convingerii, dacl am fi incercat
le influent'im altfel decit prin teroare, n-am fi rezistat
ruci doui luni ; am fi fost niste neghiobi. Teroarea ne-a
fost unpusI de terorismul Antantei, de teroarea atot-
puternicului capitalism mondial, care a cautat i caut5.

sugrume pe muncitori i pe tarani i ii condamna
la moarte prin infometare pentru faptul cl luptl pen-
tru libertatea farii lor. $i fiecare pas al nostru pe calea
spre victorie asupra acestei cauze prime si reale a te-
rorn va fi in mod inevitabil i invariabil insotit de
crearea conditiilor necesare pentru ca in opera noastra
de guvernare s ne dispens'arn de acest mijloc de convin-
gere si de inriurire.

Ceea ce am spus despre terorism este aplicabil i ati-
tudinii fafa de toate elementele sovaielnice. Ni
se reproseazI a am creat conditii nespus de grele pen-
tru pIturile de mijloc, pentru intelectualitatea burgheza.
La aceasta rIspundem falzboiul imperialist a fost o
continuare a politicii imperialiste si de aceea a dus la re-
volutie. In timpul razboiului imperialist, toata lurnea
dat seama ca burghezia poarta acest iazboi in numele inte-
reselor ei de jaf, c in acest razboi poporul piere, in timp
ce burghezia se imbogaieste. Acesta este leitmotivul intre-
gii ei politici in toate çrile, i el este acela care o duce
la pieire va aduce pieirea definitiv. Kizboiul nostru
insa este o continuare a politicii revolutiei, i fiecare
muncitor i Oran stie iar daca nu stie, atunci simte
prin instinct si vede c acesta este un fizboi de apa-
rare impotriva exploatatorilor, un razboi care impune
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cele mai mari sacrificii muncitorilor si taranilor, dar
care ne .obligi s'5." impunem aceste sacrificii si celorlalte
clase. Sum ca ei, care au facut parte din clasa privile-
giata, le suporta mai greu decit muncitorii si taranii. Dar
noi spunem ca, atunci cind este vorba de a elibera de
exploatare milioane de oameni ai muncii, un guvern care
ar pregeta sa impuna sacrificii si celorlalte clase nu ar
mai fi un guvern socialist, ci un guvern de tradatori. Daca
am aruncat poveri pe umerii claselor de mijloc, e pen-
tru ca guvernele Antantei ne-au pus in conditii nemai-
pomenit de grele. Si fiecare dintre victoriile noastre
asta o n avedem din revolutiei, numai nu am
posibilitatea sa insist aici asupra acestei chestiuni face
ca, in pofida tuturor oscilarilor si a numeroaselor tenta-
tive de a reveni la vechile rinduieli, un numar tot mai
mare de elemente sovaielnice sa se convinga ca intr-ade-
var nu exista alta alegere decit intre dictatura oamemlor
muncii si puterea exploatatorilor. Daca au fost timpuri
grele pentru aceste elemente, vina nu e a puteni bol-
sevice, ci a albgardistilor, a Antantei, si victoria asupra
acestora va fi o conditie reala si trainica pentru imbu-
nataiirea situatiei tuturor acestor clase. In aceasta privinta
tovarasi, as vrea ca, trecind la inv4amintele experientei
politice din tara, sa spun citeva cuvinte despre insemna-
tatea pe care o are razboiul.

Riizboiul nostru este o continuare a politicii revolu-
ttei, a politicii de rasturnare a exploatatorilor, capitalisti-
lor si mosierilor. De aceea razboiul nostru, oricit de cum-

ispht de greu ar fi el, ne asigura simpatille muncitorilor
ale taranilor. Razbonil nu este numai o continuare a po-
lawn, el este o expresie concentrata a politicu ; acest
razboi nespus de greu, pe care mosierii si capitalistii ni
1-au impus cu ajutorul atotputernicei Antante, este tot-
odata o scoala politica. In focul acestui razboi, mun-
citoni si taranii au invatat multe. Muncitorii au invatat
cum sa foloseasca puterea de stat si cum sa transforme
fiecare pas intr-un pnlej de propaganda si de luminare,
cum sa faca din aceasta Armata Rosie, in care majonta-
tea o formeaza taranii, un instrument de luminare a Ora-
nimii, cum sa faca din Armata Rosie un instrument de
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folosire a specialistilor burghezi. Stim ca, in marea lor
majoritate, acesti specialisti burghezi s'int si nu pot
sa nu fie impotriva noastra, intrucit aici se manifesta
natura lor de clasa ; in aceasta privinta nu putem avea
nici cea mai mica indoiala. Ne-au tradat sute si mii din
acesti specialisti, dar mii si zeci de mii dintre ei ne-au slu-
jit cu credinta mereu crescinda, pentru ca chiar in pro-
cesul luptei au fost treptat atrasi de partea noastra si
pentru a entuziasmul revolutionar care savirsea mmuni
in Armata Rosie izvora din faptul ca noi aparam si
slujim mteresele muncitorilor si ale taramlor. Aceasta
ambianta pe care o constituie masa de muncitori si
tarani care actioneaza uniti si care stm pentru ce lupta
si-a produs efectul, astfel incit o vane din ce in ce mai
mare dintre cei care au trecut la noi din cealalta tabara,
uneori in mod inconstient, s:au transformat si conti-
nua sa se transforme in partizani constienti ai Puterii
sovietice.

Tovarasi, in fata noastra ssta acum sarcina de a
pune in domeruul constructiei pasruce experienta pe care
am dobindit-o in activitatea noastra din timpul razboiu-
lui. Nimic nu ne umple inimile de atita bucurie si nu
ne indreptateste in asa masura sa consideram ca cel de-al
WI-lea Congres general al Sovietelor reprezinta o coti-
tura in istoria Rusiei Sovietice ca faptul ca am lasat
in urma greul razboaielor civile purtate de noi si ca de
aci inamte ne asteapta, in principal, acea constructie
pasmca care ne atrage pe toit, pe care o dorim, pe care
trebme s-o infaptuun si careia ii vom consacra toate
efortunle noastre si intreaga noastra viata. Acum, dupa
ce am rezistat grelelor incercari ale razboiului, putem
spune ca in esenta, sub raport militar si international,
am ieist invingatori. In fata noastra se deschide drumul
constructiei pasnice. Trebuie, fireste, sa tinem minte ca
dusmanul ne pindeste la fiecare pas si ca va mai face
multe incercari sa ne rastoarne prin toate nujloacele de
care ar putea sa dispuna : violenta, inselaciune, coruptie,
comploturi etc. Sarcma noastra este sa folosim acum la
rezolvarea problemelor fundamentale ale constructiei
pasnice intreaga experienta dobindita in domemul mi-
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litar. Voi numi aceste probleme principale. In primul
rind este problema aprovizionarii, problema cerealelor.

Am dus o lupta inversunata impotriva prejudecatilor
si a vechilor obisnuMte. Taranul e, pe de o parte, un om
al muncii, care a indurat decenii de-a rindul jugul mosie-
rului si al capitahstului si care, cu instinctul omului asu-:
prit, stie ca acestia sint flare care nu se vor da in laturi
sa: verse riuri de singe pentru arsi redobindi puterea. Pe
de alta parte insa, el este proprietar. El vrea sa-si yin&
liber grinele, vrea libertatea comertului" si nu intelege
ca intr-o tara infornetata hbertatea vinzarii grinelor in-
seamna libertatea speculei, libertatea de inavutire pentru
cei bogati. Si noi declaram : asta n-o vom admite nici-
odata, mai bine murim cu totii n lupta decit s facem
concesii n aceasta privinta.

Noi stim c n acest domeniu prornovain o political in
cadrul careia muncitorii cautal convinga pe tarani
le dea cereale pe credit, cki banii de Mrtie nu constituie
un echivalent al cerealelor. Taranul ne d cereale la pre;
oficial si nu capata marfuri, deoarece nu avem asa ceva,
ci capata hrtii colorate. El ne dà cereale pe credit, iar
noi spunem : Daca esti un om al muncii, poti tu sa
spui c51 asta nu e drept ? Cum poti tagadui c surplusu-
rile de cereale trebuie date pe credit la pret oficial, i nu
vindute la pret. de specula, cind specula inseamna reintoar-
cere la capitalism, reintoarcere la exploatare, la situatia
impotriva careia am luptat ?" Aici ne-am lovit de o
greutate enorma, care a provocat multe ezitari. Am facut

continuam sa facem multi pasi pe dibuite, dar am
dobincht o experienta temeinica. Cind yeti asculta ra-
portul toy. Tiurupa sau al celorlalti lucratori din dome-
niul aprovizionarii, yeti vedea c taranii incep sa se
obisnuiasca cu predarea obligatorie a surplusurilor, care
in fond inseamna un imprumut de cereale, c dintr-o
serie de plasi avem stiri cu privire la indeplinirea
proportie de 100°/o a planurilor de predare obligatorie
a surplusurilor, c desi succesele stilt infime, ele exista
totusi, ca politica noastra de aprovizionare Ii d firanu-
lui s nteleaga tot mai clar : daca vrei libertatea corner-
tului de cereale intr-o tara ruinata, atunci du-te
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incearca sa vezi cum e sub dominatia lui Kolceak sau a lui
Denikin ! Impotriva liberei vinzari a cerealelor vorn
lupta pina la ultima picatura de singe. Aici nu poate fi
vorba de nici un fel de concesii. In aceasta problema
fundamentala, in problema cerealelor, vom lupta din
rasputeri pentru a stirpi specula, pentru a face cu nepu-
tinta ca vinzarea cerealelor sa-i imbogateasca pe cei bo-
gati i pentru ca toate surplusurile de cereale, obtinute de
pe parnintul statului prin eforturile unor intregi generatu
de oameni ai muncii, toate aceste surplusuri de cereale
sa fie un bun al statului, iar acum, and statul este rumat,
taranii s dea aceste surplusuri de cereale pe credit sta-
tului muncitoresc. Daca taranul va proceda astfel, vom
iesi din toate greutatile, vom reface industria, i munci-
torul ii va restitui taranului datoria insutit. El ii va
asigura i lui i copiilor lui posibilitatea de a trai ark'

munceasca pentru mosier si capitalist. Aceasta este
ceea ce ii spunem noi taranului, si el se convmge ca nu
exista altà alegere. La aceasta convingere ajunge el nu
atit datorità propagandei noastre, cit datorità adversari-
lor nostri domnii Kolceak i Denikin. Ei sint aceia
care ii dau taranului cele mai instructive lectii practice
de viata, determinindu-1 sal treaca de partea noastra.

Dar, tovarasi, dupa problema cerealelor urmeaza a
doua problemii aceea a combustibilului. La centrele
de .colectare avem acum cantitati de cereale pe deplin
suficiente pentru a-i hrani pe muncitorii flaminzi din
Petrograd si .din Moscova. Dar daca ati trece prin car-
tierele muncitoresti ale Moscovei, ati vedea c oamenii
sufera cumplit de frig, de maxi lipsuri, care s-au agravat
acum din cauza crizei de combustibil. In acest domeniu
trecem printr-o criza grava ; aici am ramas in urma
nevoilor. In ultimul timp, o serie intreaga de sedinte ale
Consibului Apararii 6 ale Consiliului Comisarilor Po-
porului au fost in intregime consacrate elaborarii de
masuri pentru lichidarea acestei crize 146 Din materialele
pe care 1e-am primit de la tov. Ksandrov in vederea
intocmirii raportului de fatal, reiese ca am inceput
iesim din aceasta curnplita criza. La inceputul lunii oc-
tombrie, cifra incarcarilor saptaminale a fost de 16 000 de
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vagoane, iar la sfirsitul aceleiasi luni a scazut la 10 000.
Aceasta a fost o criza, o catastrofa, si a insemnat pur
simplu foamea cea mai crincena pentru muncitorii din-
tr-o serie intreaga de uzine i fabrici din Moscova, din
Petrograd i dintr-o serie de alte localitçi. Urmarile
acestei catastrofe se mai resimt i azi. Atunci ne-am
concentrat toata atentia asupra acestei probleme, ne-am
incordat toate fortele, am procedat la fel ca n domeniul
rrahtar i am spus : toate fortele constiente trebuie sa fie
mobilizate pentru rezolvarea problemei combustibilului
nu pe vechea cale a capitalismului, cind speculantilor ii
se acordau prime i ei se imbogateau de pe urma diverse-
lor livrari de vroduse ; nu, noi am spus : rezolvati pro-
blema pe cale socialista, pe calea jertfirii de sine, rezol-
vati-o asa cum am salvat noi Petrogradul rosu, cum am
eliberat Siberia, cum am invins in toate clipele grele

ori de cite ori am avut in fata grele sarcini ale
revolutiei si cum vom invinge intotdeauna. Si de la
12 000 de vagoane in ultima saptamina a lunii octombrie,
numarul vagoanelor incarcate s-a ridicat la 20 000. Sin-
tern pe cale de a iesi din aceasta catastrofa, dar sintem
Inca departe de a fi iesit din ea. Este necesar ca toti
muncitorii s tie i s in minte c fr pline pentru
oameni, fara pime pentru industrie, adica fara combusti-
bil, tara este osindit s indure mari. calamitati. Si nu
numai taxa noastra. Ziarele de astazi relateaza ca in
Franta, tara invingatoare, transportul feroviar e aproape
paralizat. Ce s mai spunem despre Rusia ? Din aceasta
criza, Franca va alma s ias pe cale capitalista, care va
aduce capitalistilor profituri, iar maselor noi privatium.
Rusia Sovietica va iesi din ea facind apel la disciplina
muncitorilor si la spiritul lor de sacrificiu, adresind o
chemare energica taranilor, acea chemare energica pe
care, in cele din urma, taranul o intelege intotdeauna.
Taranul afla din experienta ca, oricit de grea ar fi tre-
cerea, oricit de ferma ar fi mina puterii de stat a mun-
citorilor, ea este insa o mina' de om al muncii, care lupti
in numele aliantei maselor muncitoare, in numele lichi-
darii definitive a oricarei exploatM.

si
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Ne mai amenin i un al treilea flagel paduchele,
tifosul exantematic, care secera trupele noastre. Nici nu
Va puteti inchipui, tovarasi, in ce stare ingrozitoare se
afla localitatile contaminate de tifos exantematic, cind
populatia e sleita de puteri, slabita, cind nu exista mij-
loace materiale, iar once viata, mice activitate obsteasca
e complet paralizata. Aici noi spunem : Tovarati, aceasta
problema trebuie sa stea in centrul atentiei dv. Ori pa-
duchii vor invinge socialismul, ori socialismul va invinge
paduchii !" in aceasta problema, tovarasi, uzind de
aceleasi metode, incepem sa obtinem rezultate pozitive.
Fireste ca mai exista medici care nutresc idei pre-
concepute si manifesta neincredere fava de puterea mun-
citoreasca, preferind sa incaseze onorarii de la bogati
decit sa porneasca la lupta grea impotriva tifosului exan-
tematic. Dar acestia sint o minoritate, numarul lor de-
vine tot mai mic, pe cind majoritatea o formeaza medicii
care vad ca poporul lupta pentru existenta lui, ca prin
lupta sa el vrea sa rezolve problema fundamentala a
salvgardarii oricarei culturi, si in aceasta lupta grea
anevoioasa ei dau dovada de acelasi spirit de sacrificiu ca

oricare dintre specia1itii militari. Ei sint gata sa-si
puna fortele in slujba maselor muncitoare. Trebuie sa
spun ca i din aceasta criza incepem sa ieim. Toy. Se-
masko comunicat unele cifre cu privire la aceasta
chestiune. Pina la 1 octombrie, potrivit datelor primite
de pe front, au sosit acolo 122 de medici si 467 de
felceri. 0 suta cincizeci de medici au fost trimisi din
Moscova. Avem tot temeiul sa ne asteptam ca pina la
15 decembrie sa soseasca pe front Inca 800 de medici,
care vor ajuta la combaterea tifosului exantematic. Tre-
buie sa acordam maximum de atentie acestui flagel.

Toata atenvia noastra trebuie sa fie concentrata asu-
pra ntririi acestei temelii a intregii noastre activitati

cerealele, combustibilul, combaterea tifosului exante-
matic. Asupra acestui lucru as vrea sa insist, tovarasi, cu
atit mai mult, cu cit n construcvia noastra socialista
s-a observat o oarecare dispersare de eforturi. E ceva
intru totul explicabil. Cind oamenii se hotarasc sa trans-
forme lumea intreaga, este cit se poate de firesc ca la
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aceasta munca sa' fie atrasi muncitori i tarani lipsiti de
experienta. Este cert c va mai trece mult timp pina
sa invafam a stabili in mod just ce anume s punem in
centrul atentiei noastre. Nu este de mirare c sarcini
istorice atit de marete au generat adesea fantezii marete,
iar fanteziile marete rasar alaturi de numeroase fantezii
marunte i nereusite. Au fost numeroase cazurile cind am
inceput constructia de la cupola, de la o mica si nein-
semnata aripa sau cornisa, fr sa fi dat temeliei atentia
cuvenita. A vrea s va spun ca, pe baza experientei
mele, ..pe baza constatarilor facute de mine in procesul
muncn, am ajuns la concluzia c sarcina actuala a poli-
ticii noastre este crearea acestei temeln. Este necesar ca
fiecare muncitor, fiecare organizatie, fiecare institutie
sa-si spuna acest lucru la fiecare sedinta. Daca vom reusi

asiguram aprovizionarea cu piine, daca vom reui sa
sporim cantitatile de combustibil, daca ne vom incorda
toate fortele pentru a sterge de pe fata pamintului .ru-
sesc tifosul exantematic acest produs al lipsei de avi-
lizatie, al mizeriei si al inculturii daca vom folosi in
acest razboi nesingeros mate fortele, intreaga experienta
pe care am dobindit-o n razborul singeros, putem fi
siguri c n aceasta opera, care e totusi mult mai usoara
si mai umana decit razborul, vom repurta succese din
ce n ce mai mari.

Mobilizarea pe front a fost n intregime efectuata.
Partidele care, ca eserii de pilda, ne-au combatut cu cea
mai mare inversunare, care au aparat i apr i astazi
ideile capitalismului au trebuit sa recunoasca, n pofida
tuturor invinumlor pe care ni le arunca' burghezia

ca Armata Rosie a devenit o armata populara.
Aceasta inseamna ca in acest domeniu, cel mai anevoios,
am reu§it sal inlaptuim unirea clasei muncitoare cu uriasa
masa' de tarani care trece de partea ci, i prin aceasta
am aratat tarammii ce inseamna' a fi condus de clasa
muncitoare.

Cuvintele dictatura proletariatului" i sperie pe tarani.
In Rusia, ele constituie o sperietoare pentru tarani. Acum
ele se intorc impotriva acelora care le folosesc ca sperie-
toare, caci taranii stiu acum c dictatura proletariatului,
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chiar daca e o expresie latineasca greu de inteles, nu
este in practica altceva decit Puterea sovietica, care di
aparatul de stat n miinile muncitorilor. Ea este, asadar,
cel mai credincios prieten i aliat al oamenilor muncii
cel mai inversunat dusman al oricarei exploatari. De
aceea Ii vom invinge in cele din urma pe toti

caci dispunem de un izvor de forte atit de
adinc, de un atit de urias rezervor de material uman
cum nu are si nici nu va avea nicieri nici un guvern
burghez. Dispunem de un rezervor de material uman din
care putem sorbi tot mai multe forte, trecind nu numai
de la muncitorii inaintati la cei cu nivel mijlociu, ci
mai jos, la taranii muncitori, saraci i foarte saraci. In
ultimul timp, tovarasii din Petrograd spuneau ca Petro-
gradul dat toti lucratorii i ca nu mai poate da
nimic. Dar and situatia a devenit critic, Petrogradul
s-a comportat admirabil, dupa cum a spus pe drept
cuvint tov. Zinoviev, i anume ca un oras care para.' a
nascut noi forte. Acei muncitori care erau considerati a
fi sub nivelul mijlociu si care nu aveau nici o experienta

munca politica si de stat s-au ridicat la inaltimea
cerintelor, au dat o multime de forte pentru propaganda',
agitatie i organizare, au savirsit noi i noi minuni. Ase-
menea izvoare de forte care sa savirseasca noi i noi miN
nuni avem 'Inca multe, foarte multe. Fiecare patura noua
de muncitori i tarani inca neatrasi in munca este pentru
noi o sursa de prieteni i aliati dintre cei mai siguri. In
opera de conducere a statului sintem azi adesea nevoid

ne sprijinim pe o patura foarte ingust a. de muncitori
inaintati. Adt in munca noastra de partid at si n munca
noastra de stat trebuie s ne adresam iarasi i iarasi pa-
turilor de oameni ai muncii fara partid, muncitorilor
taranilor fara partid, dar nu pentru a-i atrage dintr-o
data de partea noastra, de a-i atrage n partidul nostru
nu aceasta ne intereseaza pe noi ci pentru a-i face sa
2nçeleag c salvarea reclama ajutorul lor. Si atunci
and oamenii pe care mosierii i capitalitii i inusera
at mai departe de conducerea statului se vor convinge
ca-i chemam s construiasca, impreuna cu noi, temeha
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trainica a republicii socialiste, cauza noastra va deveni
intr-adevar

Iata de ce, pe baza celor doi ani de experienta,
putem afirma cu toat a. certitudinea c fiecare dintre
victoriile noastre militare ne va apropia n ritm rapid
de timpul azi foarte aproape cind ne vom putea
consacra in intregime operei de constructie pasnica. Pe
baza experientei dobindite, putem afirma cu certitudine
ca. in aceasta opera de constructie pasnica vom savirsi,
in anii care yin, minuni incomparabil mai mari cleat cele
savirsite n acesti doi ani de razboi victorios impotriva
atotputernicei Antante. (A plauz e.)

In incheiere, tovarisi, si dau citire
proiectului de rezolutie pe care vi-1 propun :

Republica Sovietica Federativa Socialista Rusk' doreste
traiasca in pace cu toate popoarele i sa-si concentreze

toate eforturile asupra constructiei interne, asupra orga-
nizarii productiei, transporturilor si a conducerii obstesti
pe baze sovietice, ceea ce nu a putut face pina acum,
mai intii din cauza presiunii imperialismului german, iar
apoi din cauza interventiei Antantei si a blocadei de in-
fometare.

Guvernul muncitoresc-taranesc a of erit pace puterilor
Antantei in repetate rinduri, i anume : la 5 august 1918

n scrisoarea Comisariatului poporului pentru afacerile
externe catre reprezentantul Americii, d-1 Pool ; la 24 oc-
tombrie 1918 intr-o scrisoare adresata presedintelui
Wilson ; la 3 noiembrie 1918 intr-o propunere
adresata tuturor guvernelor Antantei prin intermediul
reprezentantilor tarilor neutre ; la 7 noiembrie 1918
in numele celui de-al VI-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia ; la 23 decembrie 1918 in nota lui Litvinov,
la Stockholm, catre toti reprezentantil Antantei apoi
scrisorile din 12 si din 17 ianuarie, nota de la 4 februarie
1919 catre guvernele Antantei ; proiectul de tratat ela-
borat impreuna cu Bullitt la 12 martie 1919 ; declaratia
din 7 mai 1919, transmis'a prin Nansen.

Aprobind in intregime toate aceste repetate demersuri
ale Comitetului Executiv Central din Rusia, ale Consiliu-
lui Comisarilor Poporului si ale Comisariatului poporului
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pentru afacerile externe, Congresul al VII-lea al Soviete-
lor confirmI. kcI o data' nIzuinta sa constantI spre pace
si propune din nou tuturor puterilor Antantei Angliei,
Franvei, Statelor Unite ale Americii, Italiei, Japoniei, tu-
turorimpreunI si fiecIreia k parte sI inceap I. imediat
negocieri de pace si insIrcineazI Comitetul Executiv
Central al Sovietelor din Rusia, Consiliul Comisarilor
Poporului si Comisariatul poporului pentru afacerile ex-
terne sI continue sistematic aceastI politicI de pace, kind
toate mIsurile necesare pentru a-i asigura succesul".
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2

CUVINT DE INCHEIERE
LA RAPORTUL C.E.C. DIN RUSIA

SI AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI
6 DECEMBRIE,

(V o c i : Traiasca tovara§ul Lenin ! Ura !".
Ap 1 a uz e.) Tovara§i ! Cred ca, prin cuvintarea §i prin
declaratia sa, Martov a reu§it s ne dea un exemplu care
ilustreaza at se poate de graitor atitudinea pe care o au
fatà de Puterea sovietic51 grupurile §i partidele care au
facut §i continua sa lack' parte din Internavionala a II-a,
impotriva careia am intemeiat acum Internavionala Co-
munista. Pe fiecare dintre dv. v-a frapat deosebirea
dintre cuvintarea lui Martov §i declaratia lui, deosebire
pe care in remarca sa a subliniat-o §i tov. Sosnovski,
adresindu-i lui Martov intrebarea : Nu cumva e decla-
ravia dv. de acum un an ?" Intr-adevar, cuvintarea lui
Martov se refera, evident, la evenimentele anului 1919,
la cele de la sfir§itul acestui an, pe cind declaravia e in
a§a fel intocmita, incit reprezinta o repetare textuala a
celor spuse de ei in 1918. (A plauz e.) Si daca, raspun-
zind la remarca lui Sosnovski, Martov a afirmat ca aceasta
declaravie e pentru vecii vecilor", eu mi-a§ permite to-
tu§i, in cazul de fava, sa iau apararea men§evicilor im-
potriva lui Martov. (A plauz e, r is et e.) Caci eu, to-
vara§i, am urmarit evolutia §i desfa§urarea activitavii men-
§evicilor, pot spune, timp mai indelungat §i cu mai multa
atenvie decit oricare altul, ceea ce n-a fost nicidecum prea
placut. Si, pe baza acestor cincisprezece ani de observatii,
afirm ca aceasta declaracie nu numai ca nu e pentru
vecii vecilor", dar nici macar un singur an nu va ramine
in picioare (a p 1 a uz e), deoarece intreaga evolutie a
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mensevicilor, mai ales intr-un moment de mare insemni-
tate ca cel care a inceput in istoria revolutiei ruse, ne
arata in rindurile kr mari oscilari, care in ansamblu se
reduc la aceea c ei se indeparteaza de burghezie si de
prejudecavile ei, dar numai cu mare greutate i impotriva
vointei lor. Cu frecvente opriri i reveniri, ei incep sa se
apropie foarte incet, dar incep totusi sa se apropie
de dictatura proletariatului, iar peste un an vor mai face
citiva pasi de acest lucru sint absolut sigur. Si decla-
ratia lor de azi nu va putea fi repetata atunci, cad daca
o yeti dezbraca de invelisul frazelor general-democratice
si al expresiilor parlamentare, care ar face cinste oricarui
lider de opozitie parlamentari, daca veti da la o parte
aceste fraze, care multora le plac, dar noua ni se par
plicticoase, i yeti privi lucrurile in fond, yeti vedea ca
intreaga declaratie se rezuma la lozinca : inapoi la de-
mocratia burgheza, i nimic mai mult. (A plauz e.) Ei
bine, cind auzirn asemenea declaratii din partea unor oa-
meni care afirmasera ca. ne simpatizeaza, noi ne spunem :
nu, atit teroarea cit i Ceka sint absolut necesare.
(Aplauze.)

Tovarasi, ca s preintimpin o eventuala invinuire din
partea dv. aici sau din partea altcuiva ca ma leg de
aceasta declaratie, tin sa afirm, pe baza de fapte politice,
ca la o astfel de declaratie ar subscrie acum, cu amindoui
miinile, atit un mensevic de dreapta, cit i un eser de
dreapta. Am dovezi in sprijinul afirmatiei mele. Consiliul
partidului eserilor de dreapta, de care a fost nevoit sa se
desparta Volski i grupul sau Volski e presedintele co-
mitetului Adunarii constituante, pe care l-ati auzit vor-
bind la tribuna consiliul eserilor de dreapta, care s-a
intrunit anul acesta, a declarat c ei vor s fuzioneze cu
partidul mensevic, pe care-I considera situat pe pozitii
apropiate de cele ale lor. De ce ? Fiindca pentru publica-
rea unor lucruri ca cele cuprinse in declaratie si in
publicatille mensevice (care smt, chipurile, pur techretice

pe care noi degeaba nu le lasam s apara, cum a spus
reprezentanta Bundului 148, plingindu-se ca la noi presa
nu se bucura de libertate deplina), pentru publicarea unor
asemenea lucruri se pronunta eserii de dreapta, solidari-

147
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zindu-se cu mensevicii, a caror declaratie este pe de-a-n-
tregul cladita pe principii similare cu cele ale eserior de
dreapta. In acelasi timp, dupa o lupti indelungati, grupul
Volski a fost nevoit sa se desparta de ei. Iata acea hara-
babura care arata incontestabil c noi nu ne legam de
mensevici, ci ca" a§a stau lucrurile in realitate, dupa cum
se vede din exemplul grupului eserilor din minoritate.
Aici s-a amintit, pe buni dreptate, de mensevicul Roza-
nov, pe care Martov i partidul sau 1-ar fi exclus cu si-
guranta, pe cind la aceasta declaratie vor subscrie i eserii

mensevicii.
Aceasta inseamn c pina in ziva de azi continua sa.

existe in rindurile kr doua curente diferite, dintre care
unul regreta, deplinge, compatimeste i doreste in teorie
sa se intoarca la democratism, iar celalalt actioneaza. 5i
degeaba spune Martov c eu a fi cautat sa ma dezvino:
vatesc in problema terorismului. lased cuvintele lui
arata cit de departe de noi sint conceptiile democratiei
mic-burgheze i cit de apropiate sint ele de Internatio-
nala a II-a. In fapt, aceste conceptii nu au in ele nimic
socialist, ba chiar dimpotriva. Acum, cind socialismul e
aproape, ni se propovaduiesc iarasi vechi concemii
burgheze. Eu nu am cautat s m dezvinovatesc, ci am
vorbit despre un partid specific, creat de razboi parti-
dul ofiterilor care au comandat in timpul razboiului im-
perialist, care s-au ridicat in acest razboi si care stiu ce
inseamna politica practica. Cind ni se spune : Ceka
voastra trebuie sau desfiintati, sau mai bine organizata",
la aceasta, tovarasi, raspundem : noi nu pretindem ca tot
ce facem e perfect, si sintem gata, sintem bucurosi sa
invatam Fara nici un fel de idei preconcepute. Dar cind
niste oameni care au stat in Adunarea constituanta vor

ne invete pe noi cum sa ne aparam impotriva odras:
lelor de mosieri si impotriva ofiterilor albgardisti, noi
le raspundem : voi ati fost doar la putere i impreuna cu
Kerenski ati luptat impotriva lui Kormlov, açi fost
alaturi de Kolceak, i aceiasi albgardisti v-au azvirlit de
acolo fara lupta, ca pe niste baietandri. 51 dupa asta mai
spuneti c Ceka noastra e prost organizata ! (A p lauz e.)
Nu, Ceka noastra e foarte bine organizata. (A plauz e.)

si

si

sf
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Si cind in Germania domnii complotisti isi bat joc
acum de muncitori, cind acolo ofiterii, in frunte
cu feldmaresalii, striga : ,Jos guvernul de la Ber-
lin", cind acolo sint ornoriti fár teama de pedeapsa con-
ducatori comunisti, iar banda albgardista trateaza pe con-
ducatorii Internationalei a II-a ca pe niste baietandri, ve-
dem clar c acest guvern conciliator nu este nimic altceva
decit o jucarie in miinile unui grup de complotisti. $i
acum, cind avem in fata noastra acest exemplu concret,
cind abia am apucat sa iesim la drum, oamenii a'stia ne
spun : Ati instaurat un regim de teroare excesiva". Dar
parca multe saptamini au trecut de cind am descoperit
complotul de la Petrograd ? 149 Parca multe saptamim au
trecut de cind Iudenici se afla la citeva verste de Petro-
grad, iar Denikin la citeva verste de Orel ? Reprezentantii
acestor sovaielnice partide i ai acestei sovaielnice demo-
cratii ne spun : Ne pare bine ca Iudenici i Kolceak au
fost Cred i eu ca le pare bine, caci ei tiU la
ce se puteau astepta din partea lui Iudenici si a lui Kol-
ceak. (A plauz e.) Eu nu le suspectez sinceritatea. Dar
ii intreb : cind Puterea sovietica trece prin momente
grele, cind elementele burgheze organizeaza comploturi

cind, in momentul critic, reusim s descoperim aceste
comploturi, inseamna oare c ele se descopera in mod cu
totul intimplator ? Nu, ele nu se descopera intimplator.
Ele se descopera pentru c complotistii sint nevoiti sa
tralasca in mijlocul maselor, pentru ca in comploturile lor
ei nu se pot dispensa de ajutorul unor muncitori i tarani,
asa incit, in cele din urma, ei dau intotdeauna peste oa-
meni care se duc la aceasta cum s-a spus aici prost
organizata Ceka si declara : In cutare i cutare loc s-au
adunat exploatatori". (A plauz e.) De aceea, cind scurt
timp dupa' ce am trecut printr-o primejdie de moarte, in
fata unui complot vadit pentru toata lumea, se gasesc
oameni care sa vin i s ni se plinga ca nu respectam
Constitutia, ca Ceka e prost organizata, eu declar
acesti oameni nu au tras invatammte politice din lupta
impotriva albgardistilor, nu au tras invataminte din expe-
rienta pe care au facut-o cu Kerenski, cu Iudenici, cu
Kolceak si nu stiu s traga din aceasta experienta nici un

29 V. I. Lenin Opere complete, vol. 89
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fel de concluzii practice. Si deoarece dv., domnilor, in-
cepevi s v dati seama c alde Kolceak i Denikin pre-
zinta un pericol serios, c trebuie s v decideti pentru
Puterea sovietica, e timpul s v lepadati pe vecii veci-
lor" de aceasta declaratie a lui Martov. (R i s e t e.) In
textul constittqiei s-a tinut seama de intreaga experienta
a celor doi ani de cind sintem la putere ; altminten,
dupa cum am declarat in cuvintarea mea i nimeni
aici nici n-a Incercat macar sa-mi infirme spusele , nu
ne-am fi putut mentine nici doua luni, daramite doi ani.
Desfid pe oricine se pretinde a fi cit de cit obiectiv fata
de Puterea sovietic s infirme aceasta asertiune, fie si
numai din punctul de vedere al istoricului, si nu al omu-
lui politic care vrea sa se adreseze maselor muncitoresti

sa. le influenteze, s actioneze impreuna cu ele.
Ni se spune : Sovietele se intrunesc rar, alegerile nu

au loc destul de des. Cred ca la un asemenea repros ar
trebui s raspundem nu cu discursuri i cu rezolutii, ci
cu fapte. Dupa parerea mea, cel mai bun raspuns va fi

ducem la bun sfirsit lucranle initiate de Puterea so-
vietica pentru a se stabili cite noi alegeri de Soviete ju-
detene i orasenesti au avut loc in tara, cite congrese ale
Sovietelor s-au tinut etc. Tov. Vladimirski, loctiitor al
comisarului poporului pentru afacerile interne, a publicat
o serie de materiale cu privire la istoria acestor con-
grese '5°. Cind am rasfoit aceste materiale, am spus : iat
un material istoric care dovedeste, printre altele, c isto-
n a popoarelor civilizate nu cunoaste tara in care de-
mocratia proletara sa-si fi gash o aplicare atit de larga ca
la noi, in Rusia. Daca se pretinde ca la noi se tin rar
alegeri pentru Soviete, c arareori convocam congrese, re-
comand fiecarui delegat s staruie pe linga forul in drept
ca la acest congres sa se distribuie un chestionar supli-
mentar, pe care fiecare delegat s poata indica : la ce
data' luna, ziva, anul i unde anume judetul,
orasul, localitatea s-au intrunit congrese ale Sovietelor.
Daca fiecare dintre dv. ii va da osteneala s completeze
un asemenea chestionar, ceea ce e cit se poate de simplu,
veci obtine un material care va intregi datele noastre in-
complete si care va dovedi ca, in vremuri atit de grele

sa
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ca cele ale razboiului, cind constitutiile europene, stator-
nicite de secole i adinc inradacinate n deprinderile eu-
ropeanului occidental, au fost aproape n intregime susT
pendate, in asemenea vremuri, sub raportul participarn
maselor populare la conducerea si 1a rezolvarea de
sine statatoare a problernelor conducerii la congrese, in
Soviete, precum si in alegeri, Constitutia sovietica a fost
ap1icat n tara masura nemaivizuta in lume. Si
daca se pretinde cà asta e prea putin, daca ni se aduc
critici si se afirrna ca neconvocarea Cornitetului vostru
Executiv Central este o adevarata crima", la aceasta
toy. Trotki a raspuns foarte bine reprezentantei Bundu-
lui, declarind c Comitetul Executiv Central a fost pe
front. La aceste cuvinte, reprezentanta Bundului, a ace-
luiai care s-a situat pe platforma sovietica si care
de aceea e de presupus a inteles realmente, in fine,
care este ternelia Puterii sovietice reprezentanta Bun-
dului am notat raspunsul ei a replicat : E curios

C.E.C. a fost pe front, ar fi putut sa trimita pe altii".
Noi ducem o lupta crincena impotriva lui Kolceak,

impotriva lui Denikin si a altora si au fost destul de
multi ! Lupta s-a soldat cu victoria trupelor ruse, care
i-au alungat ca pe niste baietandri. Ducem un razboi
greu i yictorios.. Dv. stiti c fiecare ofensiva inarnica
ne-a obligat s trimitem pe front pe toti membrii Comi-
tetului Executiv Central, dar iata ca' azi ni se spune :
E ceva curios, trebuia s gasiti alti oameni". Nu curnva
credeti ca am actionat in afara timpului si a spatiului ?
Sau poate vreti s nastem comunisti (a plauz e), macar
ckiva pe saptamlna ? Asta nu se poate. Muncitori cliçi

ani de lupta, muncitori cu experienta si care stiu
conduca. asemenea muncitori, tovarasi, exista la noi
mat putim deck ii oricare alta tara. Trebuie s facem
totul pentru a trimite la cursuri tineretul muncitoresc
a-i da pregatirea necesara, dar aceasta necesita citeva luni
sau chiar ani intregi. $i cind toate acestea se intimpla in
conditii extrem de grele, se gasesc aici oameni care sa ne
intimpine cu zimbete ironice care nu denota deck o to-
tala neintelegere a acestor conditii. Caci este intr-adevar
o dovada de ridicola neintelegere intelectualista atunci
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cind ni se cere ca, in aceste conditii de razboi, sa pro-
cedam altfel decit am procedat pida acum. Trebuie s ne
incordam la maximum toate fortele si de aceea trebuie
sa dam frontului pe cei mai buni activisti i membri ai
Comitetului Executiv Central si ai comitetelor executive.
Si sint convins ca orice om cu oricit de putina expe-
rienta practica in munca de conducere nu numai ca nu
ne va blama, ci, dimpotriva, ne va aproba pentru ca am
facut tot ce ne7a stat in putinta ca sa reducem la mi-
nimum institutnle colegiale de pe linga comitetele exe-
cutive, deoarece, sub presiunea razboiului, ele se reduse-
sera la comitetul executiv, caci activistii se grabeau
plece pe front, asa cum astazi vin cu sutele i cu mine

lucreze in domeniul aprovizionarii cu combustibil.
Aceasta este temelia fara de care Republica sovietica nu
poate trai. Si daca in schimb va trebui ca timp de citeva
luni Sovietele sa se intruneasca mai rar, nu se va gIsi
mci un muncitor sau Oran cu judecata sanatoasa care sa
nu inteleagI necesitatea acestui lucru si care sa nu-1
aprobe.

Eu afirm ca, in ceea ce priveste democratia i democra-
tismul, adversarii nostri continua s ne ofere prejudecatile
democratismului burghez. Aici s-a declarat, in numele
unui partid de opozitie, ca trebuie sistata reprimarea
burgheziei. Nu strica totusi sa te gindesti inainte de a
vorbi. Ce inseamna reprimarea burgheziei ? Mosierul
poate fi reprimat i desflintat prin abolirea proprietatii
funciare mosieresti i prin trecerea pamintului in stapi-
nirea caranilor. Dar.poate fi oare reprimata desfiintata
burghezia prin desfuntarea marelui capital ? Oricine cu-
noaste principiile elementare ale marxismului stie ca"

burghezia nu poate fi reprimata in felul acesta, a ea se
naste din productia de marfuri ; si ce este, in aceste con-
dicii ale productiei de marfuri, taranul care are un sur-
plus de citeva sute de puduri de cereale peste cantitatea
necesara pentru intretinerea familiei sale i care nu le
da pe credit statului muncitoresc spre a veni in ajutorul
muncitorului infometat, ci le vinde la preturi de specula' ?

Nu e asta burghezie ? Oare nu aici se naste ea ? In
aceasta problema, in problema cerealelor, a combatern
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foametei de care sufera intreaga Rusie industriala, primim
noi vreun ajutor din partea acelora care ne reproseaza
nerespectarea Constitutiei, reprimarea burgheziei ? Nu !
Cuce ne ajuta ei n aceasta privinta ? Ei se ascund dupa.
cuvintele Intelegere Imre muncitori i *ma". Fireste,
aceasta intelegere e necesara. Noi am aratat cum realizam
aceasta intelegere atunci cind, la 26 octombrie 1917, am
preluat programul eserilor n partea privitoare la spriji-
nirea vararnlor si I-am aplicat in intregime. Prin aceasta
am aratat atunci c taranul care a fost exploatat de mo-
sieri, care traieste din munca sa si care nu-si vinde grinele
la preturi de specula va gasi un aparator de nadejde in
muncitorul trimis de puterea centrala de stat. Iata unde
am realizat noi intelegerea cu varanul. Cind noi promo-
yam o politica de aprovizionare care cere ca surplusurile
de cereale depasind nevoile familiei taranului sa fie date
ca imprumut de stat muncitorilor, orice obiectii im-
potriva acestei politici echivaleaza cu sprijinirea speculei.
Asemenea atitudine mai exista in masele mic-burgheze,
care sint obisnuite sa traiasca in chip burghez. Iata de ce
trebuie sa ne temenri, iata de unde vine primejdia care
ameninta revolutia sociala ! In aceasta privinta ne-au
ajutat oare vreodata reprezentantii mensevicilor i ai ese-
rilor, fie si cei mai de stinga dintre ei ? Nu, niciodata !
Presa lor, a carei aparitie pretind ei ar trebui s-o
ingaduim in numele principiilor libertavii" si din care
posedam suficiente mostre, dovedeste incontestabil ca ei
nu ne ajuta nici macar cu un singur cuvint ; de fapte e
de prisos sa mai vorbim. Arita timp cit n-am lichidat
in intregime vechiul obicei, vechiul precept blestemat care
proclarna : fiecare pentru sine si durnnezeu pentru toti,

unica iesire pentru noi este sa lua'rn pe credit surplu-
surile de cereale pentru muncitorul infometat. $tim ca
asta e o treaba inspaimintator de grea. Aici nimic nu se
poate face cu foga. Dar este ridicol sa se spuna C noi
reprezentam minoritatea clasei muncitoare ; asernenea
afirmatii nu stirnesc deal ilaritate. Asa ceva se poate
spune la Paris, si nici acolo asernenea cuvinte nu mai sint
tolerate in adunarile muncitoresti. Intr-o tara in care gu-
vernul a fost asturnat cu 0 u.;urinta.' f5ira seam-in, in care



430 V. I. LENIN

muncitorii i taranii i apara interesele cu Irma in ,rnina
si in care ei o folosesc pe aceasta ca instrument al vointei
lor, a spune intr-o asemenea tara ca noi reprezentam
mmoritatea clasei muncitoare inseamna sa te faci pur
simplu ridicol. nteleg sa aud asemenea cuvinte din gura
unora ca Clemenceau, Lloyd George, Wilson. Caci ale
lor sint cuvintele acestea, ale lor sint aceste idei ! Dar
cind aceste cuvinte ale lui Wilson, Clemenceau si Lloyd
George cei mai inraiti dintre rechinii imperialismului

sint repetate aici de Martov in numele Partidului
rnuncitoresc social-democrat din Rusia (r iset e), eu imi
zic ca. trebuie si fim cu ochii in patru i s tim ca aici
e nevoie de Ceka ! (A p 1 auz e.)

Toti vorbitorii care au luat cuvintul in numele opozi-
inclusiv reprezentantii Bundului, ne reproseaza ca nu

respectam Constitutia. Eu tin s declar ca respectam in
modul cel mai strict prevederile Constitutiei. (0 v o ce
din 1 o j : Nu zau !") Si desi din loja care pe
vremuri a fost a tarului, iar acurn e loja opozitiei
(r is et e), aud exclamatia ironica nu zau ? !", voi aduce
totusi imediat o dovada in sprijinul acestor afirmatii.
(A plauz e.) Va voi citi un articol din Constitutie pe
care ii aplicam cu cea mai mare strictete si care arata ca
in intreaga noastra activitate noi respecthn Constrtutia.
Cind, la diferite adunari la care participau aderenti ai
mensevicilor i ai eserilor, se intimpla s vorbesc despre
Constitutie, dificultatea de care ma loveam era ca nu
aveam la indemina textul Constitutiei, pentru a putea
cita paragrafele de care aveam nevoie. Adunarile se tin
de obicei in sli unde Constitutia e afisata pe perete. In
adunarea de fata nu exista asa ceva, dar scos din
incurcatura toy. Petrovski, care mi-a dat un exemplar
de brosura intitulata Constitutia R.S.F.S.R." Dau citire
textului articolului 23 : Calauzindu-se dupa interesele
intregii clase muncitoare, R.S.F.S.R. priveaza de drepturi
persoanele i grupurile care uzeaza de aceste drepturi in
detrimentul intereselor revolutiei sociahste".

Repet, tovarasi, noi nu am considerat niciodata ca
activitatea noastra, in general, si Constitutia noastra, in
special, ar fi un model de perfectiune. La congresul de
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fata s-a pus problema modificarii Constitutiei. Sintem de
acord s-o modificam i sintem gata sa examinam propune-
rile de modificari, fara a le statornici insa pe vecu veci-
lor". Dar daca vreti r azboiti, cel putin consec-
venti in lupta voastra. Daca ne cereti s respectam
Constitutia, nu trebuie oare sa cereti i respectarea arti-
colului 23 ? (A plauz e.) In cazul cind nu vreti asa ceva,
sintem gata s discutam cu dv. daca trebuie sau nu abro-
gat articolul care spune sa nu venim in fata poporului cu
fraze despre libertatea general i despre egalitatea gene-
rala a oamenilor muncii. Dv. cunoasteti foarte bine drep-
tul constitutional, dar 1-ati invatat dupa manuale vechi,
burgheze. V aduceti aminte de cuvintele libertate si de-
mocratie", invociti prevederile Constitutiei i repetati lo-
zincile de mai inamte, fagaduind poporului totul, spre a
nu indeplini apoi nimic. Noi insa nu fagaduim nimic de
felul acesta, nu proclarnarn egalitatea muncitorilor si a
taranilor. Dv. o revendicati ; sã vedem deci cine are
dreptate. Taranilor care au cunoscut exploatarea mc-
iereasc i capitalist i caremuncesc pentru familiile lor

pe pamintul luat de la moiseri, acestor tarani le oferim
egalitate deplina, prietenie i alianta frateasca. Dar acelora
dintre ei care, dintr-o veche deprindere, din nestiinta sau
din .lacomie trag inapoi spre burghezie, noi le refuzarn
egalitatea. Dv. rostiti fraze generale despre libertatea
egalitatea oamenilor muncii, despre democratie, despre
egalitatea muncitorilor si a taranilor. Noi nu promitem

Coristitutia va asigura libertatea si egalitatea in ge-
neral. Libertate dar pentru care clasa si in ce scop ?
Egahtate dar intre cine i cine ? Intre oamenii muncii,
pe care burghezia i-a exploatat zeci i sute de ani si care
acum lupt impotriva burgheziei ? Asta se si spune in
Constitutie : dictatura muncitorilor si a taranimii sarace
pentru reprimarea burgheziei. De ce oare dv., cind vor-
biti despre Constitutie, nu citati aceste cuvinte :
pentru reprimarea burgheziei, pentru reprimarea spe-
culanvilor" ? Aratati-ne un model de tara, o tara care
sa fie un model de aplicare a minunatei voastre consti-
tutii mensevice. Poate yeti gasi un asemenea model in
istoria Samarei, cel putin, unde mensevicii au detinut

s va fiti

ca

si



432 V. I. LENIN

puterea de stat ? Poate il yeti gasi in Gruzia, unde men-
sevicii se afla azi la putere si unde reprimarea burgheziei,
adica repnmarea speculantilor, se desfasoara in cadrul
libertavii i egalitatii depline, al democratiei consecvente,
si fara Ceka ? Aratati-ne un asemenea exemplu i noi ne
vom stradui sa invatam de la el. Adevarul ins e ca nici
nu aveti ce arata, caci stiti foarte bine ca pretutindeni
unde la putere se afla un guvern de conciliatori, mense-
vic sau semimensevic, domneste o specula' desantata. Si
Viena, orasul despre care pe buna dreptate a vorbit in
cuvintarea sa Trotki, orasul in care oameni de teapa lui
Friedrich Adler fac parte din guvern, orasul care nu cu-
noaste grozaviile bolsevismului", ei bine, Viena
zeste i sufera la fel ca Petrogradul i ca Moscova, dar
fara a se putea consola cu ideea ca, cu pretul foamei,
muncitoni vienezi ii croiesc drum spre victorie asupra
burgheziei. Viena flaminzeste i sufera mai rau decit
Petrogradul i Moscova, si in acelasi timp burghezia
austriac i vieneza se dedi la un jaf desantat si la o
specula' monstruoasa pe strazile pe arterele ei
principale. Dv. sinteti aceia care nu respectati Constitu-
tia ; noi Ins o respectam atunci cind acordam libertate

egalitate numai acelora care ajuta proletariatul sa in-
vinga burghezia. Iar in articolul 23 noi spunem c pentru
perioada de trecere nu promitem riuri de lapte

munti de pilaf. Noi spunem c pentru a putea
parcurge pina la capat aceasta pendada de tre-
cere trebuie sa rezist am isr.nu citeva luni, ci ani in Dupa
doi ani putem spune, cuvintele noastre vor fara
doar i poate, crezute, ci sintem in stare sa. rezistam
citiva ani tocmai pentru ca am inscris in Constitutie
privarea de drepturi pentru anumite persoane i grupun.
$i noi nu ascundem pe cine anume privam de dreptun,
ci declararn deschis ca e vorba de grupul mensevicilor
si al eserilor de dreapta. Prin aceasta ne-am atras blamul
liderilor Internationalei a II-a ; noi insa spunem pe fata.
grupului mensevicilor i eserilor ca sintem gata la once,
dar c ei trebuie sa ne ajute sa promovam politica oa-
menilor muncii impotnva speculantilor, impotnva ace-
lora care sprijina' specula cu alimente si care ajuta bur-

flarnin-

si

Vienei,
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pi
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ghezi.a. Pe masura ce yeti dovedi prin fapte c ne daci
un asemenea ajutor, vom ridica masurile luate impotriva
voastra in baza Constitutiei ; pina atunci insa, cuvintele
voastre lipsite de continut nu sint decit simple tertipuri.
Constitutia noastra nu exceleaza prin fraze grandiloc-
vente ; ea spune taranilor : daci esti taran muncitor, ai
toate drepturile, dar nu pot fi drepturi egale pentru toci
intr-o societate in care muncitorii fliminzesc si in care
se desfisoara lupta impotriva burgheziei. Iar muncitorului
ii spune : egalitate cu caranul care te ajuta in lupta im-
potriva burgheziei, dar nici un fel de generalizari ! in
call' se desfasoara o lupti grea. Cine vrea sa. ne ajute e
primit cu drag 1nim, indiferent de trecutul lui i Lira'
a se tine seama de nici un fel de denumiri. Si noi stim

astfel de oameni din alte partide i dintre cei fara
partid yin la noi in numar din ce in ce mai mare, si
aceasta constituie o chezasie a victoriei noastre.
(Aplauze puternice, strigate de bravo".)

ca
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3

CUVINTARE ROSTITA
IN COMISIA ORGANIZATORICA 151

8 DECEMBRIE

Tovarasi ! Am primit din partea unor delegati citeva
biletele in care mi se cere sa rn pronunt ii aceasta pro-
blema. Mie mi s-a parut ca nu e nevoie s. intervin in
dezbateri i, pina la primirea acestor invitatii, rn-am ab-
tinut s iau cuvintul, deoarece, din pacate, n-am avut
posibilitatea s cunosc din practica munca pe teren, iar
ideea pe care ti-o faci despre ea cind lucrezi in Consiliul
Comisarilor Poporului este, bineinveles, prea neindestula-
toare. In afara de aceasta, sint intru totul de acord cu
cele spuse de toy. Trcnki si de aceea ma." voi limita la
citeva scurte observatii.

Cind in Consiliul Comisarilor Poporului s-a pus in fata
noastra problema sovhozurilor si a trecerii lor la sectiile
agrare guberniale 152, cInd s-a pus problema directiilor
generale si a centralelor, eu nu am avut nici cea mai mica
indoiala ca in ambele feluri de institutii exista multe ele-
mente contrarevolutionare. Dar oH de cite oH s-au facut
si se fac incercari de a se arunca sovhozurilor acuzavia
ca sint deosebit de contrarevolutionare, am avut Intot-
deauna si am si acurn impresia ca aceasta inseamna a trage
alaturi de lima, caci nici sovhozurile, nici direcOile ge-
nerale i nici centralele sau orice alte intreprinderi indus-
triale marl, ca si in genere nici iun fel de organizatii cen-
tral,: sau locale care au in atributia lor vreo ramura cit
de cit insemnata a economiei nationale nu pot si nu vor
putea ocoli problema participarii specialistilor burghezi.
$i mi se pare ca atacurile impotriva directiilor generale si
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a centralelor, atacuri pe deplin legitime din punctul de
vedere al necesitatii de a se face aici o epurare radicala,
sint totusi gresite, pentru c n cazul de fata acest tip
de institutii e privit izolat de celelalte institutii similare.
Or, din activitatea Consiliului economic se vede cit se
poate de limpede ca din acest punct de vedere nu este
citusi de putin admisibil s privesti izolat directiile ge-
nerale, centralele i sovhozurile, deoarece intreaga noastra
munca de stat, atit in domeniul militar cit si n domeniul
ocrotirii sal-151*E, ca si in cel al invatamintului, s-a lovit
si se loveste pretutindem si intotdeauna de aceasta pro-
blerna. Para ajutorul vechilor specialisti nu putem recon-
strui aparatul de stat si nu putern pregati un nurnar .su-
ficient de muncitori tarani care sa ounoasca tememic
munca administrativa. Aceasta este o concluzie esentiala
pe care noi am tras-o din intreaga noastra opera' de con-
structie, iar experienta ne arata ca in toate domemile,
inclusiv cel militar, vechii specialisti care de aceea se

numesc vechi nu pot fi luati de nicaieri altundeva
decit din societatea capitalista, in care numai o patura
foarte restrinsa, feciorii de mosieri si de capitalisti i doar
foarte putine elemente de origine taraneasca, i numai din
familiile avute, au posibilitatea de a deveni specialism De
aceea, daca tinern seama de mediul in care au crescut
acesti oameni si de ambianta in care lucreaza ei acum,
va deveni perfect explicabil faptul c acesti
adica acesti oameni cu experienta in munca de conducere
pe scara larga, de stat, sint n proportie de noua zecimi
patrunsi de vechile conceptii i prejudecati burgheze,
c. chiar in cazurile cind nu sint tradatori in sensul propriu
al cuvintului (ceea ce nu e un fenomen accidental, ci unul
permanent), chiar si in aceste cazuri ei nu sint in stare sa
inteleaga noile conditii, noile sarcini, noile cerinte. Pe
acest teren se observa pretutindeni, n toate comisariatele,
fnctium, esecuri si incurcaturi.

De aceea mi s-a parut ca-si gresesc tinta criticile care
sint indreptate exclusiv irnpotriva reactionarismului sov-
hozurilor, al directiilor generale, al centralelor si care
incearca s desprinda aceasta problema din contextul pro-
blemei noastre generale : cum sa pregatim pentru munca

si

specialisti,

si
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de conducere pe scara larga, de stat, un mare numar de
muncitori si tarani. Noi facem acest lucru intr-un ram
care, daca se tine seama de starea inapoiata a ;aril si de
conditiile grele in care ne aflam, este, incontestabil, fara
precedent in istoria omenirii. Dar, oricit de rapid ar fi
acest ritm, el nu ne poate satisface, caci nevoia noastra
de muncitori si de tarani care sa. stie sa conduca i sa
cunoasca domeniile speciale ale muncii de conducere este
imens i pina in prezent n-a fost acoperita nici in pro-
portie de o zecime, ba chiar mci macar de o sutime. De
aceea, cind ni se spunea sau cind Ia vreo sedinta a Con-
siliului Comisarilor Poporului se demonstra ca sovhozurile
sint adesea locuri de refugiu pentru vechii mosieri care
si-au schimbat culoarea, iar uneori i pentru cei care nu
si-au schimbat-o, c acolo se creeaza focare de birocratism,

fenomene similare se observa pretutindeni la centrale
si in directille generale, eu nu ma indoiarn niciodata de
justetea acestor afirmatii. Dar spunearn ci daca va gin-
diti sa inlaturati acest rau subordonind sovhozurile sectiei
agrare guberniale, atunci v inselati.

De ce au ramas in directille generale, la centrale si in
sovhozuri mai multe elemente contrarevolutionare, mai
mult birocratism decit in domeniul militar ? De ce in do-
meniul militar sint mai putine elemente de acest fel ?
Pentru ca, privit in ansamblu, acestui domeniu i s-a
acordat mai multa atentie si aici au fost trimisi mai multi
comunisti, mai multi muncitori i Omni, aici sectille po-
litice au desfasurat o activitate mai ampla ; intr-un
cuvint, inriurirea muncitorilor i taranilor inaintati asupra
intregului aparat militar a fost mai cuprinzatoare, mal
profunda si mai sistematica. Asa se explica de ce aici raul
a fost, daca Inca nu stirpit din radacina, cel putin aproape
stirpit. Acestui lucru, spun eu, trebuie sa-i acordam ma-
ximum de atentie.

Noi facem abia primii pasi spre statornicirea unor re-
latii strinse intre sovhozuri, de o parte, si populatia Ora-
neasca i grupurile comuniste din vecinatatea lor, de alta,
astfel incit nu numai in domeniul militar, ci pretutindeni

existe comisari, si s existe nu numai pe hirtie. Indi-
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ferent daca ei vor fi membri ai respectivului colegiu,
adjuncti ai directorilor sau comisari, ceea ce se cere
e s. existe raspundere personala : dupa cum conducerea
prin colegii e necesara pentru discutarea problemelor
fundamentale, tot asa raspunderea personal i dreptul
de a dispune personal sint necesare pentru stirpirea bi-
rocratiei, pentru excluderea oricarei posibilitati de a se
eschiva de la raspundere. Avem nevoie de oameni care
in orice imprejurare s invete s. conduca in mod de
sine statator. Daca vom face acest lucru, vorn putea
indeparta raul in modul cel mai reusit.

In incheiere, tin sa ma declar intru totul de acord cu
tov. Trotki, care a spus cal aici s-au facut neintemeiate
incercari de a prezenta controversele noastre ca o con-
troversa intre muncitori si tarani si de a amesteca pro-
blema directiilor generale si a centralelor cu problema
dictaturii proletariatului. Dupa parerea mea, aceste in-
cercari sint esentialmente gresite. Problema dictatuni pro-
letariatului se poate pune atunci cind e vorba de Tepri-
marea burgheziei. Atunci e de conceput sa se puna aceastä
problema, atunci avem nevoie de aceasta dictatura, caci
nurnai cu ajutorul ei putem reprima burghezia si mentine
puterea in miinile acelei parti a populatiei muncitoare care
e in stare sa actioneze consecvent i si atraga de partea
ei tot mai multe elemente sovaielnice. In cazul de fafal
n-avem de-a face cu nirnic de acest fel. Ne aflam in
controversa pe tema daca e nevoie de mai mult sau de
mai putin centralism intr-un domeniu dat i la un moment
dat. Daca tovarasii care actioneaza pe teren spun, iar
tov. Trotki i numerosi comisari ai poporului confirma
in ultima vreme nivelul activistilor guberniali i, intr-o
masura considerabila, cel al activistilor judeteni a crescut
extrern de mult (asemenea confirmari aud mereu i de
la tov. Kalinin, care face dese vizite pe teren, si de la
tovarasi care vin din diferite colturi ale tarii), inseamna

trebuie s inem seama de acest lucru si ca. trebuie sa ne
intrebam daca in cazul de fata piroblema centralismului e
just inteleasa. Sint convins c. asemenea masuri pentru
indreptarea activitatii institutillor sovietice va mai trebui

ol

ci
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sa luam de foarte multe ari. In aceasta privinta abia acum
incepem s cistigarn experienta necesar n acest domeniu
al constructiei. Si and privesti aceasta experienta prin
prisma Consiliului Apararii si a Consiliului Comisarilor
Poporului, iti dai clar seama ca ea nu se poate exprirna

cifre si nu se poate reda intr-o scurta cuvintare. Dar
sintem convinsi c pe teren se lucreaza potrivit sarcinilor
fundarnentale trasate de puterea centrala. La aceasta situa-
tie s-a ajuns abia n ultima vreme.

Aici nu se pune nicidecum problema unui conflict intre
dictatura proletariatului si alte elemente sociale. Aici e
vorba de experienta constructiei noastre de stat, expe-
rienta care, dupa parerea mea, nu tine nici macar de
domeniul problemelor constitutionale. Aici s-a vorbit mult
despre modificarea Constitutiei. Mi se pare ca nu aceasta
e problema. Constitutia statorniceste principiile funda-
mentale ale centralismului. Acest principiu fundamental
este pentru noi toti atit de indiscutabil (cu totii 1-am
invatat din lectia practica, sugestiva i chiar crincena pe
care am primit-o de la Kolceak, Iudenici, Denikin, pre-
cum si din experienta partizanatului), incit nici vorba nu
poate fi de asa ceva. Nici tov. Sapronov nu respinge acest
principiu fundamental al centralismului, atunci cind e
vorba de a se acorda unui comisar al poporului sau Con-
siliului Comisarilor Poporului dreptul de revocare. Asta
nu e o problema constitutionala, ci una de utilitate prac-
tica. Trebuie sa punem accentul and pe o latura, cind pie
alta, spre a obtine rezultate pozitive. Cind vorbim despre
trusturile guberniale ale sovhozurilor si despre sectiile
agrare guberniale, esentialul e ca ele sa fie puse sub con-
trolul muncitorilor si al taranilor din imprejurimi, si
aceasta cu totul independent de subordonarea lor ierarhica
unuia sau altuia dintre organele de stat. Eu cred ca prin
nici un fel de modificari constitutionale nu yeti reusi
vreodata s va descotorositi de mosierii carnuflati sau
de capitalistii si de burghezii care si-au schimbat culoarea.
Trebuie sa introducem in institutii ca membri ai unor
colegii restrinse, ca directori adjuncti sau in calitate de
comisari un numar suficient de muncitori si tarani

In
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cu experienta practic i intru totul devotati cauzei.
Aceasta este esentialul ! Prin aceasta veti .asigura o cres-
tere neincetata a numarului muncitorilor i taranilor care
invata munca de conducere si care, dupa ce-si fac cuve-
nitul stagiu pe linga vechii specia1iti, trec in locurile
acestora, indeplinesc insarcinari similare i pregatesc in
viata noastra civila, in domeniul conducerii industriei
si al intregii activitati economice, o innoire de cadre con-
ducatoare similara cu aceea care se produce la noi in
dorneniul militar. De aceea cred c. in cazul de fata
n-avem nici un motiv s pornirn de la considerentele

pe care le-au formulat aici unii dintre vorbitori ;
dimpotriva, problema in discutie trebuie privita nu ca
una constitutionalà, ci ca o problema de experienta prac-
tica. Daca, dupa dezbateri amanuntite, majoritatea acti-
vistilor Sovietelor locale vor gasi c. trusturile guberniale
ale sovhozurilor trebuie sa fie subordonate sectiilor agrare
guberniale, ei bine, vom face o incercare in acest sens
vom solutiona problema prin prisma experientei practice.
Dar inainte de toate va trebui sa stabilim daca in felul
acesta vom reusi inlaturam pe mosierii camuflati
organizam mai bine folosirea specialistilor, daca vom
reusi astfel s. pregatim pentru munca de conducere un
numar mai mare de muncitori i tarani, daca vom reusi

atragem pe taranii din imprejurimi la exercitarea
unui control efectiv asupra sovhozurilor i s elaboram
formele practice ale acestui control. Iata care este intre-
barea ! Daca vom reusi sà rezolvam aceste sarcini, nu va
ft cazul s consideram ca ne-am irosit de pornana timpul

munca. S. incercam chiir sa folosim in diferite comi-
sariate sisteme diferite : un sistem in sovhozuri, directii
generale si centrale, alt sistem in arrnat'a sau la Comisa-
riatul pentru ocrotirea sanatatii. Sarcina noastra este sa.

atragem un mare numar de specialisti, verificam in
practica, inlocuim, pregatind astfel noi cadre de con-
ducere, noi cadre de specialisti, care trebuie sa-si insuseasca
munca de conducere, munca extrem de grea, cu totul noua
si foarte complexa. Acest proces ncu trebuie sa se desfasoare
in forme neaparat identice. Tov. Trotki a avut perfecta
dreptate cind a spus cà asta nu se gaseste scris in nici un

prin-
cipiale

sa-i

sa-i

sa-i
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fel de carti pe care si le putem folosi ca indreptare si nu
decurge din nici o conceptie socialista despre lume, nu se
bazeaza pe experienta nimanui, ci trebuie dedus din pro-
pria noastra experienta'. De aceea cred c n aceasta pri-
vinta trebuie s acumulam experienç i, n cursul efec-
tuarii ei in practica, s verificam rezultatele obtinute in
constructia cornunista, spre a stabili definitiv curn trebuie

procedarn in problemele care ne stau in fatal.sa
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4

CUVINTARE ROSTITA
LA INCHIDEREA CONGRESULUI

9 DECEMBRIE

(Aplauze prelungite. Delegatii si in-
vitatii la congres se ridica in picioare

aplauda furtunos timp de citeva mi-
n u t e.) Tovarasi A vrea sa spun citeva cuvinte despre
principalele probleme discutate la acest congres.

Am avut, tovarasi, o mica discutie in problema de-
mocratiei si a Puterii sovietice. Si desi la prima vedere
s-ar parea c aceasta discutie n-a avut nici o contingenta
cu sarcinile practice stringente, actuale, ale Republicii so-
vietice, cred totusi ca ea este departe de a fi fost
Tovarasi ! In lumea intreaga se desfasoara acum n toate
organizatiile rnuncitoresti, iar de foarte multe ori
parlamentele burgheze si, in orice caz, In timpul alegerilor
parlamentare din tarile burgheze, aceleasi dezbateri princi-
piale despre democratic despre vechea democratie bur-
gheza, nuanta pe care multi n-o sesizeaza si despre
noua putere de stat Puterea Sovietelor. Dernocratia
veche, sau burgheza, proclama libertatea si egalitatea,
egalitate indiferent de imprejurarea c omul are sau nu
proprietate, indiferent de faptul c poseda sau nu capital ;
ea proclama libertatea proprietarilor privati de a dispune
de pamint, de capital, iar pentru cel ce nu poseda pamint
sau capital libertatea de a-si vinde forta de munca
capitalistului.

Tovarasi ! Puterea noastra sovietica a rupt in mod
categoric cu aceasta libertate si cu aceasta egalitate,
deoarece sint vadit false (a p 1 au z e), si a declarat tu-
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turor oamenilor rnuncii cal socialistii care concep astfel
hbertatea si egahtatea au uitat principiile elementare ale
socialismului si tot continutul siiu. Caci noi
care n-au tradat Inca socialismul am dernascat intotdeauna
minciuna, inselatoria i fatarnicia societatii burgheze, care
vorbeste despre hbertate i egahtate, fie si despre liber-
tatea egahtatea in alegeri, cind de fapt puterea capi-

proprietatea privata asupra pamintului, a f a-
bricilor si a uzinelor determina nu libertatea, ci oprimarea
synselarea oamenilor muncii in toate tarile burgheze,
oricit de democratice" i de republicane" ar fi rinduie-
lile lor.

Noi spunern : telul nostru, telul socialismului mondial
este desfiintarea claselor, iar clasele sint grupuri dintre
care unul are posibilitatea de a trai din munca celuilalt,
unul isi insuseste munca celuilalt. Ei bine, daca e s. vor-
bim despre aceasta libertate, despre aceasta egalitate, tre-
buie sa recunoastem, asa cum recunoaste imensa majori-
tate a oamenilor muncii din Rusia, c. nici o tar 5. n-a
facut Inca atit de mult si intr-un termen atit de scurt

pentru libertatea reala i pentru egalitatea reala, nici
o tara n-a asigurat oamenilor muncii intr-un termen atit
de scurt libertatea fata de principala clasa care li exploata,
clasa mosierilor si a capitalistilor, nici o tara n-a asigurat
intr-o asemenea masura egalitatea n ce priveste prmcipala
surs de mijloace de existenta pamintul. Si .pe aceasta
cale, pe calea eliber5.rii de sub jugul exploatarii capitaliste
pina la completa desfiintare a claselor, noi am pornit cu
hotarire la lupta pentru desfiintarea completa a claselor

o vom continua 0n 5. la capat. Stim foarte bine c5
aceste clase sint infrinte, dar nu si desfiintate. Stim foarte
bine ca masierii si capitaIitii sint infrinti, dar nu si des-
fiintati. Lupta de class. continua i, impreuna cu taranimea
saraca, proletariatul trebuie s5. continue lupta pentru des-
fiintarea completa a claselor, atr5.gind de partea lui pe
toti cei care ocupau o pozitie de mijloc si straduindu-se
ca prin intreaga sa experienta, prin exemplul luptei sale
sa atraga pe toti cei care pina acum au stat in rindurile
sovaielnicilor.

i
tahstilor,

i socialistii
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Tovarasi, trecind la lucrarile congresului nostru, trebuie
sa spun ca Congresul al VII-lea este primul care a reusit
s. consacre atit de mult timp sarcinilor concrete ale con-
structiei, ca. pentru prima oara la acest congres am izbutit
sa initiem discutarea practica, izvorita direct din expe-
rienta, a sarcinilor referitoare la rnai buna organizare a
economiei sovietice, la mai buna organizare a activitatii
Sovietelor.

Am avut, desigur, prea putin timp ca s ne fi putut
opti mai amanuntit asupra acestei probleme, dar cu toate
acestea am facut mult in aceasta privinta, si intreaga acti-
vitate ulterioara a Comitetului Executiv Central si a to-
varasilor care activeaza pe teren se va desfasura sub
semnul celor statornicite aici.

In sfirsit, tovarasi, as vrea si relev in mod special
contributia adusa de congres la consolidarea situatiei
noastre internationale.

Tovarasi, noi am reinnoit aici propunerea de pace
facuta tuturor puterilor si tarilor Antantei. Am exprirnat
aici convingerea bazata pe extrem de bogata i va-
loroasa noastra experienta ca. ce a fost mai greu a
ramas in urma i c sintem, fara indoiala, pe cale de a
iei victoriosi din razboiul pe care ni 1-a impus Antanta
si pe care de doi ani 11 ducem impotriva unui inamic mult
mai puternic decit noi.

Cu toate acestea, tovarasi, cred c apelul pe care 1-am
auzit acum din partea reprezentantului Armatei noastre
Rosii este cit se poate de bine venit. Tovarasi, daca e
cert ca ce a fost mai greu a ramas in urma, nu-i mai
putin adevarat insa c i sarcinile constructiei se desfa-
soara in fata noastra in toata amploarea lor. Nu Incape
nici o indoiala ca mai exista grupuri capitaliste foarte
influente i foarte puternice, incontestabil dominante in
multe tari, care au hotarit cu orice prey s duca pink' la
capat razboiul impotriva Rusiei Sovietice. Este cert, de
asemenea, ca acum, cind intr-un anumit sens se poate
spune ca am repurtat o victorie decisiva, trebuie sa de-
punem si mai multe eforturi suplimentare, s ne Incordam

30*
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Inca o data fortele pentru a folosi din plin aceasta victorie
si pentru a o duce pina la capat. (A plauz e.)

Tovarasi ! Nu uitati doua lucruri : in primul rind, sla-
bithunea noastra generala e legata, poate, de caracterul
slay nu sintem destul de statornici si de consecventi in
urmarirea telurilor pe care ni le fixam iar in al doilea
rind, experienta a aratat, o data in rasarit si a doua oara
in sud, c in momentul hotaritor n-am §tiut s exercitam
o presiune indeajuns de puternica asupra inamicului care
o luase la fuga si i-am dat posibilitatea sa-si refaca for-
tele. Nu incape nici umbra de indoiala ca guvernele si
cercurile militariste din Europa occidentala urzesc acum
noi planuri de salvare a lui Denikin si c vor cauta
inzeceasca ajutorul pie care i-1 acorda, deoarece isi dan
seama cit de mare este primejdia care-I ameninta din
partea Rusiei Sovietice. De aceea, acum, in perioada pri-
melor victorii, trebuie sa sptmem exact ceea ce spuneam
§i in vremurile grele : Tovarasi, tineti minte ca de viitoa-
rele citeva saptamini, cel mult doua-trei luni, depinde
acum daca vom incheia razboiul nu numai printr-o victo-
ne decisiva, ci si cu nimicirea totala a inamicului, sau
daca vom condamna din nou zeci si sute de mii de oameni
la un razboi indelungat i istovitor. Bazati pe experienta
pe care am dobindit-o, putem spune acum cu toata certi-
tudinea ca, daca vom reusi s ne triplam eforturile, de
viitoarele citeva sapta.'mini sau cel mult doua-trei luni
depinde nu numai posibilitatea de a invinge definitiv, ci
§i aceea de a-1 nimici pe inarnic §i de a cuceri o pace
trainica, o pace indelungata".

De aceea, tovarasi, mai mult ca orice a§ vrea s va
rog ca fiecare dintre dv., cind se va intoarce acasa,
puna in fiecare organizatie de partid, in fiecare institutie
sovietica, la fiecare adunare de muncitori §i de tarani,
urmatoarea chestiune : tovarasi, actuala campanie de iarna
ne poate aduce in mod cert nimicirea definitiva a inami-
cului daca noi, incurajati de succes si de perspectivele
constructiei sovietice, care ni se deschid clar acurn, vom

sa

sss

sa
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transforma saptamkile i lunile viitoare intr-o perioada
de maxima incordare, and va trebui sa ne triplam efor-
turile k domeniul militar i al activitatii legate de el,
este cert ca ntr-un timp extrern de scurt vom reu§i sa-1
nimicim n a§a fel pe inamic §i s kcheiem k aa fel
razboiul civil, inch sa ni se deschida posibilitatea unei
indelungate opere de construcvie socialista papica.
(Aplauze.)
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PLANURILE ARTICOLULUI CU PRIVIRE
LA SARCINILE INTERNATIONA LEI A III-a"*

Ramsay MacDonalddespre lnternationala a III-a
1) In Extenso.
2) Pozitie tipicd de

centru"
2 bis. Incredere in bur- 11Puterea

ghezie II Ungaria.

3) Manifestul de la Basel
(a) revolutia proletath
(f3) ar fi o cumA ca ei s tragl

4) Social-sovinism otrdviti de
si oportunism imperialism"

(cf. fabian
imperia-
lism"**)

sovietieà din Rusia

unii in altii.
II Rusia Asasinii

lui Lieb-
II Germania knecht §i

ai Rosei
Luxem-

Franta burg
4 his:
4 t e r:

Coloniile; ajutorarea lupte lor revoluIionare.
Aristocratia clasei muncitoare. Mica burghezie.
Engels 1852-1892***.

5) A sluji revolutia nu inseamn6 s-o pomenesti la fiecare
pas, s6-i juri mereu credintd, ci s-o pregiitesti, s-o
propagi, s combati. reformismul.

5 bis: Greva de masâ etc.

Vezi volumul de rata, p. 91-110. Nola red.
imperialismul fabian". Nota trad.

tn rnanuscris aceastit frazil este titiatà. Nola red.
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6) Munca ilegata. (imbinarea ei cu cea legata.)
7) Liderii sindicatelor si ai cooperativelor: labour lieu-

tenants of the capitalist class.
8) Transformarea rOzboiului imperialist in razboi civil.
9) Dictatura proletariaiului, a unei singure clase.

10) Statul nu este decit un instrument.
11) Democraiia burghezà.
12) Puterea Sovietelor.

2

0. Despre articolul lui Ramsay MacDonald.
1. Sovietele i atitudinea falà de ele. 1917.
2. Socialismul si ràzboiul. Manifestul de la Basel.
3. Sovinismul i oportunismul.
4. Reformismul, oportunismul.

A sluji revolulia nu inseainnà s-o pomenesti la
cc . pas, sà-i juri mereu credinlA, ci s-o preg5.-

testi, s-o propagi, sà combali reformismul.
p Munca ilegalà. (Imbinarea ei cu cea legata.)

Liderii sindicatelor si ai cooperativelor: labour
Y lieutenants of the capitalist class.
a Coloniile; ajutorarea luptei lor revolulionare.
e Greva de mas6 etc.

O.' pregatim }

5. Transformarea razboiului imperialist in rAzboi civil
Liebknecht" cf. Barbusse Le fea", C 1 a r t é".

6. Dictatura proletariatului, a unei singure clase
statul nu este decit un instrument
democralia burgbezii
Puterea Sovietelor.
Neutralitatea"
mai presus de ambele extreme"

1( }
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dar in realitate?
(a.) atitudinea fat a'. de razboiul civil
(f3) schimbul", industria"
(y) dezvoltare in direelia socialismului
(a) reformismul
(e) libertatea".

Scris Enainte de 14 itaie 1919
Pub tient pentru prima oard En 1933,
in oCulegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tiparqle dupd rnanuscrts
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PLANUL CUVINTARII ROSTITE
LA PRIMUL

CONGRES GENERAL AL LUCRITORILOR
DIN DOMENIUL INVATAMINTULUI SI AL

CULTURII SOCIALISTE*

Argumentele ideologies ale apiiriitorilor capitalismului,
mensevicii si eserii:

Dictatura unui singur partid"?
= avaugarda proletariatului. = Dictatura proletaria-
tului.

1900-1903
(1) 1903-1904
(2) 1905-1907
(3) 1908-1911
(4) 1912-1914
(5) 1914-1917
(6) 1917 II.X.

Front unic socialist (sau democratic)?
= mici concesii in favoarea burgheziei.

(C.C. al mensevicilor. 26.VII.1919)153.
Sufletul socialismului = libertatea".
Egalitatea democratiei muncii".
§ 23 din Constitutia sovietie6.
Votul universal

obisnuinta de a pune semnul
egalitgii intre hogati si s'araei.
Yezi 1, oliimul de fa15, p. 133-140. N'ola red.
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{Puterea bogiltiei, puterea obi§nuintei, puterea intereselor
diferite ale rnieilor gospodiirii + libertate de agitatie +
vot egal !

Scris nu mai devreme de
26 iulic 1919

Pub tient pentru prima oard in 1933,
in "Gulegeri din Lenin", vol. XXIV

Se lipdrefte dapd manuscris
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PLANURILE ARTICOLULUI
iN ODAIA LACIIEILOR"*

1

odaia Iacheilor". 1) Literatura din sud.
2) Lacheii in conditiile de extrema ascutire a luptei.
3) Livrea de lacheu. 4) Ipocrizie de lacheu. 5)
Lasitate de lacheu. 6) Razboiul civil". 7) Formele
lui. 8) Razboiul civil si caracterul sàu crincen etc.
9) Razboiul civil in rindurile proletariatului". 10)
1793 vs** 1919. 11) Infringerea primei revolutii. 12)
Bolsevismul mondial si Sovietele. 13) Internationala
a II-a si Internationala a III-a. 14) a) Reforme si revo-
lutie, (3) reformisti i revolutionari. 15) Complotul de
la Petrograd din VI. 1919 (ad § 7). 16) Labour lieutenants
of the capitalist class (ad 2-5) --= Internationala de la
Berna. 17) Anarho-blanquism" = § 14 [3. is) O
singura masa reactionara". 19) Muncitorul i taranul.
20) Punctul de vedere al consumatorului". 21)
Dezmatul sold'atimii" (ad § 7). 22) Ideea pe care si-o
face lacheul despre libertatea presei" parlamentaris-
mul"... 23) Marx 1848 si 1914-1919. 24) Social-
dernocratii gruzini i alianta cu Antanta. 25) Nuani,e
de la Martov pina la Po tresov.

2

Introducere.
I. 1. Lacheii. 2-5***

* Vezi voluenul de fald, p. 141-147. Nola red.
** versus fatil de. Nola traa.

** Cifrele indica trimiteri la diferite punete din prima schil5 de plan.
Nola red.

n1
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II. Ràzboiul civil.
6-9

Mai presus de extreme"
Mar tov.

111. 20-21-22
Argurnentele lor"
+ 19.

IV. Atitudinea fata de Antantii.
(Basel)
+ 2 4.

V. InVapminte, 23.
16. 25.
17.
13. + 14. + 17. + 18.

VI. Complotul de la Petrograd. 1 5.
VII. E Z*

10. 11. 12.

3

Sfirsitul articolului odaia lacheilor" ar trebui expus
cam asa:
a) Preteatia lui Martov de a fi mai presus" de ambele

extreme burghezia si prole tariatul ; impotriva ambelor
dictaturi.

b) Esenta acestei pretentii = micii burghezi
in 1848 ei au fost jalnici si ridicoli (in 1793 fuseserä
m'areti)
in 1918 au fost dezgustatori, odiosi.

c) Rezolutiile celui de-al IX-lea consiliu al partidului
eserilor din 18-21.VI.1919

idem
mai presus de ambele extreme, impotriva ambelor
dictaturi etc. dar in realitate?

d) Atitudinea fatà de rãzboiul civil? La fel cu a lui Martov:
impas, farri iesire, imprtcare pe baza votului universal
(= lachcii burgheziei).
* Surnma summarum in concluzie. Nola trod.

in
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e) Schimbul", industria"
(pentru capitalism).

f) Dezvollare in directia socialismului prin democrat,ie"
( = reformism).

ff)Tdranii §i muncitorii.
g) Reformism impotriva revolutiei deja incepute = lacheii

burgheziei.
h) Pentru Internalionala de la Berna

(iar5.si lozinci reformiste).
i) Libertatea" impotriva dictaturii.
k) Mici burghezi, reactionari,
1) Unii ac1ioneaz4 (Liber, Aleksinski, Avksenticv etc.)

iar all,ii paliivràgesc (Martov, Cernov etc.).m)=nzici burghezi reactionari.
Scris in iulie 1919

Publical pentru prima oard In 1925,
in revisla Liolfevik" nr. 23-24

Se liprirelle dupri rnanuscris
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DIRECTIVE CATRE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU AGRICULTURA CU PRIVIRE

LA MODIFICAREA UNOR INSTRUCTIUNI

Instructiunile Comisariatului poporului pentru agricul-
tural' se vor modifica in spiritul celor de mai jos, instituin-
du-se totodata, prin intermediul tuturor organelor Puterii
sovictice, un control eficient asupra indeplinirii lor:

1) Fostilor mosieri sau administratori de mosie li se va
interzice cu desavirsire sa ocupe posturi in sovhozurile din
judetul unde si-au avut domiciliul inainte de revolutie
sau din judetele invecinate.

2) Se vor intocrni liste de directori si functionari ai sov-
hozurilor, care, ca i specialistii militari, vor fi supra-
vegheati indeaproape din punctul de vedere al atitudinii
lor contrarevolutionare.

3) Se vor lua masuri pentru sporirea immarului reprezen-
tantilor sectiilor agrare judetene i guberniale in sovhozuri
si pentru intensificarea controlului acestor sectii asupra
reprezentantilor lor.

4) Se va cere consiliului sindicatelor sa acorde mai multa
atentie activintii comitetelor sindicale ale sovhozurilor

sa le acorde tot sprijinul necesar.
5) Se va interzice in sovhozuri sistemul arendarii cu plata

in produse etc.
6) Vor fi imediat defcrite justitiei conduccrile sovhozu-

rilor care nu vor dovedi efcctiv cä indeplinesc prevederile
§ 59 din Hotarirea cu privire la organizarea socialista a
teritoriului, ca dau adica ajutor taranilor din partea locului.

* In manuscris, dupli cuvintele Comisariatului poporului pentru agricul-
turil", este inserat urmiltorul text: cu privire la organizarea si activitatea
directiilor guherniale i raionale ale sovhozurilor", scris de L. A. Fotieva,
secretarl a Consiliului Comisarilor Poporului. Nota red.

31 V. I. Lenin. Opere complete, vol. 39

si
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7) Se vor elabora norme care sa prevada formcle in care
sovhozurile i comitetele lor sindicale vor prezenta popu-
latiei tardnesti din irnprejurirni dari de searna i inforrndri
asupra activitatii lor.

8) Rapoarte concrete cu privire la indeplinirea preve-
derilor de mai sus vor fi prezentate lunar Consiliului
Comisarilor Poporului de cdtre Comisariatul poporului
pentru agriculturd, precum si de catre un comitet sindieal
de sovhoz si 1-2 sectii agrare guberniale din principalele
gubernii.

9) Sd se prevadd cd Directia Centrald de Statisticd va
introduce in chestionarul pentru descrierea monograficd
a sovhozurilor intrebdrile necesare pentru verificarea inde-
plinirii punctelor ardtate mai sus.

10) Sä se prevadd ed repartizarea'pamintului cdtre sovho-
zuri va fi revizuitd in special spre a se stabili dacd nu delin
prea imilt parnint sau dacà acesta n-a lost acaparat de orga-
nizalii neproletare.

11) Desemnarea de candidaturi pentru ocupare de functii
in sovhozurile sectiilor agrare guberniale i judetene trebuie
sa devina o reguld generalà.

12) Instructiunile i propunerile de mdsuri vor fi prezcn-
tate Consiliului Comisarilor Poporului, dupa ce vor fi
fost examinate de o comisie* Sereda, Sapronov, Vladi-
mirski, Tiurupa, Miliutin si Golubev**.

Scris nu mai ttrziu de 5 august 1919
Pub licat pentru prima oard in 1933,
tn Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se tipcirege dupd manuscris

in continuare figurenzil In manuscris cuvintele format:I din", scrise de
L.A. Fotieva. Nota red.

in continuare figureaart in manuseris urmitorul text scris de L. A. Fotieva:
Comisia Iii va ineheia lueririle in termen de o siptimini. Sereda va fi Insirci-
za cu convocarea ei yi cu intocinirea raportului". Note red.

"
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PLANURILE ARTICOLULUI
,,DESP RE LIBERTATEA COMERTULUI

DE CEREALE"*

1

N.B.
Despre libertatea

comertului de cereale
Libertatea comertului de cereale este o crima" impotriva

statului
)3 )3 inseamna' infometarea a

milioane de oameni
de dragul interese-
lor capitalului.

3) 5) inseamna kolceakism.
Muncitorul si raranul.
Socialismul. Quid est?**
Desfiintarea claselor. Ergo** *, desfiintarea
desfiintarea rnuncitorului (a clasei munci,!
toare).
Nici teirani, nici muncitori, toti set fie lucreitori.
Surplusurile s'a fie predate.
Specula.

Proprietate = dezbinare.
Munca = unire.

Mensevicii si eserii =.-reactionari
Argumentele lor sint folosite de toate ziarele, de toti
colaboratorii ideologici" ai lui Kolceak si ai lui Denikin.

Vezi volumul de tatil, p. 169-172. Nota red.* Ce Inseamntt el? Nota trod.
Prin urmare. Nota tract.

=ea

1.9
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Mensevicii si eserii = furnizori de i d e i" pentru e i.
De la 1 august 1917 pinä la 1 august 1918 = 3 0, farii

participarea Siberiei, a regiunii Donului si a Ucrainei.
De la 1 august 1918 pirat la '1 august 1919 = 1 0 5.

(105 x3.5 = 367.5)

2

(Lihertatea comertului de cereale)
Despre libertatea comerolui de cereale

si despre atitudinea taranului fatd de muncitor

1. Cum sA facem sa iesim la liman?
2. SA se livreze statului 400 000 000 de puduri de cereale.
3. Care este obstacolul principal?

Puterea obisnuimei, a dezbinarii, a nemultumirii,
a zizaniei, a capitalismului.

5. Liberta tea comertului de cereale Inseamnä capitalism,
revenire la atotputer-
nicia celor bogali, a
mosierilor si capita-
listilor.

6. 57 77 inseamna a lovi in
milioane de oameni
de dragul profitului
capitalistilor.

7. 71 71
inseamu6 kolceakism.

8. 11 11
este 0 crimd Impotriya
statului.

9. Sofismele (sau argumentele ideologice") ale men-
sevicilor i eserilor.

cooperativele"
un aparat cornercial particular
jos cu cornitetele sArAcirniP54

4.

9 f

7! f /

1t /I
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Schimb de mArfuri" (?)
SA se dea pe credit statului.
Un rdzboi pe viaVA i pe
moarte.
Forta noasträ in acest rAzboi.
VAicArelite intelectualilor.
Colectarea surplusurilor.

Ilenesul si }
harnicul
sarcind a posesorilor
de mArfuri

Etwa*:
Cum so, consoliddm victoria, cum s-o asiguräru i s-o trans-

formdm intr-o victorie definitivA?
luAm toate surplusurile dc cereale.

in ce mod? Este justA aceastà cale?
E justA (30 vs. 105)

comitetele sArAcimii i Iiranul inijlocas.
Contra mensevicilor Si eserilor.
Libertatea comertului i capitalismul

§§ 5-8).
Schimb de màrfuri" si dare pe credit.
RAzhoi speculantului.
Forta noastrà in acest razboi.

Scris in august 1919
Pub treat pentru prima oard in 1933,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXIV

* Aproximativ. Nola !rad.

Se tipiirelte dupd rnanuscris

10.
11.
12.

13.
14.
15.

f

Sã

I
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PLANUL ARTICOLULUI
EXEMPLUL MUNCITORILOR DIN PETROGRAD"

Pi lcla Petrogradului
lnsernnatatea ei:

victoriile de la Kursk"
vor sà ne intimideze

panica
niciodata!

+
{Vesenskaia,
spre centrul
cazacimii

de la Don

Sa nu modificam planul, s ii u
repocam dispoziliile, sa nu
ne lasam cuprinsi de panica, sa darn
forte suplimentare.

Dar sa le darn i cu maximum de rapiditate, caci
primejdia e foarte mare, cum n-a fost nici-
odata.

Initiativa proletara.
Pilda Petrogradului.
Dictatura proletariatului.
Dezertorul sovaie".
Prin Biroul Organizatorie".

Scris nu mai tirziu de 3 octombrie 1919
Publicat pentrtz prima oard la 1933,
In ,,Culegeri din Lenin", vol. XXIV

Se timirege dupd manuscris

Vezi volumul de tell, p. 207-209, Nola red,

I

))



INSEMNARI PENTRU 0 BROSURA.
DESPRE DICTATURA PROLETARIATULUI

SI PLANUL BROSURII*

1

(UNELE ASPECTE ALE PROBLEMEI
DICTATURII PROLETARIATULUI)

PROBLEMA DICTATURII PROLETARIATULUI

Trecerea de la societatea cu clase la o societate fard clase.
Trei grupuri, clase principale: exploatatii, exploatatorii,

grupul de mijloc ; muncitorii, capitalistii, mica burghezie.
Cum se poate realiza aceasta trecere? 0 majoritate" in

general, alcatuità din clase diferite?
Nu lupta de clasa, ci majoritate?

Continuarea luptei de clasa in alta forma: clasa domi-
nanta (exploatatii ; proletariatul, i nu exploatatii in
general).

Cei din grupul de mijloc, sovaielnicii, slut condusi.
Capitalistii (exploatatorii), reprimagi, se reprima
impotrivirea lor.

Dictatura proletariatului ca forma nouà a luptei de clasà,
a trecerii (a stadiului de tranzitie a societatii) de la capi-
talism la socialism.

Aici se pun cloud probleme esentiale:
a) Conditia ca proletariatul sd constituie majoritatea

populatiei, adica dictatura proletariatului este admi-
sibila nunzai atunci cind proletariatul formeaza majo-
ritatea populatiei.

p) Formele luptei de clash' in acest stadiu deosebit,
Formele vechi sau forme noi? in ce consta noul?

Vezi volumul de fatn, p. 203-272. Nota red,

463
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Ad a 51% mini-
I-Mini.9

(etwa)
51 ( sal...de. 1
10 'din 40) 40% grupul de
61 mijloc

(mica bur-
ghezie)

9% capita-
listi

I

1

etwa

I

100
dar daca etwa: 20% proleta-

riat
20 75% micribur- 30 saraci

1-, 30 ghezie 30 mijlocasi
1- 151/230 15 bogati

65 504 capi-
" talisti

100

2

Prole tariatul
intr-o tara im-
perialista
% imperia-
listilor faVa de
proletariat?
a l'anglaise? *
(cf. Engels
1852 1892).
Ceea ce e nou
si esential,

ceea ce e con-
cret se da la o
parte si se re-
peta mereu a-
celeasi vechi

platitudini
despre prole-
tariat" in ge-
neral.

UNELE ASPECTE TEORETICE ALE PROBLEMEI
DICTATURII PROLETARIATULUI

Dictatura proletariatului prività ca conducere a maselor
muncitoare (si a intregii societ4i) de câtre proletariat.

Dou4 sarcini esentiale (si, respectiv, douâ forme noi)
ale luptei de clasa in condit,iile dictaturii proletariatului:

(1) reprimarea impotrivirii exploatatorilor (si a oricarei
recidive de capitalism, a oricarei reveniri la capitalism
si la traditiile capitaliste).
(2) exercitarea sistematicà a unei influente conducatoare
(tot .--,- o lupt5, dar de un fel deosebit, infringerea unei
anumite impotriviri , ce-i drept , cu totul alt fel de impotri-

* ca in Anglia? Nota trad.

m

'

,

__
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vire si eu totul alt gen de infringere) asupra tuturor
oamenilor muncii, cu excepIia proletarilor.
Die tatura proletariatului inseamnil transformarea aces-
tuia iii clash' dominantii. Dominatia unei singure clase
exclude libertatea si egalitatea.

N.B.:
in Libertatea i egalitatea sint ori o kritiklose*
turà cu repetare a lozincilor democratiei burgheze,
eliberarea ori o nebuloasä si utopica näzuinta (echt kleinbar-
de sub gerliche**) spre nu stiu ce orinduire cu totul nou'a,
jugul ex- spre un socialism in abstracto.
ploat'arii Proletariatul revolutionar insá are nevoie (atit
in gene- in general cit si mai ales acurn) de o definire con-
ral" creth a sarcinilor lui in perioada de trecere, de o

definire a pa0 tor treptati dela vechi la
nou.

Pasi efectivi spre libertate i egalitate", adia (sonst
Phrase, lauter Phrase !***) spre desfiintarea claselor.
Print r-o singuril metodä, pe o singurà cale, putem i trebuie
sá desfiinpm clasa (si clasele) exploatatorilor.

Ele pot fi rilsturnate".
Nu pot fi reisturnate" clasele neexploatatoare

sau cele indirect exploatatoare (intelectualitatea bur-
ghez4 ; mica burghezie, care, qua Eigentikmerin der Produk-
tionsmittel*"*, este, in aceeasi mäsurá, exploatatoare in
potentia et partialiter in praxi*****).

3

TEME CU PRIVIRE LA DICTATURA PROLETARIATULUI

I. Dictatura proletariatului este continuarea luptei de
clasA (intr-o form4 nou6).

2. Statul nu este decit un instrument in cadrul ei.

Nota trad.
** autentic mic-burghezii. Nola trad.

*** altminteri nu e decit o fraz:i, o frazii gotta! Nota trod.
**** deoarece are in proprietate mijloace de produciie. Nota trod.

***** tn potentit, iar in parte i iii practia. Nola trod.

legit.

necritica.
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3. Forma acestui instrument nu poate fi ac.eeasi ca inainte.
Egalitatea formalà, in special, nu poate fi o forma de lupta
pentru egalitatea materiala, impotriva inegalitatii reale.

4. Dictatura proletariatului presupune doua linii (sau
forme sau tipuri) principale ale luptei de clasa:

5. A) reprimarea exploatatorilor. = Un razboi mai
neertrtator decit oricare altul.

6. B) neutralizarea" elementelor de mijloc, a micii
burghezii, a taranimii. Neutralizare inseamna convingere,
plus exemplu, plus instruire cu ajutorul experientei, plus
curmarea prin violenta a abaterilor etc.

7. C) subordonarea elementelor ostile in vederea folosirii
lor in munca pozitiva (specialistii").

8. H- D) Faurirea unei discipline noi.]
9. Dictatura vs democratie. Dictatura este negarea de-

mocratiei (in general). Dictatura clasei asuprite este nega-
rea democratiei pentru clasa asupritoare, largirea democra-
tiei pentru clasa asuprita.

10. In mod concret, democratia =
11. a) egalitatea tuturor cetätenilor in fata legilor.

Nu poate fi egalitate en exploatatorii atunci cind sint
rasi urnati.

12. p) libertate politica pentru toti cetatenii. Nu poate
fi libertate politica pentru exploatatori.

13. y) hotaririle se iau cu majoritatea voturilor exprimate
de toti cetatenii. Nu: cu exceptia exploatatorilor
in pofida focditorilor.

14. llotaririle se adopta prin votare, aceasta este esenta
democratici pasnice sau a democratiei pure. In realitate
lush' prin internzediul banilor in conditiile democratiei
burgheze. Pi in luptd de elasti, prin razboi civil in conditiile
eliberarii de sub jugul capitalului, ale doboririi capitalului.

15. 0 singurd clasa duce, in conditiile capitalismului,
lu pl a de clasa impotriva capitalului. Idern cind aceasta
lupta de clasa continua sub forma dictaturii proletaria-
tului. Mica burghezie in masura in care" (cf. Mani-
festul Comunist").

16. Hotaririle se adopta prin votare, adica printr-o for-
mala exprimare de voin%ä in condiIiile men-Onerii facto-

si
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rilor capitalisti care deterrnina (si motiveaza) vointa =
democratie burgheza. Hotaririle se obtin prin lupta de
clasa i prin razboi civil impotriva exploatatorilor =-
democratic proletara. Prin lupta sa, prin lupta revolu-
tionara proletariatul distruge relatiile de proprietate capi-
taliste, ergo, factorii capitalisti care deterrnina moti-
veaza) vointa si hotarirea pentru elementele sovaielnice.

17. Hotaririle se adopta prin votare = toti sint egali,
feirei a se tine seama" de bani, de capital, de proprietate
privata. Hotarire prin lupta de clasa si razboi civil: mai
intii trcbuie distrusa apasarca banilor, a capitalului, a
proprietatii private, iar apoi sa voteze neexploatatorii.
Pe masura realizarii primei conditii va fi infaptuita si cea
de-a doua. Para lel cu succesele in realizarea primei conditii
va fi infaptuita i cea de-a doua.

18. Aplicarea consecventa a principiului ea hotaririle
se adopta prin votare ar fi posibila daca toti ar fi de buna
credinta (ergo, numai in societatea Para clase), cind nu va
mai fi impotrivire din partea exploatatorilor. = Utopie a
reformisrnului.

19. Democratia in conditiile dictaturii proletariatului:
congrese, adunari, autoadministrare localà, hotaririle
exprima vointa celor ce muncesc; religia, femeia, natiunile
asuprite: Cerul i pamintul". A. invata pe oamenii muncii
sa se dispenseze de capitalisti = democratie in conditiile
dictaturii proletariatului.

20. inselarea oamenilor muncii prin egalitate formala
in conditiile mentinerii asupririi, apasarir, robiei capita-
liste = democratie burgheza.

21. Dictatura proletariatului este instruirea tuturor
oamenilor muncii de care o singurci clasa, de catre prole-
tariat; idem conducere. A duce dupci sine. Clasa dominan-
ta proletariatul, numai el. Dominatia exclude libertatea

egalitatea.
22. Taranii ca oameni ai muncii = aliati; ca proprie-

tari si speculanti = dusmani. In masura in care". Astea
nu sint votari, ci desfasurarea revolutiei, desfasurarea
razboiului civil, invatilmmtele lui, rezultatele lui.

23. Nu proletariatul in general, in abstracto, ci prole-
tariatul in secolul al XX-lea, dupd räzboiul imperialist.

(si

=
si
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Este inevitabila o seiziune cu virfurile. Ocolirea problemelor
concrete, infelarea prin abstractii. (Dialectica versus
eclectica.)

24. Engels in 1852 despre Anglia. 1852-1892. Cf. 1914
1919. Dictatura proletariatului = rasturnarea virfurilor
lui oportuniste, trecerea de la aristocratia clasei munci-
toare la masa, lupta pentru influenta". Nu fara sciziune.

25. Sovietele = democratia pi:oletara = dictatura prole-
tariatului. Muncitorii si tdranii in Constitutia sovietica.
Egalitatea dernocratiei muncii". § 23 din Constitutie.
Dictatura unui singur partid".

26. lmpotrivirea exploatatorilor incepe inaintea rastur-
narii lor si se accentueaza dupa rasturnare. Ascutirea luptei
de ambele parti sau eschivare de la lupta (Kautsky).

27. A fost un timp (etwa 1871-1914) cind luminarea
celor inapoiati trebuia fäcuta prin vot universal, fara
revolutie (+ greve etc.). A sosit timpul revolutiilor
(1917 ), cind lumineaza insA0 revolutia proletariatului
desfasurarea razboiului civil.

28. Proletariatul luminat i moderne Barbaren"*. Expe-
rienta revolutiei. A antrena si a indruma. Autoritatea
proletariatului revolutionar in rindurile oamenilor munch.

29. ovàielnicii i obositii versus proletariatul.
30. Imperialismul = abrutizarea capitalisraului, putre-

factia lui, putere militara asupra celor inapoiati. (Cf.
Hobson si lucrarea mea Imperialismul".)

31. Transformarea razboiului imperialist in razboi civil.
Marx 1870: ii va invata minuirea armelor. Cf. Kautsky
1914-1918.

32. Majoritatea"? 51% (am) proletariat insearnmi mai
putin decit 20% () proletariat, dacci in cot e mai multa
contaminare imperialista i rezistenta din partea micii
burghezii.

33. O singura masa reactionarV.
N.B. Engels in 1875. Referiri la Comuna si la orice dicta-

tura a proletarialului.

barbarli modern!". Nola grad.
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Pa tru sectiuni principale (A, B,C,D);ABC gene-
ral; D rusesc".

ca
Dictatura proletariatului este con-

tinuarea luptei de clas'a a pro-
let ariatului (1.

Statul, in conditiile dictaturii pro-
letariatului, nu e deal, o nouà arma
a luptei lui de clasá (2.

Dictatura proletariatului Inseamn6
noi sarcini si noi forme ale acestei
lupte (3. 4.

Patru sarcini principale noi ale
luptei de clasa in conditiile dicta-
turii proletariatului (5. 6. 7. 8.-1-26.

Dictatura proletariatului Ca negare a
democratiei burgheze( 9. 10. 11. 12.
13. 14. 16. 17. 18. 20. + 32.

Dictatura proletariatului ca faurire
a democratiei proletare.

Succesele democratiei in conditiile
dictaturii proletariatului (19.

A.

Dictatura proleta-
riatului ca formä

inou5. a luptei de
clasa a proletaria-
tului (si stadiu nou,
cu sarcini noi).

B.
Dictatura proleta-
riatului ca distru-
gere a democratiei
burgheze si faurire
a democratiei pro-
letare.

Dictatura proletariatului si mica burghezie soValel-
ad nica, in special Varánimea (15. 21. 25. 28. 29.
6 33.

Dictatura proletariatului este dictatura elementelor
revolutionare ale clasei exploatate (inseamna despar-
prea de virfurile oportuniste ale proletariatului)

(23. 24.
C. Dictatura proletariatului i particularitatile imps-

rialismului (30.
X coloniile
X scindarea socialismului

22.-F
I
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Dictatura proletariatului i razboiul civil (31.
ad cf.27.
A Dictatura proletariatului i desfiintarea" parti-

dului revolutionar al proletariatului (cf. Kautsky)

D. Dictatura proletariatului i Constitutia sovietica (25.

§ 9. Dictatura vs democratie (Democratie

Allgemeines*

10. (cc) Egalitate (11).
11. (p) Libertate politica (12)
12. (y) si libertatea in general.
13. (a) Se decide prin majoritate de voturi (13).
14. Conditii

eaalitate
15. buna-credinta
16. inselatoria
17. birocratismul.
18. Dictatura burgheziei**.
19. Se decide prin lupta in forme

deosebit de ascutite (16).
20. Majoritate si for ta (32).
21. Succesele democratismului (19).

Noliuni generale. Nola trod.
* In manuscris, paragrafc1e 9-18 au fost tliate de Lenin. Nota red.

purl").





Manuscrisul
Planul

lui V. I. Lenin
unei browri

despie dictatura
proletariatulue. 1919
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4

N.B. PLANUL UNEI BROSURI DESPRE DICTATURA
PROLETARIATULUI

Econo-
micul

Po li-
ticul

1. Planul brosurii.
2. Conspect. Avanta-

jele i dezavanta-
jele lui

3. Esenta .
4. Trei grupuri

5. Comer tul cu dcsaga
si specula . Datele
Directiei cent rale
de statistici pe ul-
timul an.

6. Un pas inapoi?
7. Reformism vs revo-

.

S. Lupta pentru revo-
lutia burghezfi sau
pentru cea socialistä.

9. Principalul du sman
intern"= mica
burghezie (econorni-
cul) .

10. Munca uni Là vs mica
gospodaric.

§ §
9-20.

21-25.
26-32.

Temele principale
(I) Esenta .

(II) 3 grupuri principale.
(III) Munca unità (din
intreprinderile marelui
capital) Vs mica burghezie
(I V) Ilustrari.

(cc) Directia
centrala destatistica

+ (V) Sofismele refor-
mistilor.

Scris n septentbrie-octombric 1919
Publicat pentru prima card in 1925 Se lipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. 111

prin-
cipalc...

1--S.
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INSEMNARI
FACUTE LA 0 CONSFATUIRE A DELEGATILOR

LA CEL DE-AL II-LEA CONGRES GENERAL
AL ORGANIZATIILOR COMUNISTE
ALE POPOARELOR DIN ORIENT

ConsfRuirea de la 21/XI. 1919
A) Sarcini esentiale: insemnatatea

principialá a organizatiilor
partidelor comuniste din Orient.

B) Probleme organizatorice pe linie
de partid.

Principiul teritorial
s'a fie imbinat eu cel
neteritorial

Principiul neteri-
torial?

A1ian1,6 cit mai
strins6 cu masele
m unci toare ruse.

C) Problerne administrative si de
stat.

D) Problernele co ncr e te ale
fiecarei natiuni, in
functie de gradul ei de dezvol-
tare, de partieularitätile ei etc.

E) Mijloace si m6suri pentru stabi-
lirea unei legaturi cu sareicimea,
cu oarnenii muncii, cu exploa-
tatiifiecarei natiuni impotriva
feudalilor, impotriva birocratiei

burgheziei ei.

Publical pentru prima mini in 1933, Se lipdresle dupd manuscris
ln Culegeri din Lenin", vol. XXIV

ai

si

+

+
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OBSERVATII PE MARGINEA
PROIECTULUI DE HOTARIRE CU PRIVIRE
LA BIROUL FRACTIUNII P.C. (b) DIN RUSIA

DE PE LINGA CONSILIUL CENTRAL AL
SINDICATELOR DIN RUSIA'55

1) Atit tov. Tomski cit i intregul birou al fractiunii
Consiliului Central al Sindicatelor din Rusia (birou
a carui componenta se aprobil exclusiv de catre Corni-
tetul Central al P.C.(b) din Rusia) vor fi invitati la
sedintele Biroului Organizatoric al C.C. al P.C.(b)
din Rusia in toate problemele privind rniscarea sin-
dicala.

2) Biroul fractiunii Consiliului Central al Sindicatelor
din Rusia va elabora un statut anianuntit care sa
reglernenteze relaiile dintre el si Biroul Organizatoric
al C.C. Acest statut se aproba de dare Biroul Organi-
zatoric.

3) Hotarirea cu privire la fractiunea P.C.(b) din Rusia
de pe linga Consiliul Central al Sindicatelor din Rusia"
trebuie modificata dupà cum urmeaza:

din § 1 sa se scoata cuvintele: conducatoare"156
in §§3157 si? sa se insereze cuvintele: Comitetele
Centrale" (ale uniunilor).

intreaga Hotarire va fi revazuta in ceea ce priveste
forrnularea diferitelor ei paragrafe*
trebuie revazuta in sensul celor de mai sus, luindu-se
ca baza proiectul si indreptindu-1 numai din punct
de vedere redactional.

Seris nu nuti devreme Se tiptirefte pentru prima oard ,
de 4 decembrie 1919 dupii munuseris

in in anuscris, textul care incepe cu cuvintcle: trebuie modificath" e
faiat de V. I. Lenin. Nota red .

32
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PLANUL RAPORTULUI C.E.C. DIN RUSIA
8I AL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

LA CEL DE-AL VII-LEA CONGRES GENERAL
AL SOVIETELOR

PLANUL CUVINTARII ROSTITE LA INCHI-
DEREA LUI*

Planul raportului
1. (Introduccre)

Razboiul civil, impotrivirea exploatatorilor, si-
tuatia internationalã.

2. Prima etapa a interventiei Antantei: trape proprii
(in Arhanghelsk, la sud). ICumpararea cehilorl.
Marinarii francezi (Labourbe).
Arhanghelsk, soldatii englezi. Faliment.

3. A doua etapa a interventiei Antantei: ti_16 state
(Churchill a negat, d a r Estonia + Finlanda).
Iudenici. Faliment.

4. Razboiul = continuarea politicii, dictatura cla-
expresia ei concentratii, sei muncitoare
bilantul ei taranul
verificare rezumat etc. specialistul"

5. Kolccak i trtranul siberia rt.
Denikin si tdranul ucrainean.
A-1 duce dupd sine pe tdran=esenta
dictaturii proletariatului.

6. Discutiile despre pace. Inca o propunere de pace.
Inamicul va mai face tentative.

7. Teroarea ne-a lost impus6 v a slabi.
8. Paturile de mijloc, mica burghezie, intelectualii,

specialistii". Va fi mai blind.

* Vezi volumul do fa.3, p. 393-421, 422-433. Nola red.

SI
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9. Experienta (socialà, economicO, politicâ, organiza-
toricg, tehnica etc.) din timpul rOzboiului
la cereale (predarea obligatorie versus libertatea
comertului)

10. combustibil (ultima serie de mOsuri)
11. combaterea paduchilor (a tifosului exantematic).
12. Subotnicele. Curatirea rindurilor partidului.
13. Noii membri de partid.
14. Conferintele muncitorilor si târanilor f6r4 partid*.
15. Mobilizarea resurselor urnane, mobilizarea industriei.
16. In opera de construetie internO, pasnicA, oamenii

muncii vor da dovaclà de si mai multa abnegatie,
vor obtine succese si mai mari si vor sOvirsiminuni"
si mai mari decit in decursul acestor doi ani de rOzboi
impo friva imperial ismu l u i .

(1) etapa intii:
trupe proprii

(2) a doua:
popoarele mici

(3) a treia:
(Aulard)

(4) Propunere de pace.
(5) Cauza sociala a victoriilor asupra lui Kolceak etc.
(6) Concluzia:

(proletariatul + speeialistii + triranul).
(7) Teroarea ne-a fost impusd.
(8) Se va usura" situatia pOturilor de rnijloc.
(9) Constructia pasnica.

1

(10) Cerealele.
(11) Combus tibilul.
(12) Raduchii"...
(13) Fantezie" si temelie".
(14) Mobilizarea industriei.

* In manuserig, punctele 12, 13 14 au lost Mate de V. I. Lenin.
Nota red.

32*
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(15) Izvorul fortelor este mai aclinc si mai bogat:
(16) Rezolutia.

33 000 000-40 000 000 de puduri

Predarea obligatorie a surplusurilor de produse
agricole a fost indeplinitá in proportie de 75%.

So is nu mai tirzia
de 5 decembrie 1919

Publicat pentru prima earn'. in 1933,
fa Culegeri din Lenin", col.XXIV

(1)

(2)

(3)

Se lipareste dup5 manuscris

PLANUL CUVINTARII POSTITE LA INCHIDEREA
CONGPESULUI

Prima jumátate a cuvinthrii lui Martov
si a doua decIaratia: democratizarea" Con-
stitittiei Oaplicarea ei... in afarà de dictaturä.
fEserii de dreapta sint aldturi de mensevicil
1Volski e impotriva eserilor de dreapta.

§ 23 Teroarea si Ceka
Ceka nu corespunde
menirii sale

(oca.) dar comploturile?
(f3f3) dar chiaburul?

Care masele feirti par tid
pentru reprimarea burgheziei"
din partea Bundu In i:
existä serioase cazuri de revocare a unor hotariri
ale comitetelor executive de &are Soviete...
noi alegeri pentru Soviete
nu se intrunesc Sovietele"

Intregul C.E.C. a lost trin-iis pe front
Curioasä pretentie: Trebuiau trimisi
Serfs la 6 decembrie 1919

Publicat pcnilu prima card in 1933,
in Culegeri din Lenin", volumul XXIV

Se tiparefte dupd manuscris

libertai

a ltii".

f
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LISTA LUCRARILOR LUI V. I. LENIN
CARE N-AU FOST GASITE PINTA IN PREZENT

(28 iunie-15 decembrie 1919)

A DOUA PRELEGERE DESPRE STAT,
TINUTA LA UNIVERSITATEA COMUNISTA

I. M. SVERDLOV"

In Arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingl C.C. al P.C.U.S. se pastreaz.1 o scrisoare din
9 martie 1929 a lui I. I. Berzs, fan cursant al Universit4ii Comu-
niste I. M. Sverdlov", in care se spune ca" a doua prelegere a lui
Lenin Despre stat, insemdatatea lui, aparitia lui i aparitia claselor"
a avut loc la 29 august 1919.

CUVINTARE CU PRIVIRE
LA PUTEREA SOVIETICA IN UCRAINA,

ROSTITA LA CEA DE-A VIII-A CONFERINTA GENERALA
A P.C.(b) DIN RUSIA

3 DECEMBRIE 1919

0 inforrnatie cu privire la aceasa cuvintare a fost publicati in
ziarul Pravda" nr. 272 din 4 decembrie 1919. Ea a fost de ase-
menea mentionatà in diferite cuvintari rostite de participantii la
aceasa conferinfa (vezi Conferinta a opta a P.C.(b) din Rusia.
Decembrie 1919. Procese-verbale", Moscova, 1961, p. 95, 103, 104).

In Arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe lingl C.C. al P.C.TJ.S. se Ostreazi stenogramele cuvinarilor
rostite la Conferinta a VIII-a a P.C.(b) din Rusia, inclusiv steno-
grarna cuvinfarii de incheiere la raportul Cu privire la Puterea
sovietici in Ucraina". Aceasta ne indrepateste s presupunem ca.

sus-mentionata cuvintare a lui Lenin a fost stenografiata, dar
stenograma ei n-a fost gAsita pinl in prezent.

911.
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LISTA DOCUMENTELOR
LA A CAROR REDACTARE A PARTICIPAT

V. I. LENIN

HOTARIREA PLENAREI C.C. AL P.C.(b) DIN RUSIA
IN PROBLEMA MUTARII SEDIULUI COMANDAMENTULUI

ARMATEI A 7-A DE LA NOVGOROD LA PETROGRAD
SAU IN IMPREJURIMILE ACESTUIA DIN URMA

Arhiva centrall de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe linga. C.C. al P.C.U.S. se pAstreazá proiectul de hotIrire,
cu o completare fa'cutä de V. I. Lenin. Hotarirea a fost adoptati
la 4 iulie 1919 (vezi Culegeri din Lenin", vol. XXXVI, p. 78).

DECRETE, HOTARIRI SI INSTRUCTIUNI
ALE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI

$1 ALE CONSILIULUI APARARII

HOTARIREA CONSILIULUI APARARII CU PRIVIRE LA NORMELE DE
INSPFCTARE A DIVERSELOR INSTITUTH, INTREPRINDERI $1 UZINE
CARE LUCREAZA PENTRU NEVOILE APARARIL 18 iulie 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI APARARII CU PRIVIRE LA DEMOBILI-
ZAREA MUNCITORILOR PROVENITI DE LA UZINELE DE PE VIKSA SI
DIN KTJLEBAKI. 23 iulie 1919

HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE
LA RECENSAMINTUL SUPRAFETELOR INSAMINTATE DE POPULATIA
SATEASCA. 24 iulie 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI APARARII CU PRIVIRE LA CREAREA UNEI
COMISII PERMANENTE PENTRU ORGANIZAREA FORTEI DE MUNCA
IN VEDEREA CAMPANIEI DE RECOLTARE. 25 iulie 1919.

DECRETUL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE LA
OBLIGATIVITATEA SCHIMBULUI DE MARFURI. 5 august 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI APARARII CU PRIVIRE LA NORMELE
PENTRU DEPLASAREA MUNCITORILOR CARE PLEACA IN CONCEDILI ;
COMPLETARE LA HOTAR1REA DIN 1 AUGUST 1919. 6 august 1919.

DECRETUL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE
LA COLECTAREA CARTOFILOR. 15 august 1919.

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA CONDUCEREA SOVHOZURILOR.
29 august 1919.

HOTARTREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE
LA BIBLIOTECILE STIINTIFICE. 4 septembrie 1919.

So
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HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PR1VIRE
LA CUMULUL DE FUNCTII. 8 septembrie 1919.

IIOTARIREA CONSILIULUI
DECRETULUI

COMISARILOR POPORULUI
1919 PENTRU

CU PRIME
LA ABROGAREA DIN 4 APRILIE ACORDAREA
DE AVANSURI FUNCTIONARILOR $1 MUNC1TORILOR IN VEDEREA
ACHIZITIILOR DE PRODUSE NERATIONALIZATE. 30 septembrie 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI APARARII CU PRIVIRE LA EVACUAREA
PETROGRADULUI 51 A KRONSTADTULUI. 1 octombrie 1919.

DECRETUL CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE
LA COMBATEREA SPECULEI, A SUSTRAGERILOR DIN DEPOZITELE STATU-
LUI, A FALSURILOR SI A ALTOR MALVERSATIUNI IN SERVICIILE
ECONOMICE SI DE DISTRIBUIRE. 21 octombrie 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI APARARII CU PRIVIRE LA DESCARCAREA
VAGOANELOR. 5 noiembrie 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE
LA INF/INTAREA UNUI COLEGIU SUPERIOR PENTRU CONSTRUIREA
DE LINII DE CALE FERATA IN REGIUNILE PRODUCATOARE DE COM-
BUSTIBIL. 21 noiembrie 1919.

HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRIVIRE
LA COLECTAREA CARTOFILOR. 22 noiembrie 1919.

INSTRUCT/UNILE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI CU PRI-
VIRE LA TAIERILE DE ARBORI PENTRU LEMNE DE FOC. 29 noirm-
brie 1919.

In Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza proiectele sus-men%ionate-
lor decrete, bora/41.i i instrucriuni ale Consiliului Comisarilor Po-
porului si Consiliului Apararii, cu modificarile facute de V. I. Lenin.
0 parte din ele au fost publicate (vezi Culegeri din Lenin",
vol. XXIV, p. 46-49, 163 ; Culegeri din Lenin", vol. XXXIV,
p. 195).

TELEGRAME

TELEGRAMA ADRESATA DIRECTIEI REGIONALE A NAVIGATIEI
FLUVIALE NIJNINOVGOROD CU PRIVIRE LA EXPEDIEREA IMEDIATA
A $LEPURILOR INCARCATE CU CEREALE PE RIURILE KAMA 51 BE-
LAIA. 12 iulie 1919.

TELEGRAMA PRIN CARE SE ADUCE LA CUNOSTINTA COMISARULUI
MILITAR. AL DIVIZIEI A 25-a CA SE APROBA FOLOSIREA UNITATILOR
MILITARE LA STRINGEREA CEREALELOR IN REGUNEA URAL. 16 iulie 1919.

TELEGRAMA ADRESATA LUI DRONIN, LA SARATOV, IAR IN COPIE
LU1 TRETEAKOV, LA POKROVSK, IN CARE SE CONFIRMA DISPOZITIA
DATA DE A. D. TIURUPA LUI HIGHER, REPREZENTANTUL BIROULU1
CENTRAL DE ACHIZITII, DE A EXPEDIA IMEDIAT $LEPUL CU CEREALE
RE1 INUT DE EL. 17 iulie 1919.

TELEGRAMA ADRESATA LUI I. V. STALIN, LA CONSILIUL MILITAR-
REVOLUTIONAR "AL FRONTULUI DE VEST, IN CARE SE INTREABA DE
CE A FOST RETINUTA MISIUNEA DANEZA A CRUCII RO5II, CARE
OBTINUSE PERMISIUNEA DE A SE INTOARCE IN DANEMARCA.
17 bilie 1919.
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TELEGRAMA ADRESATA LUI CIURSIN, PRE$EDINTELE DIRECTIEI
RAIONALE A NAVIGATIEI FLUVIALE TARITIN, IN CARE SE ADUC
MULTUMIRI PERSONALULUI DIRECTIEI PENTRU CONTRIBUTIA ADUSA
LA EVACUAREA TARITINULUI, CARE A FOST EFECTUATA IN CONDITII
DEOSEBIT DE GRELE. I august 1919.

TELEGRAMA ADRESATA CONSILIILOR MILITARE-REVOLUTIONARE
ALE FRONTURILOR DE VEST, EST, SUD $1 NORD, IN CARE LI
SE ADUCF. LA CUNOSTINTA CA S-A ACORDAT COMISARULUI APRO-
V1ZIONARII DREPTUL DE A PREZENTA RAPOARTE CONSILIULUI MI-
LITAR-REVOLUTIONAR AL REPUBLICII, IAR COMISIILOR DE APRO-
VIZIONARE ALE FRONTURILOR $1 ALE ARMATELOR DREPTUL DE A
PREZENTA RAPOARTE CONSILIILOR MILITARE-REVOLUTIONARE ALE
ARMATELOR 51 FRONTURILOR. 15 august 1919.

TELEGRAMA C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA CATRE COMITETELE GU-
BERNIALE DE PARTID DIN PERM, EKATERINBURG SI UFA IN CEEA CE
PRIVE5TE SARCINILE COMITETELOR GUBERNIALE DE A INTARI CU
CADRE ORGANIZATIILE $1 INSTITUTIILE DIN REGIUNILE ELIBERATE
DE SUB STAPINIREA LUI KOLCEAK, Dupe' 24 august 1919.

TELEGRAMA ADRESATA COMITETELOR EXECUTIVE GUBERNIALE $1
ORASENE$TI DIN DVINA DE NORD, ARHANGHELSK, TAMBOV, PETRO-
GRAD, SMOLENSK, KAZAN, NIJNI NOVGOROD, VEATKA, UFA, PENZA,
SAMARA, SARATOV $1 ORENBURG, IN CARE LI SE CERE SA COMUNICE
DE CE N-AU RASPUNS LA 1NTREBAREA REPETATA A COMITETULUI
CENTRAL PRIVIND EVIDENTA MOBILIZATILOR. 8 octombrie 1919.

TELEGRAMA ADRESATA PRESEDINTELUI COMITETULUI EXECUTIV GU-
BERNIAL NIJNI NOVGOROD, IN CARE SE DISPUNE SA SE IA MASURI
URGENTE PENTRU GRABIREA INCARCARII $1 EXPEDIERII CEREALELOR
LA MOSCOVA. Nu mai devreme de 17 octombrie 1919.

TELEGRAMA ADRESATA COMITETELOR EXECUTIVE GUBERNIALE PERM
$1 ECATERINBURG CU PRIVIRE LA NECESITATEA DE A UTILA $1 A
PUNE DE URGENTA IN FUNCTIUNE FABRICA DE TIMBRE A STATULUI
$1 DE A DA TOT CONCURSUL DIRECTORULUI FABRICII, A. E. MINKIN.
20 octombrie 1919.

TELEGRAMA ADRESATA COMITETELOR EXECUTIVE GUBERNIALE SA-
RATOV, TAMBOV, PRECUM $1 ALTOR INSTITUTII DIN ACESTE GUBERNII
CU PRIVIRE LA INTENSIFICAREA RITMULUI INCARCARII LEMNELOR
PENTRU LOCOMOTIVE, IN SCOPUL ACCELERARII TRANSPORTURILOR DE
CEREALE PE CAILE FERATE. 20 octombrie 1919.

TELEGRAMA ADRESATA C.E.C. DIN TURKESTAN, 1AR IN COPIE
CONSILIULUI MILITAR-REVOLUTIONAR AL ARMATEI I, LUI S. Z. ELIAVE,
PRE$EDINTELE COMISIEI PENTRU PROBLEMELE TURKESTANULUI, PRI-
VIND LUCRARILE DIRECTIEI GENERALE A PETROLULUI PENTRU DES-
COPERIREA DE ZACAMINTE PETROLIFERE. 29 octombrie 1919.

In Arhiva centrali a Institutului de marxism4eninism de pe
lingl C.C. al P.C.U.S. se pastreafa originalele telegramelor enume-
rate, cu modifiearile fkute de V. I. Lenin. 0 parte din ele au fost
publicate (vezi Culegeri din Lenin", vol. XXIV, p. 17, 74-75,
94-95, 135 ; Culegari din Lenin", vol. XXXIV, p. 193, 194 ;
Proletarskaia Revoliutiia", 1934, nr. 3, p. 231-232 ; V. V. Fomin.
Lenin si transporturile. Moscova, 1933, P. 16).
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LEGITIMATIE ELIBERATA DE COMISARIATUL POPORULUI
PENTRU AFACERILE EXTERNE LUI LIU TZE-IUN

(LAU SIU-DJAU), MEMBRU AL PARTIDULUI
SOCIALIST CHINEZ $1 PRESEDINTE

AL COMITETULUI EXECUTIV CENTRAL
AL ASOCIATIEI MUNCITORILOR CHINEZI DIN RUSIA

In Arliiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe IMO C.C. al P.C.U.S. se pa*streaza o fotocopie a acestui do-
cument, pe care figureazal un adaos facut de V. I. Lenin la 19 no-
iembrie 1919. Adaosul a fost publicat in revista Voprost Istorii
KPSS", 1960, nr. 2, P. 193.
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etDNOTAIU

1 Lenin se refera Ia complotul prin care se urmarea predarea
Petrogradului, complot condus de organizatia contrarevolutio-
nara centrul national", care coordona activitatea unei serii de
grupuri antisovietice si a unei retele de spionaj. In noaptea de
12 spre 13 iunie 1919 complotistii au declansat o rebeliune la
fortul Krasnaia Gorka, situat pe una dintre principalele cai de
acces spre Petrograd.

Conducatorul rebeliunii era Nekliudov, comandantul fortu-
lui, fost locotenent in armata tarista. Complicii lui au risculat

unitatile de la forturile Seraia Losad i Obrucev. Prin ocu-
parea fortului Krasnaia Gorka, rasculatii urmareau sa slabeasca
zona fortificata Kronstadt si, unind rascoala cu ofensiva ge-
nerala de pe front, sa ocupe Petrogradul.

lmpotriva rebelilor au fost trimise trupe ale apararii de coasta,
nave ale flotei din Baltica, forte militare aeriene i detasamente
de voluntari. In noaptea de 15 spre 16 iunie, unitatile apararii
de coastal au ocupat fortul. Organizatia contrarevoluvionara care
a condus complotul a fost descoperita i lichidata. 14.

2 &Italia de la Sadova (sat, astazi oras, din regiunea Hradec-Kra-
love, Cehoslovacia) a avut loc la 3 iulie 1866. Aceasta batalie,
care s-a incheiat cu victoria deplina a Prusiei i cu Infringerea
Austriei, a hotarit soarta razboiului austro-prusian. 19.

3 Este vorba de programul partidului adoptat la Congresul
al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia (vezi Congresul al VIII-lea
al P.C. (b) din Rusia. Martie 1919. Procese-verbale", Moscova,
1959, P. 404-405 ; V. I. Lenin. Opere complete, vol. 38, Bucu-
resti, Editura politica, 1965, ed. a doua, P. 98, 120). 22.

4 Vezi K. Marx. Capitalul", vol. I, Bucuresti, Editura
1960, ed. a IV-a, P. 323-324. 23.

5 Printr-un decret adoptat la 16 martie 1919, Consiliul Comi-
sarilor Poporului a unit toate cooperativelo dc cons= 1i le-a

(i
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reorganizat In cadrul unui organ unic de distributie, pe care
1-a denumit comuna de consum". Pe alocuri Insa, noua denu-
mire a cooperativelor a dus la o gresità intelegere i interpre-
tare a decretului. Tinind seama de aceasta, C.E.C. al Sovietelor
din Rusia, prin hotarirea sa Cu privire la asociatiile de consurn
muncitoresti-tiranesti", adoptata la 30 iunie 1919, aproblnd de-
cretul de mai sus, a hotarit ca denumirea de comuna de con-
sum" sa, fie Inlocuit a. prin aceea de asociatie de consum", cu
care populatia se obisnuise (vezi Izvestiia C.E.C. din Rusia",
nr. 143 din 3 iulie 1919). 27.

6 Aceasta sedinta a avut loc In urma unei hotarlri a plenarei din
3 iulie 1919 a C.C. al P.C. (b) din Rusia. Ea s-a Omit intr-un
moment and Republica sovietica era gray amenintati. de ofensiva
dezlantuita de trupele lui Denikin. Pe ordinea de zi a sedintei
a figurat o singura problema : situatia actuala i sarcinile ime
diate ale Puterii sovietice. Din Insarcinarea C.C. al P.C. (b) din
Rusia, raportul la aceasta sedinta a fost prezentat de V. I. Lenin.
Participantii la sedinta au adoptat un apel intitulat Catre toti
muncitorn, taranii, ostasii rosii i matrozii", care continea un
indemn la incordarea tuturor fortelor pentru a-1 respinge pe
dusman, la maximum de vigilenta. (vezi Pravda" nr. 145 din
5 iulie 1919). 31.

7 Lenin se refera la cel de-al V-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, care se intrunise la 4 iulie 1918. La congres au
participat 1 164 de delegati cu vot deliberativ, dintre care
bolsevici 773, eseri de stinga 353, maximalisti 17,
anarhisti 4, mensevici internationalisti 4, membri ai
altor partide 3, fail partid 10.

Raportul de activitate al C.E.C. din Rusia a fost prezentat
de I. M. Sverdlov, raportul de activitate al Consiliului Comi-
sarilor Poporului de V. I. Lenin. Dupi dezbateri furtunoase
pc marginea acestor rapoarte, congresul a adoptat cu majo-
ritate de voturi rezolutia propusi de fractiunea commusta,
prin care a declarat ca aproba intru totul politica externa
si internal a guvernului sovietic". Rezolutia eserilor de stinga,
care propusesera congresului exprime nelncrederea In gu-
vernul sovietic, sa denunte tratatul de pace de la Brest si
s. sc!aimbe politica extern i interna a Puterii sovietice, a fost
respinsa.

Infrinti la congres, eserii de stinga au recurs la actiune ar-
mata fatisa, declanend la 6 iulie o rebeliune contrarevolutionara
la Moscova. Datorita acestui fapt, congresul Intrerupt lu-
crarile ; ele au fost reluate la 9 iulie, and, dupa ce a ascultat
comunicatul guvernului cu privire la evenimentele din 6 si
7 iulie, congresul a aprobat intru totul actiunile energice intre-
prinse de guvern In vederea lichidarii aventurii criminale a
eserilor de stinga si a aratat cà aceia dintre ei care Impartasesc
vederile clicii lor conducatoare n-au ce cauta In Sovietele
de deputati ai muncitorilor i taranilor".

si-a

sigs-gi
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In rezolutia adoptati la raportul prezentat de A. D. Tiu-
rupa, comisarul poporului pentru aprovizionare, congresul a
confirmat imuabilitatea monopolului cerealelor, a subliniat ne-
cesitatea unei reprimari hotarite a impotrivirii chiaburimii si a
aprobat organizarea comitetelor saracimii. La 10 iulie, in sedinta
sa finala, congresul a ascultat raportul cu privire la organizarea
Armatei Rosii si a adoptat in unanimitate rezolutia propusa de
fractiunea comunista, in care se trasau o serie de masuri pentru
organizarea i intarirea Armatei Rosii pe baza serviciului militar
obligatoriu pentru oamenii muncii.

Congresul a adoptat prima Constitutie a R.S.F.S.R., care a
consfintit cuceririle oamenilor muncii din Tara Sovietelor. 31.

8 V. I. Lenin se refera la rebeliunea contrarevolutionara a eseri-
lor de stinga (6-7 iulie 1918).

Eserii de stinga partidul socialistilor-revolutionari de
stinga, constituit in mod oficial la primul sau Congres general,
care a avut loc in noiembrie 1917. Pink' la acest congres, eserii
de stinga au militat in cadrul partidului eserilor, alcatuind aripa
lui stinga, care a inceput si se formeze in anii razboiului im-
perialist mondial si in fruntea careia au stat M. A. Spiridonova,
B. D. Kamkov si M. A. Natanson (Bobrov). La cel de-al doilea
Congres general al Sovietelor din Rusia, eserii de stinga au al-
cgtuit majoritatea fractiunii eserilor, care s-a scindat in pro-
blema participarii la congres : eserii de dreapta, conformindu-se
directivei dare de C.C. al partidului lor, au parisit congresul,
in timp ce eserii de stinga au participat la lucrarile lui si in
principalele probleme de pe ordinea de zi au votat alaturi de
bolsevici, respingind Irma propunerea acestora de a intra in gu-
vernul sovietic.

Dupa multe ovgie1i, cautind sa-si pastreze influenta in rin-
durile taranimii, eserii de stinga au ajuns la o intelegere cu

iar reprezentantii lor au fost inclusi in Consiliul Co-
misarilor Poporului. Desi au acceptat sal colaboreze cu bolsevicu,
eserii de stinga erau in divergenta cu ei in problemele funda-
mentale ale revolutiei socialiste si se pronuntau impotriva dic-
taturii proletariatului. In ianuarie-februarie 1918, C.C. al parti-
dului eserilor de stinga a pornit o lupti activà impotriva
incheierii tratatului de pace de la Brest, iar dupa semnarea
ratificarea lui la cel de-al IV-lea Congres al Sovietelor, in
martie 1918, eserii de stinga au iesit din guvern, continuind
insa sa activeze in colegiile comisariatelor poporului si in orga-
nele locale ale puterii. 0 data cu desfasurarea revolutiei socia-
liste la sate, in rindurile eserilor de stinga au inceput sa. se
accentueze tendintele antisovietice.

La 24 iunie, C.C. al eserilor de stinga a hotarit s declanseze
o rebeliune impotriva Puterii sovietice. Infrinti la congres, eserii
de stinga, urmarind s torpileze tratatul de pace de la Brest

sa tirasca Tara Sovietelor intr-un razboi cu Germania, 1-au

si

i

si
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asasinat la 6 iulie, la Moscova, pe contele Mirbach, ambasadorul
Germaniei, i imediat dupa aceasta au declansat o rebehune
armata. Rebelii au bombardat cu artileria Kremlinul, au ocupat
centrala telefonic i telegraful. Datorita masurilor energice ale
guvernului sovietic i actiunilor unite ale muncitorilor si ale gar-
nizoanei din Moscova, rebeliunea a fost inabusita in termen de
24 de ore ; ultimele ei focare au fost lichidate in dupi-amiaza
zilei de 7 iulie. Aceasta rebeliune a fost o parte integranta a
ofensivei generale a contrarevolutiei interne st a imperialistilor
Antantei impotriva Republicii sovietice ; rebehi se bucurau de
sprijinul ocult al unor misiuni diplomatice strame. Eserd de
stinga au incercat de asemenea sa declanseze rebeliuni la Pe-
trograd, Vologda si in alte orase.

Dupa lichidarea rebeliunii, cel de-al V-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia a hotarit ca toti eserii de stinga care
impartaseau linia aventurista a conducerii lor sa. fie exclusi din
Soviete. 31.

9 Tradarea lui M. A. Muraviev, comandantul trupelor sovietice
de pe Frontul de est, a fost savirsita in strinsa legatura cu
rebeliunea eserilor de stinga din iulie 1918. Potrivit planului
rebelilor, Muraviev urma sa ridice impotriva Puterii sovietice
trupele de pe Frontul de est i, unindu-se cu cehii albi, s por-
neasc.' asupra Moscovei. La 10 iulie, in ziva sosirii sale la Sim-
birsk, Muraviev a declarat ca. nu recunoaste pacea de la Brest
si c declara razboi Germaniei. Unitatile inselate de el au
ocupat posta, telegraful, postul de radio si au incercuit sediul
Comitetului executiv si al Comandamentului grupului de trupe
de la Simbirsk. Printr-o radiograml emisa de postul de radio
din localitate, Muraviev i-a chemat pe albgardisti i pe inter-
ventionisti, de la Samara si pink' la Vladivostok, sa porneasca
ofensiva asupra Moscovei.

Guvernul sovietic a luat masuri urgente pentru lichidarea
aventurii lui Muraviev. Comunistii din Simbirsk au desfasurat
o ampla munca de lamurire in rindurile soldatilor si ale popu-
latiei din oral. Unitatile rnilitare care il sprijinisera pe Muraviev
si-au afirmat hotarirea de a lupta impotriva rebelilor. Invitat

participe la sedinta din seara zilei de 11 iulie a Comitetului
executiv din Simbirsk, Muraviev a interpretat invitatia ca o
dovada de capitulare din partea Comitetului executiv. and in
sedinti au fost infatisate telegramele prin care Muraviev ordo-
nase incetarea operatillor militare impotriva interventionistilor
albgardistilor, comunistii au cerut arestarea lui. Muraviev a in-
cercat s opun a. rezistenta si a fost ucis pe loc ; cotnplicii lui au
fost arestati. 31.

10 Este vorba de rebeliunea albgardistilor din Iaroslavl, izbucnita
la 6 iulie 1918. Ea a fost organizata de Uniunea pentru apa-
rarea patriei i a libertatii", organizatie contrarevolutionara al
carei conducator era eserul de dreapta B. V. Savinkov. Ca si

sa.

si

--
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celelalte rebeliuni contrarevolutionare care izbucnisera pe vre-
mea aceca in Rusia .Sovietica, cea de la Iaroslavl a fost i ea
pregatita. de imperialistii Antantei cu participarea activa a men-
sevicilor i eserilor. Imperialistii din tarile Antantei au pus la
dispozitia Uniunii" lui Savinkov insemnate fonduri banesti.
Organizarea acestei rebeliuni facea parte din planul general al
interventlei in Rusia, plan care prevedea ca actiunea armata de
la Iaroslavl sa fie declansata concomitent cu rebeliunea eserilor
de stinga de la Moscova. Simultan urmau s inceapa rebeliuni
la Murorn, Kostroma, Ribinsk si in alte orase din regiunea
Volgai qi din centrul Rusiei.

La 6 iulie, rebelii au ocupat centrul orasului, arsenalul,
posta, telegraful i alte institutii. Au inceput o singeroasa
rafuiall cu activistii de partid si de stat.

Rebelii au incercat sa ocupe i cartierele muncitoresti de la
periferia orasului, dar acolo au intimpinat indata o rezistentai
energica i dirzà. Guvernul sovietic a trimis in ajutorul munci-
torilor din Iaroslavl o serie de unitati militare i detasamente
de muncitori inarmati din Moscova, Petrograd, Ivanovo-Voz-
nesensk, Kostroma, Vologda i Ribinsk. La 21 iulie rebeliunea
a fost inabusita. 32.

11 Consiliul Apararii (Consiliul Apararii Muncitoresti i 'Drat-testi)
a fost creat printr-o hotarire din 30 noiembrie 1918 a Comite-
tului Executiv Central al Sovietelor din Rusia. In aceasta hota-
rire se arata ca Consiliul Apararii Muncitoresti si Taranesti se
creeaza pentru a traduce in viata prevederile decretului C.E.C.
din Rusia din 2 septembrie 1918, prin care Republica sovietica
a fost declarata tabara militara. Consiliul Apararii a fost un
organ extraordinar al Statului sovietic, organ a carui creare a
fost dictata de situatia exceptional de grea in care se afla tara.
El dispunea de puteri depline in domeniul mobilizàrii fortelor

resurselor Orli in interesul apararii. Presedinte al Consiliului
Apararii a fost numit V. L Lenin.

Hotaririle Consiliului Apararii erau obligatorii pentru toate
departamentele i institutiile centrale si locale, pentru toti ce-
tätenii Republicii sovietice. El a fost principalul organ central
de conducere militara si de planificare a econonaiei de razboi
a republicii in perioada interventiei straine si a razboiului civil
Sub controlul permanent al Consiliului Apararii a fost pusa
activitatea Consiliului militar-revolutionar si a altor organe
militare.

La inceputul lunii aprilie 1920, Consiliul Apararii a fost re-
organizat si a capatat denumirea de Consiliu al Muncii i Apa-
rarii (C.M.A.). Printr-o hotarire a celui de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor, in decembrie 1920, Consiliul Muncii
Apararii a fost transformat intr-o comisie a Consiliului Comi-
sarilor Poporului, a carei sarcina principala era coordonarea
activitatii tuturor departamentelor in domeniul construmei eco-
nomice ; a funccionat pin'a in 1937. 39.
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12 Este vorba de nota Mensevicil despre Kolceak", publicata in
Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 144 din 4 iulie 1919. 39.

13 V. I. Lenin se refera la tratatul de pace dintre Rusia Sovierici
puterile Cvadruplei aliante (Germania, Austro-Ungaria, Bul-

garia i Turcia), semnat la 3 martie 1918 la Brest-Litovsk si
ratificat la 15 martie de clue cel de-al IV-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia. Conditiile impuse Rusiei Sovietice au
fost extrem de grele. Potrivit tratatului, Po Ionia, aproape intre-
gul Tinut baltic si o parte din Bielorusia urmau s treaca sub
controlul Germaniei si al Austro-Ungariei. Ucraina se despartea
de Rusia Sovietica si se transforma intr-un stat dependent de
Germania. Sub stapinirea Turciei urmau s treaci orasele Kars,
Batum si Ardagan. In august 1918, Germania a impus Rusiei
Sovietice un acord suplimentar si un acord financiar care for-
mulau noi pretentii de jaf.

Desi continea conditii atit de grele, tratatul de la Brest a
dat Statului sovietic un ragaz de pace, i-a permis s demobi-
lizeze armata veche, care se descompunea, si sa creeze o ar-
rnata noua Armata Rosie, i-a permis s desfasoare construc-
tia socialist i s acurnuleze forte pentru viitoarele bt1.1ii im-
potriva contrarevolutiei interne si a interventionistilor straini.
Incheierea tratatului de la Brest a contribuit la intensificarea
luptei pentru pace, la cresterea starii de spirit revolutionare in
rindurile trupelor si ale maselor largi populare din toate tarile
beligerante. Tratatul de pace de la Brest a fost un compromis
politic rezonabil, un exemplu care ilustra in chip viu ince-
lepciunea si supletea tacticii leniniste, priceperea de a elabora
intr-o situatie extrem de complexa singura politica justa in pro-
blema razboiului si a pacii.

Incheierea pacii de la Brest a fost precedata de o lupta
dirza dusa impotriva lui Trotki si a grupului antipartinic al
comunistilor de stinga". Tratatul de pace cu Germania a fost
semnat numai datorita marilor eforturi depuse de V. I. Lenin.
Dupa revolutia din noiembrie 1918 din Germania, care a ras-
turnat regimul monarhic, C.E.C. al Sovietelor din Rusia a anulat
la 13 noiembrie tratatul de la Brest. 43.

14 Lenin se refera' la tratatul de pace de la Versailles, care a pus
capat razboiului imperialist din 1914-1918. Tratatul a fost
incheiat la 28 iunie 1919, semnat fiind de S.U.A., Imperiul
britanic, Franca, Italia, Japonia si puterile asociate, de o parte,
si Germania, de alta parte.

La 15 octombrie 1920, caracterizind tratatul de pace de la
Versailles, Lenin a spus : Este o pace lira precedent, o pace
tilhareasca, care pune intr-o situatie de sclavi zeci de milioane
de oameni dintre cei mai civilizati" (Opere, vol. 31, Bucuresti,
E.S.P.L.P. 1956, p. 309). Prin acest tratat a fost consfmtita
reimpartirea lumii capitaliste in favoarea puterilor invingatoare ;
totodata a fost creat un sistem de relatii intre prin care se

33 Lenin, Opere complete, vol. ID
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urmairea sugrumarea Rusiei Sovietice i infringerea miscarii
revolutionare in lumea intreaga. 43.

15 Lucrarea Totul pentru lupta irnpotriva lui Denilein !" a fost
scrisa de V. I. Lenin in legatura cu hotaririle plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia care a avut loc in zilele de 3 si 4 iulie
1919 si care a discutat principalele probleme ce se puneau in
fata tarii, in legatura cu inceperea noii ofensive a imperialistilor.
Pe copia dactilografiata a acestui document, Lenin a facut
urmatoarea insemnare : Rog Biroul Organizatoric j Biroul Po-
litic al C.C. sa decida daca acest document sa fie publicat ca
un comentariu al autorului la hotaririle plenarei, ca scrisoare a
C.C. sau, eventual, ca foaie volanta semnata de autor etc."
Data fiind importanta docurnentului, s-a hotarit ca lucrarea
Totul pentru lupta impotriva lui Denikin !" sa fie publicata ca
scrisoare a C.C. al P.C. (b) din Rusia catre organizatiile de
partid. La Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreaza textul ob-
servatiilor facute de Kamenev, Krestinski, Serebreakov i Trocki
pe marginea scrisorii lui Lenin. S-au pastrat, de asemenea, ob-
servatiile facute de Smilga si de Stalin, care au fost consemnate
de Lenin.

In scrisoarea Totul pentru lupta impotriva lui Denikin !"
Lenin a aratat cã unele organe de partid adopta un ton gresit
fata de specialistii militari (cum s-a intimplat nu de mult la
Petrograd)". El a subliniat ca ar insemna sa comitern o gre-
seala treparabila i s dam dovada de o slabiciune de neiertat"
dacl din cauza Inteirii cazurilor de tradare din partea specia-
listilor militari organele in drept ar pune pe tapet problema
modificarii principiilor politicii noastre in domeniul militar"
(vezi volumul de fata, P. 59, 57).

Lucrarea Totul pentru lupta impotriva lui Denikin !" a
fost publicata la 9 iulie 1919 sub semnatura C.C. al P.C. (b)
din Rusia in Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia" nr. 4, iar
apoi, in acelasi an, a aparut si in brosura. 45.

16 Uniunea pentru renagerea Rusiei" organizatie contrare-
volutionarà care a luat fiinta in 1918, alcatuita fiind din ca-
4:14, socialisti-populisti", eseri de dreapta i mensevici, a avut
legaturi directe cu misiunile si cu serviciile de spionaj straine.
In fruntea Uniunii" au stat liderii respectivelor partide
N. D. Avksentiev, A.A. Argunov, V. E. Pavlov, V. G. Boldirev

altii. Uniunea" avea drept scop rasturnarea cu ajutorul ar-
melor a Puterii sovietice i restaurarea rinduielilor capitaliste.

57.

17 Vezi Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia. Martie
1919. Procese-verbale", Moscova, 1959, P. 404 ; V. I. Lenin.
Operc complete, vol. 38, Bucuresti, Editu:a politica, 1965, etl,
4 cioua, p. 98, 1-ZO, 56,
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18 Este vorba de rebeliunea armata contrarevoluyionara a corpului
de armata cehoslovac, organizata de imperialistii Antantei cu
participarea activa a mensevicilor si eserilor. Corpul de armata
cehoslovac, alcatuit din prizonieri de r azboi iscehi slovaci, a
fost organizat in Rusia inca inaintea victoriei Mani Revoluçu
Socialiste din Octombrie. In vara anului 1918, el numara peste
60 000 de oameni (in Rusia se aflau aproape 200 000 de pri-
zonieri cehi si slovaci). Dupa instaurarea Puterii sovietice, fi-
nanyarea corpului a fost preluata de puterile Antantei, care
hotarisera sa-I foloseasca in lupta impotriva Republicii sovietice.
Th. Masaryk, liderul partidului popular ceh si presedintele
Consiliului national cehoslovac, a declarat corpul .cehoslovac
parte integranta a armatei franceze, iar reprezentantii Antantes
au pus problema evacuarii lui in Franca. Guvernul sovietic a
consimcit la evacuarea cehoslovacilor, punind insi condiyia ca
soldayii rusi aflayi in Franta sa fie repatriayi. Prin acordul
intervenit la 26 martie 1918, corpului cehoslovac i-a fost acor-
data posibiitatea de a parasi Rusia prin Vladivostok, cu condiyia
de a preda armamentul. Dar comandamentul contrarevolutionar
al corpului cehoslovac a incalcat cu perfidie acordul incheiat cu
guvernul sovietic in ceea ce priveste predarea armamentului si,
la ordinul imperialistilor Antantei, a declansat la sfirsitul lunii
mai o rebeliune armata. Guvernele S.U.A., Angliei si Franyei au
pornit pe calea sprijinirii fayise a rebeliunii ; la ea au participat
nemijlocit si ofiyeri francezi. Actionind in strinsa legatura cu
albgardistii si cu chiaburimea, rebelii cehoslovaci au ocupat o
bunk' parte din Ural, regiunea Volgai si Siberia, restaurind pre-
tutindeni puterea burgheziei. In regiunile ocupate de rebelii
cehoslovaci au fost formate, cu participarea mensevicilor si a
eserilor, guverne albgardiste : la Omsk guvernul" Siberiei,
la Samara comitetul membrilor Adunarii constituante s.a.m.d.

Curind dupa izbucnirea rebeliunii, la 11 iunie, Comitetul
executiv central al grupurilor comuniste cehoslovace a adresat
soldayilor corpului cehoslovac un apel in care demasca carac-
terul ei contrarevolutionar g chema pe rnuncitorii si yaranii
celli si slovact sa-i puna capat si sa se inroleze in unitlyile
cehoslovace ale Armatei Rosii. Majoritatea prizonierilor cehi
st slovaci .nutreau simpatii faya de Puterea sovietica si nu
s7au lasat influenyayi de propaganda antisovietica a clicii reac-
ylonare din fruntea corpului cehoslovac. Dindu-si seama cal au
fost inselayi, multi soldayi I-au parasit, refuzind sa lupte im-
potriva Rusiei Sovietice. Circa 12 000 de cehi si slovaci au
luptat in rindurile Armatei Rosii.

Regiunea Volgai a fost eliberata de Armata Rosie in toamna
anului 1918. Cehii albi au fost definitiv infrinyi o data cu
lichidarea aventurii lui Kolceak. 62.

19 Universitatea comunista I. M. Sverdlov" a fost creata prin
reorganizarea cursurilor pentru agitatori si instructori de pe
linga Comitetul Executiv Central din Rusia, infiinyate in 1918
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din initiativa lui I. M. Sverdlov. In ianuarie 1919, aceste
cursuri fusesera transformate intr-o swath.' pregatitoare de cadre
pentru aparatul de stat, care, dupa hotarirea Congresului
al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia cu privire la organizarea
pe linga C.C. a unei scoli superioare de cadre de partid, a fost
reorganizata i transformata in Scoala centralä pentru cadre
de stat si de partid. La 3 iulie, plenara C.C. al P.C. (b) din
Rusia a hotarit sa schirnbe denumirea acestei scoli in aceea
de Universitatea comunistä I. M. Sverdlov". V. I. Lenin a
acordat multa atentie organizarii acestei universitati, elaborarii
programelor ei analitice. La 11 iulie si 29 august 1919, Lenin
a tinut aici doua prelegeri despre stat (inregistrarea celei de-a
doua nu a fost gasita). La 24 octombrie, Lenin a rostit o cu-
vintare in fata auditorilor Universitatii Sverdlov" care plecau
pe front (vezi volumul de fata, p. 242-250).

In 1932, printr-o hotarire a C.C. al P.C. (b) din Rusia,
Universitatea comunista I. M. Sverdlov" a fost reorganizata
transformata in Universitatea agricola comunista I. M. Sverdlov",
menita set pregateasca cadre de organizatori de partid pentru
transformarea agriculturit ; in 1935, miversitatea a fost trans-
formata in Scoala superioara de propagandisti de pe linga C.C.
al P.C. (b) din U.R.S.S. In 1939 a fost creata Scoala superioara
de partici de pe linga C.C. al P.C. (b) din U.R.S.S. 66.

20 Conferinta Organizatiei origeneFti Moscova a P.C. (b) din Rusia
a avut loc la 12 iulie 1919. La aceasta conferinta au participat
200 de delegati cu vot deliberativ. Pe ordinea de zi a conferintei
au figurat urmatoarele probleme : 1) ultimele másuri adoptate de
Consiliul Apararii ; 2) problema aprovizionarii ; 3) situatia externa

interna a republicii ; 4) situatia de pe fronturi ; 5) detasamen-
tele cu destinatie speciala ; 6) rapoarte informative asupra si-
tuatiei din Caucaz si din regiunea Donului.

Ultimele doda probleme n-au fost discutate, fiind aminate
pentru conferinta urrnatoare. Raportul cu privire la situatia in-
tern i externa a fost prezentat de V. I. Lenin. In rezolutia cu
privirc la momentul actual, conferinta a subliniat ca principalele
forte trebuie si fie concentrate in domeniul militar, pe frontul
aprovizionarii si in domeniul prevederilor sociale. Conferinta a
hotarit sa se desfasoare o ampla munca de limurire politica in
rindurile populatiei Moscovei si ale unitatilor militare din garni-
zoana, sa se convoace in mod regulat conferinte raionale ale
muncitorilor fara partici si conterinte ale ostasilor rosii Para
partid. 86.

21 In legatura cu situatia alimentara deosebit de grea in care
se afla taxa, unele Soviete locale de deputati ai muncitorilor

taranilor i alte organe sovietice au adoptat hotariri cu privire
la aprovizionarea muncitorilor 6 functionarilor pe cont propriu
si la tlibera transportare a produselor alimentare achizitionate
in acest scop. Astfel, la 24 august 1918 Sovietul din Moscova,
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iar la 5 septembrie Sovietul din Petro,rb rad au hotarit s. acorde
muncitorilor i functionarilor dreptul de a transporta liber,
exclusiv pentru consumul propriu, o cantitate de cel mult
un pud i jumatate de produse alimentare. La 30 iunie 1919,
Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat un decret prin care
marilor organizatii muncitoresti i rneti din regiunile bin-
tuite de foamete li se acorda in perioada 1 iulie-15 august
dreptul de a se aproviziona cu cereale pe cont propriu in tot
cuprinsul guberniei Simbirsk". A. I. Sviderski, care hi pre-
zentase raportul in problema aprovizionarii inainte ca Lenin

fi luat cuvintul, pare sa se fi referit la aceste masuri fortate
ale Puterii sovietice. 86.

22 Este vorba de cel de-al IX-lea consiliu al partidului eserilor,
care a avut loc la Moscova intre 18 si 20 iunie 1919. La se-
dintele consiliului au participat 33 de delegati cu vot deli-
berativ si 14 cu vot consultativ. In principala problema de pe
ordinea de zi atitudinea partidului eserilor Eta de Puterea
sovietica discutiile au aratat c delegatii se situeaza pe puncte
de vedere diferite. V. K. Volski s-a pronuntat pentru o in-
telegere cu bolsevicii. Pe o pozitie apropiata de cea a lui
Volski s-a situat N. I. Rakitnikov, care a propus ca partidul
eserilor s puna capat luptei armate impotriva bolsevicilor si

intre cu o platforma proprie in Soviete. Consiliul al IX-lea
a adoptat Ins rezolutia prezentad de C.C. al partidului
eserilor, condus de V. M. Cernov. Aceasta rezolutie declara
razboi pe doua fronturi : impotriva reactiunii si impotriva co-
munistilor. Spre deosebire de consiliul al VIII-lea al eserilor,
care proclamase fatis lupta armad impotriva Puterii sovietice,
rezolutia consiliului al IX-lea a hothit sa se renunte vremelnic
la lupta armata impotriva bolsevicilor, subliniind totodata ca
aceasta renuntare nu trebuie privid ca o recunoastere a
Puterii sovietice, ci ca o hodrire taetica, dictata de situatia
reala. Consiliul a hotarit ca partidul eserilor sa fuzioneze cu
mensevicii, pronuntindu-se totodata, in rezolutia sa, impotriva
Internationalei a III-a. 87.

23 L'Humanite" cotidian ; a fost fondat de J. Jaures in 1904,
ca organ de pred al Partidului socialist francez. In timpul
primului razboi mondial, aflindu-se in mina aripii de extrema
dreapd a Partidului socialist francez, ziarul a avut o pozitie
social-sovina. Din decembrie 1920, dupa scindarea Partidului
socialist francez, ziarul a devenit organul central al Partidului
Comunist Francez. 91.

24 Partidul laburist independent (Independent Labour Party) din
Anglia organizatie reformista creata de conducatorii noilor
trade-unionuri" in 1893, in conditiile inviorarii luptei greviste
si ale intensificarii mhdrii pentru independenta clasei munci-
toare engleze fad de partidele burgheze. Din P.L.I. faceau
parte rnembrii noilor trade-unionuri" i ai unor sindicate
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mai vechi, precum i reprezentanti ai intelectualitatii i ai micii
burghezii, aflati sub influenta fabienilor. In fruntea partidului
se aflau Keir Hardie si R. MacDonald.

Din momentul infiintarii sale, P.L.I. s-a situat pe pozitii
burghezo-reformiste, punind in centrul atentiei sale formele
parlamentare de lupt i acordurile parlamentare cu partidul
liberal. 91.

25 Internationala a 111-a, Comunista (Comintern) organizatie
revolutionara proletara internationala, care a fiintat intre anil
1919 si 1943, unind sub steagul marxism-leninismului partideie
comuniste din diferite

Internationala a III-a a fost creata, din initiativa lui
V. I. Lenin, la Congresul I (de constituire), care a avut loc
intre 2 si 6 martie 1919. Congresele urmatoare au avut loc
in 1920, 1921, 1922, 1924, 1928 si 1935.

Partidele comuniste din diferite çri faceau parte din Inter-
nationala a III-a in calitate de sectii ale acesteia. Organul
suprem al Internationalei a III-a a fost Congresul mondial ; in
perioada dintre congrese, Internationala a III-a era condusa de
Comitetul Executiv al Internationalei. Comuniste (C.E.I.C.).

Partidul Comunist din Romania s-a afiliat la Internatio-
nala a III-a in 1921 si a fost membru al acesteia pina la auto-
dizolvarea ei.

In anii ce au urmat crearii Internationalei a III-a, partidele
comuniste au desfasurat o larga activitate pentru mobilizarea
maselor muncitoare din tarile respective la lupta impotriva ex-
ploatarii capitaliste, au dus o temeinica muncl. de educare co-
munista a acestor masc. Ele s-au situat in fruntea clasei munci-
toare in marile batalii de clasà, in lupta impotriva fascismului,
pentru eliberarea socialg i nationala. In aceasta lupta partidele
comuniste s-au maturizat, s-au calk, s-au intarit din punct de
vedere organizatoric si ideologic, prestigiul i influenta lor au
crescut considerabil.

In ultima perioada de existenta a Cominternului, situatia
internationalk precum si conditiile concrete din fiecare tara au
facut ca forma organizatorica a unirii muncitorilor, adoptata
la crearea Internationalei a III-a, sa fie tot mai mult depasita,
rezolvarea problemelor miscarii muncitoresti dintr-o tara sau
alta de citre un centru international sa nu mai corespunda." sta-
diului de dezvoltare a miscarii comuniste si muncitoresti mon-
diale, s constituie o frina in calea cresterii acesteia. In aceeasi
perioada practicile i metodele gresite, amestecul in treburile
interne ale partidelor au adus grave prejudicii miscarii comuniste

muncitoresti internationale.
In mai 1943, Internationala a III-a s-a autodizolvat. 91.

26 Este vorba de hotaririle celei de-a saptea Conferinte generale
(din aprilie) a P.M.S.D. (b) din Rusia, care a avut loc la
Petrograd intre 24 si 29 aprilie (7-12 mai) 1917 (vezi Re-
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zoluciile i hotaririle congreselor, conferincelor Partidului Co-
munist al Uniunii Sovietice si ale plenarelor C.C.", partea 1,
Bucuresti, E.P.L.P. 1954, P. 344-364). 95.

27 Manifestul de la Basel manifestul cu privire la rlzboi
adoptat de Congresul socialist international extraordinar care
s-a cinut la Basel in zilele de 24 si 25 noiembrie 1912.
Manifestul punea in garda popoarele impotriva pericolului
iminent al razboiului imperialist mondial, dezvaluia scopurtle
de jaf ale acestui razboi i chema pe muncitorii din toate
*He sà duel o lupta energica pentru pace, sal opuna. un-
perialismului capitalist forca solidaritacii internacionale a pro-
letariatului". In Manifestul de la Basel a fost inclus punctul
din rezolucia Congresului de la Stuttgart (1907) formulat de
V. I. Lenin, in care se spunea ca, in cazul izbucnirii unui
razboi imperialist, socialistii trebuie sa foloseasca criza eco-
nomica i politica provocata de razboi in vederea luptei pentru
revolucia socialista. 96.

28 Vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 18, Bucuresti, Editura
politica, 1964, p. 657-658 ; vol. 22, Bucuresti, Editura politica,
1965, p. 267-271, 318-321 ; scrisoarea lui Engels din 24 sep-
tembrie 1852 catre Marx K. Marx si F. Engels. Ausgewahlte
Briefe, Dietz Verlag, Berlin, 1953, p. 131-132 ; scrisorile lui
Engels din 21.IX. si 10.XL1872 catre F. A. Sorge si scrisoarea
lui Marx din 4 august 1874 catre F. A. Sorge, scrisoarea lui
Engels din 11 august 1881 catre Marx K. Marx si F. Engels.
Ausgewaldte Briefe, Dietz Verlag, Berlin, 1953, p. 420, 495.

99.

29 V. I. Lenin se refera la membrii Societatii fabienilor or-
ganizacie reformista englezi intemeiata in 1884, denumita
astfel dupa numele generalului roman din secolul al III-lea
i.e.n. Fabius Maximus, poreclit Cunctator" (Temporizatorul")
din cauza tacticii lui de espectativa, de evitare a bataliilor
decisive in razboiul cu Hanibal. Membrii Societacii fabienilor
au fost in marea lor majoritate reprezentanci ai intelectualitacii
burgheze oameni de stiinca, scriitori, oameni politici
(S. si B. Webb, R. MacDonald, B. Shaw si alcii) ; ei negau
necesitatea luptei de clasa a proletariatului si a revoluciei so-
cialiste si afirmau ca' trecerea de la capitalism la socialism
e posibila numai prin reforme marunte, prin transformari
treptate ale societacii. In 1900, Societatea fabienilor a intrat
in partidul laburist. Socialismul fabian" este unul dintre
izvoarele ideologiei laburistilor.

Caracterizarea fabienilor a fost facuta de V. I. Lenin in
articolul Pacifismul englez si aversiunea englezilor faca de
teorie" (Opere complete, vol. 26, Bucuresti, Editura
1964, ed. a doua, p. 266-272). 99.
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30 Vezi F. Engels. Scrisoarea din 18 ianuarie 1893 catre F. A. Sorge
(K. Marx si F. Engels. Ausgewahlte Briefe, Dietz Verlag,
Berlin, 1953, P. 547). 99.

31 Vezi F. Engels. Scrisoarea din 7 decembrie 1889 catre
F. A. Sorge (K. Marx si F. Engels. Ausgewahlte Briefe, Dietz
Verlag, Berlin, 1953, P. 495). 100.

32 Este vorba de cuvintarea rostita de Harry Quelch la Con-
gresul de la Stuttgart, din 1907, al Internationalei a II-a. In
aceasta cuvintare, el a calificat Conferinta internationala de la
Haga, ale carei lucrari se incheiasera de curind, drept ,o
adunatura de tilhari", fapt pentru care guvernul german 1-a
expulzat din Stuttgart (vezi articolul lui V. I. Lenin Harry
Quelch", Opere complete, vol. 23, Bucuresti, Editura politica',
1964, ed. a doua, p. 469-471). 108.

33 Este vorba de Conferinta din 2-9 august 1919 de la Lucerna
(Elvecia) a Internationalei a II-a. Initial se proiectase convo-
carea unui congres internacional", dar, deoarece nu s-au pre-
zentat decit 40 de delegati, in loc de congres s-a tinut o
conferinta. Pe ordinea de zi a conferintei au figurat doua
probleme : refacerea Internationalei i situatia politica inter-
nationala. Caracterizarea cuvintarilor rostite de diversi delegati
Ia aceasta conferinta a fost facuta de Lenin in articolul Cum
ii foloseste burghezia pe renegati" (vezi volumul de fata,
p. 184-196). 110.

34 Bastilia fortareata si inchisoare din Paris in secolele
XIVXVIII. La 14 iulie 1789, masele populare rasculate au
cucerit Bastilia, declansind astfel revolutia burgheza franceza.
Ziva de 14 iulie a devenit o sarbatoare nationala a frau-
cezilor. 112.

35 Este vorba de greva politic internationala a muncitorilor care
urma sa. fie declarata la 21 iulie 1919, sub lozinca sprijinirii
revolutiilor rus i ungar i cu cererea ca guvernele imperia-
liste sa nu se amestece in treburile Rusiei i ale Ungariei. La
data fixata au avut loc greve razlece in Anglia, Italia, Ger-
mania, Norvegia i in alte tali. Dar o actiune unital a prole-
tariatului tuturor tarilor n-a avut loc.

Liderii de dreapta ai partidelor socialiste si ai sindicatelor
au facut totul pentru a impiedica declararea unei greve inter-
nationale. De o comportare tradatoare au dat dovada social-
conciliatorii francezi. In scopul de a-i insela pe muncitori,
Jouhaux, Merrheim i alti conducatori ai Confederatiei Gene-
rale a Muncii s-au pronuncat initial in favoarea grevei, dar
apoi, in ajunul declararii ei, au propus sa fie aminata si in
felul acesta au zidirnicit-o. 112.

36 Republica sovietica ungara a luat fiinta la 21 martie 1919.
Revolutia socialisti din Ungaria a avut un caracter pa§nic ;
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nedispunind de suficiente posibilitati de lupta, burghezia ungara
nu s-a putut decide in acel moment sa opuna impotrivire
instaurarii puterii Sovietelor.

Deoarece nu era in stare sa faca fata greutatilor interne si
externe, burghezia ungara intentiona sa cedeze pentru un timp
puterea social-democratilor de dreapta, spre a impiedica adin-
cirea revolutiei. Dar prestigiul de care se bucura Partidul Co-
munist din Ungaria in rindurile maselor a fost atit de mare
pe vremea aceea i cererile membrilor de rind ai partidului
social-democrat de a se alia cu comunistii erau atit de cate-
gorice, incit conducerea partidului social-democrat a trebuit sa
adreseze conducatorilor arestati ai partidului comunist propu-
nerea de a forma impreuna guvernul. Liderii social-democra-
tilor s-au vazut nevoiti sa accepte conditiile puse de comunisti
in timpul tratativelor ; formarea unui guvern al Sovietelor,
dezarmarea burgheziei, crearea unei Armate Rosii g a unei
militii populare, confiscarea paminturilor mosieresti, nationali-
zarea industriei, incheierea unei aliante cu Rusia Sovietica
altele. Concomitent a fost senmat un acord cu privire la
unificarea celor dou5. partide i formarea unui singur partid
al clasei muncitoare Partidul socialist din Ungaria. La
realizarea unificarii celor doua partide au fost comise unele
greseli, care s-au facut sinatite mai tirziu ; unificarea a fost
infaptuita printr-o fuzionare mecanica, Fara sa fi fost initu-
rate elementele reformiste.

Chiar la prima sa sedinta, Consiliul revolutionar de stat a
adoptat o hotarire cu privire la crearea Armatei Rosii. La
26 martie, guvernul a emis decrete cu privire la nationalizarea
intreprinderilor industriale, a transporturilor si a bancilor ;
la 2 aprilie a fost adoptat un decret cu privire la instituirea
monopolului comertului exterior. Au fost majorate salariile
muncitorilor in medic cu 25 %, introdusa ziva de munca de
8 ore ; la 3 aprilie a fost adoptata legea pentru reforma
agrara, prin care au fost confiscate toate moiile in suprafata
de peste 100 de holzi (57 ha). Dar paminturile confiscate n-au
fost impartite taranilor cu pamint putin si celor ark. pamint,
ci au fost trecute in folosinta cooperativelor agricole de pro-
ductie si a gospodariilor de stat organizate in localitatile res-
pective. Taranimea saraci, care sperase sa capete pamint, a
ramas deziluzionata. Aceasta a inapiedicat stabilirea unei
aliante trainice intre proletariat si taranime si a dus la slabirea
Puterii sovietice in Ungaria.

Imperialitii Antantei au intimpinat cu ostilitate instauraroa
dictaturu proletariatului in Ungaria ; Republica sovietica ungarl
a. fost supusa unei blocade economice. lmpotriva ei a fost orga-
nizata o interventie militara. Ofensiva trupelor interventioniste a
activizat contrarevolutia ungara. Tradarea sivirsita de social-de-
mocratii de dreapta, care se aliaseri cu imperialismul inter-
national, a constituit de asemenea una din cauzele cadern
Republicii sovietice ungare.
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Un rol negativ a avut si conjunctura internationall nefavo-
rabila ce se crease in vara anului 1919, cind Rusia Sovietica,
asediata din toate partile de dusmani, n-a putut si dea ajutot
Republicii sovietice ungare. La 1 august 1919, ca urmare a
actiunilor unite ale interventiei imperialiste din afara si ale
contrarevolutiei interne, Puterea sovietica din Ungaria a fost
rasturnata. 112.

37 La 24 mai 1919, Consiliul Apararii a adoptat o hotarire prin
care ostasilor rosii din unitatile de pe front care operau in
regiuni cerealiere bogate li se permitea sii trimita colete cu
alimente familiilor lor in regiunile infometate. Consiliul Apararii
a insarcinat Comisia centrala pentru aprovizionarea armatei sa
elaboreze i sa prezinte pita la 1 iunie un proiect de instruc-
tiuni amanuntite pentru traducerea in viata a acestei hotariri.
Proiectul de instructiuni a fost aprobat de Consiliul Apararii
la 23 iulie 1919. 113.

38 Articolul de fatà constituie raspunsul lui Lenin la urmatoarele
cinci intrebari ce i-au fost puse de Agentia United Press" :

1) Daca Republica Sovietica Rusa a adus schimbari, mici
sau mari, programului guvernamental initial in domeniul poli-
ticii interne si externe si in domeniul economic, cind au fost
aduse si care sint ele ?

2) Care este tactica Republicii Sovietice Ruse fata de Afga-
nistan, fata de India si de celelalte tari musulrnane din afara
hotarelor Rusiei ?

3) Ce scopuri politice si economice urmariti fata de Statele
Unite si de Japonia ?

4) In ce conditii ati fi dispusi sa incheiati pace cu Kolceak.
Denikin si Mannerheim ?

5) Ce ati mai avea de adus la cunostinta opiniei publice
din America ?"

Raspunsurile lui Lenin au fost trimise la Budapesta pentru
presa americana.

In octombrie 1919 a aparut in revista socialista de stinga
The Liberator" articolul A Statement and a Challenge"
(0 declaratie i o chemare"). Intr-o nota la acest articol,
redactia revistei mentiona ca Agentia United Press" a trimis
ziarelor raspunsul lui Lenin, dar fara raspunsul la intrebarea
a cincea, pe care 1-a calificat drept propaganda pur
bolsevica". 115.

39 Lenin se referà la tratativele cu Bullitt, care venise in
martie 1919 in Rusia Sovietica pentru a afla de la guvernul
sovietic in ce conditii ar accepta sii incheie pace cu aliatii,
precum cu guvernele albgardiste care se constituisera pe teri-
toriul Rusiei. Prin intermediul lui Bullitt i-au fost transmise
guvernului sovietic propunerile facute de presedintele Statelor
Unite, Wilson, si de primul ministru al Marii Britanii, Lloyd
George.
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In dorinta de a grabi pe cit posibil incheierea p.cii, gu-
vernul sovietic a acceptat s duck' tratative pe baza condi-
tiilor propuse, carora le-a adus insa o serie de modificari
esentiale (vezi in culegerea Documente de politica externi
a U.R.S.S.", vol. II, 1958, p. 91-95, textul proiectului de
propunere de pace a tarilor aliate i asociate, elaborat
de Ereprezentantul guvernului S.U.A., Bullitt, si de guvernul
R.S.F.S.R.).

Curind dupa plecarea lui Bullitt din Rusia Sovietica, Kol-
ceak a reusit sa obtina unele succese pe Frontul de est, iar
guvernele imperialiste, sperind c Statul sovietic va fi zdrobit,
au refuzat sa continue negocierile de pace. Wilson a interzis
publicarea proiectului de acord adus de Bullitt, iar Lloyd
George, luind cuvintul in parlament, a declarat ca nu a fost
informat asupra tratativelor purtate cu guvernul sovietic. 117.

40 Este vorba de raspunsul guvernului sovietic la scrisoarea lui
F. Nansen catre V. I. Lenin din 17 aprilie 1919 (scrisoarea
a fost receptionata prin radio la 4 mai). In scrisoarea sa,
Nansen arata ca la 3 aprilie a adresat lui Wilson, Clemenceau,
Lloyd George si Orlando propunerea de a se acorda Rusiei
Sovietice un ajutor in alimente si medicamente. La 17 aprilie,
Consiliul celor patru" a raspuns c1 accepta propunerea lui
Nansen, specificind insa totodata cã acest plan trebuie sa
presupuna incetarea ostiliti1or, incetarea oricaror deplasari de
triape i transporturi de material de razboi pe teritoriul Rusiei
Sovietice. Intrucit acest plan nu oferea nici o garantie ca. in-
cetarea ostilitatilor nu va fi folosita de contrarevolutie, guvernul
sovietic, in scrisoarea sa din 7 mai catre Nansen, a aratat cä
tratativele cu privire la incetarea ostilitatilor pot fi duse chiar
cu guvernele tarilor Antantei. Am fost intotdeauna i sintern

astazi dispusi se spune in scrisoare sa ducem tratative
de pace, si vom fi foarte bucurosi s incepem cit mai curind
discutarea acestor probleme" (Documente de politic a. externa
a U.R.S.S.", vol. II, 1958, p. 158). La baza raspunsului dat de
guvernul sovietic au stat observatiile facute de V. I. Lenin pc
marginea celor doul proiecte de scrisoare de raspuns catre Nan-
sen, intocmite de G. V. Cicerin. Lenin arata ca in scrisoarea
de raspuns trebuie dezvoltata ideea de pace ; daca armistitiul
nu se incheie in vederea pcii, ci pentru a inlesni un anumit
joc politic, el nu ne intereseazii. Cu pacea nu e de glumit. Nu
ne vom lasa pacaliti de nimeni". Nansen a comunicat cà pro-
punerile guvernului sovietic vor fi transmise guvernelor Antan-
tei. Din partea puterilor Antantei n-a urmat insa nici un raspuns
la aceste propuneri. 117.

41 Conferinta de la Moscova a comitetelor de intreprindere cu re-
prezentantii sindicatelor fi delegatii Cooperativei muncitoregi
centrale i ai consiliului Asocialiei Coopelatia" din Moscova
a fost convocata dc Sovictul de deputaii ai muncitorilor i osta-

si
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silor rosii din Moscova si de Consiliul Sindicatelor din Moscova,
in vederea indeplinirii prevederilor decretului C.C.P. din 16 mar-
tie 1919 cu privire la unificarea organelor de distributie si la
crearea unei asociatii de consum unice. Conferinta s-a tinut in
Casa sindicatelor in zilele de 29 si 30 iulie 1915. Pe ordinea
de zi a conferintei au figurat clout. probleme : 1. Organizarea
unei asociatii de consum la Moscova ; 2. Alegerea conducerii
provizorii a Asociatiei de consum din Moscova (A.C.M.). La
dezbaterile pe marginea rapoartelor cu privire la organizarea
A.C.M. i la statutul ei au luat cuvintul o serie de mensevici
si de partizani ai unei cooperatii independente", care au combl-
tut tendinta Puterii sovietice de a crea o cooperatie cu adevarat
muncitoreasca. La 30 iulie a luat cuvintul la conferinta
V. I. Lenin, care a vorbit despre situatia aprovizionarii i si-
tuatia militar. Conferinta a adoptat statutul Asociatiei de
consum din Moscova si a ales organele ei de conducere pro-
vizorii. 120.

42 La 16 iulie 1919, Consiliul Apararii a aprobat un decret prin
care se permitea ca muncitorii ce se intorc din concediu sa
transporte cu ei doua puduri de produse alimentare rationalizate

nerationalizate. Decretul nu a fost dat publicitçii, dar sub
semnatura lui A. D. Tiurupa, comisarul poporului pentru apro-
vizionare, s-a trimis tuturor comitetelor guberniale de aprovi-
zionare si comandantilor de detasamente de control o telegrama
prin care li se aducea la cunostinta c muncitorii ce se intorc
din concediu au dreptul sa transporte un bagaj de maximum
douk puduri. Aceasta dispozitie a fost in vigoare pint in 1920.

126.

43 La 26 mai 1919, Consiliul aliat suprem i-a adresat lui Kolceak
o nota semnata de Wilson, Lloyd George, Clemenceau, Orlando

Saiondzi, in care se arata ca aliaii sint dispusi recu-
noasca' acorde un ajutor in armament, alimente §i mu-
nitii, spre a-i da posibilitatea sa se consolideze in calitate de
cirmuitor al intregii Rusii. In acelasi timp, aliatii i-au cerut
lui Kolceak sa se oblige sa convoace o adunare constituanta
dupa luarea Moscovei, sa recunoasca independenta Poloniei
a Finlandei, iar in caz de imposibilitate de a reglementa relaiile
dintre Rusia, de o parte, si Estonia, Letonia, Lituania, regiunile
caucaziene i transcaspice, de aka.' parte, sa aduca aceasta pro-
blema in fata Ligii Natiunilor ; pina atunci el urma sa recu-
noasca autonomia acestor teritorii. In scrisoarea sa de raspuns
catre Consiliul aliat suprem, Kolceak a comunicat c accepta o
serie de conditii ale aliatilor. La 12 iulie, Anglia, Franta, S.U.A.
si Italia s-au declarat satisfacute de raspunsul lui Kolceak
au confirrnat inca o data hotarirea lor de a-i acorda ajutor.

128.

44 Primul Congres general 4 lucratorilor din domeniul invâçãmin-
hi §i al culturii socialiste a avut loc la Moscova intre 28 iulie
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st 1 august 1919. La congres au participat 277 de delegati re-
prezentind 32 de gubernii. Principala sarcina a congresului a
tost aceea de a infiinta sindicatul general al lucratorilor din
invatamint si de a elabora principiile fundamenrale pe baza
carora urma sa fie organizat sindicatul. La congres au fost pre-
zentate rapoarte cu privire la miscarea sindicala i sarcinile
sindicatului lucratorilor din invatarnint, programul in domeniul
invitamintului i sarcinile imediate ale constructiei culturale,
miscarea tineretului din Rusia si din Occident si altele. La
31 iulie a luat cuvintul la congres V. I. Lenin.

In rezolutia adoptata, congresul a hotarit ca la baza orga-
nizarii sindicatului sa stea statutul model al Consiliului Central
al Sindicatelor din Rusia, insarcinind totodata Comitetul Central
al Sindicatului s creeze o cornisie care sa aduca statutului
modificarile cerute de natura si de specificul sindicatului ; la
cel de-al III-lea Congres general al sindicatelor din Rusia urma
sa se puna problema confirmarii acestor modificari. Congresul
a chemat pe toti lucratorii din invatamint s participe la munca
de lamurire politica in rindurile armatei i s mentina un strins
contact cu uniunea tineretului. 133.

45 Vezi Karl Marx. Capitalul", vol. I, Bucuresti, Editura politica,
1960, ed. a IV-a, p. 204. 134.

46 Articolul a ramas neterminat. Din cele sapte capitole prevazute
in planul articolului (vezi volurnul de fata, p. 454-456) au fost
scrise numai doua : Lacheii" i Razboiul civil". 141.

47 Misl" revista mensevica saptaminala, apoi bilunara ; a apa-
rut la Harkov din ianuarie pina in iulie 1919. La revista au
colaborat in mod regulat V. Bazarov, S. Devdariani (San),
M. Kricevski s.a. Au aparut in total 15 numere. Articolul
Bolsevismul mondial" de Martov, mentionat de Lenin, a fost
publicat in aprilie-iulie, in nr. 10, 12, 13 si 15 ale revistei.

141.

48 Greaduicii Den" revista de orientare mensevica ; a aparut
la Odesa, cu colaborarea activa a lui S. 0. Zagorski, D. 0. Za-
slavski, P. S. Iuskevici, M. V. Visneak, A. V. Pesehonov s.a.
Au aparut in total doua numere : nr. 1 in martie si nr. 2 in
aprilie 1919. 141.

49 Jujnoe delo" culegeri mensevice periodice, editate in 1918
la Harkov si la Kiev cu participarea regulata a lui M. Balaba-
nov, G. Naumov si S. Sumski. Au aparut in total doua nu-
mere. 141.

50 Obedinenie revista lunara de orientare mensevico-eserista ;
a aparut la Odesa, din septembrie 1918 pina' in 1920, sub in-
grijirea lui N. M. Osipovici si P. S. Iuskevici. Au apIrut In
total 5 numere.
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Articolul Revolutia 5i razboiul civil" de Iuskevici, pe care
Lenin il mentioneaza mai jos, a fost publicat in nr. 1-2 ale
revistei pe ianuarie-februarie 1919. 141.

51 Vandeea (Vandee) departament in partea de apus a Frantei,
unde in martie 1793, in timpul revolutiei burgheze din Franca,
a izbucnit o rascoall contrarevolutionara. In marea lor majori-
tate, rasculatii se recrutau din rindurile populatiei taranesti ina-
poiate, instigat i condusa de clerul contrarevolutionar si de
nobili. Rascoala a fost inabusita in 1795, dar incercari de a o
reaprinde au mai avut loc in 1799 si in anii care au urmat.

Vandeea a devenit sinonimul rebeliunilor reactionare si al
focarelor de contrarevolutii. 145.

52 Conferinta muncitorilor ostafilor rofii farii partid a avut loc
in zilele de 6 si 7 august 1919. La aceasta conferinta au parti-
cipat circa 1 000 de delegati din partea raioanelor Presnea,
Suscevsko-Mariinski, Hamovniki i Butirki din Moscova. La
conferintã au luat cuvintul : V. I. Lenin, care a vorbit despre
situatia intern i extern5. a Rusiei Sovietice, A. I. Sviderski,
despre situatia alimentara, N. I. Podvoiski, despre situatia de
pe fronturi, i altii. Pe marginea cuvintarii lui Lenin a fust
adoptati o rezolutie in care participantii la conferinta au decla-
rat ca aprob i saluta politica interna i externi a Puterii
sovietice si se angajeaza sa-i acorde tot sprijinul. 148.

53 In sedinta extraordinara din 25 iulie 1918 a Sovietului din
Baku a fost dezbatuta problema situatiei politice i militare
din Baku in legatura cu ofensiva trupelor turcesti. Sub pre-
textul apararii orasului Baku, mensevicii, dasnacii i eserii au
cerut sa fie chemate In ajutor" trupele engleze. Membrii bol-
sevici ai guvernului sovietic din Baku (S. G. $aumean,
M. A. Azizbekov, P. A. Djaparidze, I. D. Zevin si altii)
s-au ridicat in mod categoric impotriva acestor propuneri
tradatoare. Ei au declarat ca invitarea" la Baku a inter-
ventionistilor englezi ar Insemna o tradare a Republicii sovie-
tice si au prezentat un proiect de rezolutie in care insistau
sa se ia masuri urgente pentru apararea orasului Baku cu forte
proprii. In pofida eforturilor depuse de bolsevici, a fost adop-
tata, cu o neinsemnata majoritate de voturi, o rezolutie prin
care trupele engleze erau chemate s. villa la Baku.

Ramasi in minoritate, membrii bolsevici ai Consiliului Comi-
sarilor Poporului din Baku au declarat c demisioneaza din
guvern. Curind insl bolsevicii din Baku si-au dat seama ca, in
conditiile create, ar fi o greseala sa demisioneze i ca, dimpo -
triva, trebuie s. ramina la putere i sa foloseasca toate

pentru a izola si infringe pe conciliatori i tradatori.
La o sedinta extraordinara a Comitetului executiv al Sovie-
tului din Baku s-a hotarit ca, pina la rezolvarea definitiva a
problemei puterii, toti comisarii poporului sä ramina la postu-
rile bor. Conferinta oraseneasca din 27 iulie a bolsevicilor din

fi

posi-
bilititile
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Baku a hotarit ca puterea sg. nu fie cedata fara lupta ; tot-
odata s-a hotarit sa se organizeze de urgenta apararea orasului
Baku sub conducerea Consiliului Comisarilor Poporului, sa se
decreteze rnobilizarea generala i sa se adreseze muncitorilor
apelul de a se ridica in apararea orasului si a Puterii sovietice.
In indeplinirea acestei hotariri, Consiliul Comisarilor Poporului
din Baku a luat o serie de masuri : a decretat in oras starea
de razboi, a insarcinat Ceka s curme agitatia contrarevolutio-
nara, a chemat pe muncitorii din Baku sa formeze detasamente
inarmate i sä apere orasul pina la ultima posibilitate.

Dar eforturile eroice ale comunistilor din Azerbaidjan si ale
partii inaintate a proletariatului din Baku au fost zadarnicite
de tradarea dasnacilor, a eserilor i mensevicilor. Unitatile das-
nace au parasit frontul, iar in bresa formata au patruns trupele
turcesti. La 31 iulie, sub presiunea interventionistilor straini
si a agenturii lor, Puterea sovietica din Baku a fost vremelnic
inlaturata. Pe linga interventia straina au fost si alte cauze
care au contribuit la caderea Puterii sovietice din Baku, si
anume : organizatille de partid din Azerbaidjan si Consiliul
Comisarilor Poporului din Baku nu asigurasera o alianta trai-
nica intre proletariatul din Baku si taranimea muncitoare din
Azerbaidjan, iar in plus au comis o serie de greseli in pro-
blema nationala, lucru de care rnusavatistii, dasnacii i ceilalti
contrarevolutionari au profitat pentru a insela masele.

Agentura Antantei eserii, mensevicii si dasnacii au
format un guvern contrarevolutionar, asa-numita dictatura a
Caspicii centrale". Conducatorii Puterii sovietice din Azerbaid-
jan au fost arestati. In noaptea de 19 spre 20 septembrie,
26 de comisari din Baku (S. G. Saumean, M. A. Azizbekov,
P. A. Djaparidze, I. T. Fioletov, I. D. Zevin, G. N. Korga-
nov, .M. G. Vezirov altii) au fost in mod bestial asasinati

mterventionistiide englezi, cu participarea directa a eserilor
mensevicilor. 150.

54 La 16 iulie 1919, Sylvia Pankhurst i-a adresat lui Lenin o
scrisoare in care-1 ruga sa-si expuna parerea in problema ati-
tudinii fata de parlamentarism. Caracterizind partidele i grupu-

' rile care au existat pe vremea aceea in Anglia, Pankhurst le-a
dat o numerotare pe care a pastrat-o si Lenin in raspunsul sau :
1. Trade-unionistii i liderii politici muncitoresti de tip vechi ;
2. Partidul laburist independent ; 3. Partidul socialist britanic ;
4. Industrialistii revolutionari (in acest grup, Pankhurst a inclus

pe membrii comitetelor muncitoresti i pe delegatii de intre-
prindcre) ; 5. Partidul laburist socialist ; 6. Federatia socia-
lista a muncitorilor" ; 7. Asociatia socialista din Walles-ul de
sud. Scrisoarea Sylviei Pankhurst a fost publicata pentru prima
oara in 1919, in revista Internationala Comunista" nr. 5. 162.

55 Este vorba de Congresul de constituire a Partidului Comunist
din Germania, care a avut loc la Berlin intre 30 decem-
brig 1918 i 1 iantlari9 1919. La congres au participat g3 cW
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delegati reprezentind 46 de organizatii locale, 3 delegati ai
Uniunii soldatilor rosii, 1 reprezentant al tineretului si 16 in-
vitati. La acest congres a fost infiintat Partidul Comunist din
Germania, a fost ales un Comitet Central si adoptat programul
partidului, program care formula ca sarcina fundamentall lupta
directa pentru adincirea revolutiei, pentru instaurarea puterii
muncitorilor i taranilor. In acelasi timp insa, congresul a co-
mis si greseli serioase : el n-a Inteles rolul partidului ca avan-
garda a clasei muncitoare, a subapreciat rolul taranimii ca
aliat al proletariatului, a renuntat la activitatea in sindicatele
reformiste. Congresul a adoptat, de asemenea, o hotarire gre-
sita in problema alegerilor pentru Adunarea nationala (consti-
tuanta). Conducatorii spartachistilor arltau maselor popularc
cit de naivg este Increderea lor in Adunarea nationala, dezva-
luiau adevarata esenta a acesteia din urma. Dar cind s-a vazut
clar ca alegerile se vor tine totusi, R. Luxemburg si
K. Liebknecht s-au pronuntat pentru participarea partidului
la campania electorala, pentru folosirea tribunei Adunarii na-
tionale in scopurile agitatiei i propagandei revolutionare. In
jurul acestei probleme s-au incins la congres dezbateri furtunoase.
In favoarea participarii la alegeri s-au pronuntat Liebknecht,
Luxemburg, Dunker, Heckert si altii, dar, cu o majoritate de
62 de voturi contra 23, congresul a respins aceasei propunere.
Ulterior, Congresul al II-lea al Partidului Coraunist din Ger-
mania a calificat drept gresita tactica boicotarii alegerilor pen-
tru Adunarea nationalà. 163.

56 Partidul social-democrat independent din Germania partid
centrist, creat In aprilie 1917 la Congresul de constituire de la
Gotha. Independentii" propagau unitatea cu
si se situau pe pozitii care in fond insemnau renuntarea la
lupta de clasa. Nucleul acestui partid ii constituia organizatia
kautskista Arbeiterverein". In octombrie 1920, la Congresul
sau de la Halle, Partidul social-democrat independent s-a scin-
dat ; o parte considerabila dintre membrii lui s-au alaturat
in decembrie 1920 Partidului Comunist din Germania, in timp
ce elementele de dreapta au format un partid separat, care,
sub vechea denumire de Partid social-democrat independent- din
Germania, a fiintat pink* in 1922. 164.

57 B. S. P. British Socialist Party (Partidul socialist britanic) a
fost creat in 1911, la Manchester, prin fuzionarea Partidului
social-democrat cu alte grupuri socialiste. P.S.B. a desfasurat
agitatie in spiritul ideilor marxismului ; Lenin 1-a caracterizat
ca partid care nu e oportunist, ci e intr-adeviir independent
fatal de liberali" (Opere complete, vol. 23, Bucuresti, Editura
politica, 1964, ed. a doua, p. 365). Dar faptul c numarul
membrilor sai era prea mic si c legaturile lui cu masele erau
prea slabe i-a imprimat un caracter intrucitva sectar. In timpul
razboiului imperialist mondial s-a desfasurat in acest partid
0 hipta inveriunata intre curentul iriterm-Viortalist (W, Galla-

cial-sovinistii
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cher, A. Inkpin, J. Maclean, F. Rotstein i altii) i curentul
social-sovin, in frunte cu Hyndman. In rindurile curentulm
internationalist erau i elemente inconsecvente, care intr-o sene
de probleme se situau pe pozitii centriste. In februarie 1916,
un grup de militanti ai P.S.B. au fondat ziarul The Call"
(Chemarea"), care a avut un rol important in stringerea rin-
durilor internationalistilor. Conferinta anuala din aprilie 1916
a P.S.B., care a avut loc la Salford, a condarnnat pozitia
social-sovina a lui Hyndman si a adeptilor lui ; in consecinta,
acestia s-au retras din partid.

Partidul socialist britanic a salutat Marea Revolutie Socia-
lista din Octombrie. Membrii lui au jucat un rol insemnat in
miscarea oamenilor muncii englezi pentru apararea Rusiei So-
vieti;:e impotriva interventiei straine. In 1919, majoritatea or-
ganizatiilor acestui partid (98 contra 4) s-au pronuntat pentru
intrarea in Internationala Comunista. Alaturi de Grupul uni-
tatii comuniste, P.S.B. a avut un rol de frunte in crearea
Partidului ornunist din Marea Britanie. La primul Congres
(de unificarc din 1920, majoritatea covirsitoare a organiza-
tiilor locale a:c P S.B. au intrat in partidul comunist. 164.

58 Workers Comnu.' tees i Shop Stewards Committees (Comitete
muncitoresti i Comitete ale delegatilor de intreprindere)
organizatii mun,itoresti elective care au capatat in Anglia o
larga raspinchre in anii razboiului imperialist mondial. In
conditiile avintului miscarii muncitoresti si ale nemultumirii cres-
cinde fata d politica reformista promovata de liderii trade-
unionurilor, Jelegatii de intreprindere, grupati in comitete raio-
nale, orasencsti si avind in fruntea lor un Comitet national,
au condus o serie de importante actiuni muncitoresti impotriva
razboiului imperialist si pentru imbunatatirea conditiilor de trai.
Centrul miscarii delegatilor de intreprindere a fost raionul
Clyde. Aid a fost organizat Comitetul muncitoresc din Clyde,
a carui influenta se extindea asupra tuturor muncitorilor din
acest raion. Teza programatica a statutului Comitetului din
Clyde punea in fata acestei organizatii sarcina de a organiza
pe muncitori pe baza principiului de cIasa si de a duce lupta
pina la desfiintarea totala a sistemului muncii salariate. Comi-
tete similare, sub denumirea de comitete muncitoresti, comitete
ale delegatilor de uzina etc., au luat fiinta si in alte orase
ale farii.

Dupa victoria Marii Revolutii Socialiste din Octombrie, in
perioada interventiei militare straine impotriva Republicii so-
vietice, comitetele delegatilor de intreprindere au acordat un
sprijin activ Rusiei Sovietice. 0 serie de militanti ai acestor
comitete (W. Gallacher, H. Pollit, A. Mac-Manus si altii) au
intrat in Partidul Comunist din Anglia. Vorbind despre mis-
carea delegatilor de intreprindere, Lenin a caracterizat-o ca
miscare de masa, cu caracter profund proletar. 164.

64
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59 The Times" cotidian fondat in 1785 la Londra ; unul din-
tre marile ziare conservatoare ale burgheziei engleze. 168.

60 Corpul de cavalerie al lui Mamontov a fost trimis de Denikin
cu misiunea de a da o lovitura in spatele trupelor sovietice de
pe Frontul de sud. La 10 august 1919, cavaleria lui Mamontov
a rupt linia frontului in apropiere de Novohopersk si a intre-
prins un raid asupra unei serii de sate si orase. Raidul cavale-
riei lui Mamontov a creat o situatie amenintatoare in spatele
trupelor sovietice, a ingreuiat pregatirile de ofensiva ale trupe-
br Armatei Rosii de pe Frontul de sud i a dezorganizat in
mai multe locuri conducerea trupelor si aprovizionarea lor.
Partidul i guvernul au luat o serie de masuri exceptionale
de lupta impotriva cavaleriei lui Mamontov. La 23 august,
Consiliul Apararii a declarat starea de razboi In guberniile
Reazan, Tula, Orel, Voronej, Tambov si Penza, pe al caror
teritoriu intreaga putere a fost concentrata In mina comite-
telor revolutionare. Acestora din urml. le-a revenit raspunderea
pentru organizarea apararii impotriva atacurilor albgardistilor

reprimarea actiunilor contrarevolutionare. V. I. Lenin a
acordat o mare importanta organizarii infringerii corpului lui
Mamontov. Corpul de cavalerie al lui Mamontov a fost zdro-
bit In octombrie-noiembrie 1919. 173.

61 V. I. Lenin a cerut In repetate rinduri Consiliului militar-
revolutionar al Republicii, condus de Trotki, sa ia energice
masuri de lupta impotriva trupelor lui Mamontov. La 16 sep-
tembrie 1919, el scria : Lupta impotriva lui Mamontov stag-
neaza. Intirzieri peste intirzieri. Au intirziat trupele care ve-
neau din nord si se Indreptau spre Voronej. S-a intirziat cu
dislocarea Diviziei 21 In sud. Au intirziat automobilele blin-
date inzestrate cu mitraliere. S-a intirziat cu transmisiunile...
Se vede ca C.M.R.R.-ul nostru ccomanda» fara a se interesa
de executarea ordinelor, sau poate el nu se pricepe sb

urmareasca executarea lor. Daca acesta e la noi un pleat ge-
neral, in materie militara el inseamna pur i simplu dezastru°
(Opere, vol. 35, Bucuresti, E.S.P.L.P. 1958, P. 397-398). 173.

62 Conferinta rnuncitorilor ostasilor zosii faril partid din raioa-
nele Basnzannii, Lefortovo, Aleleseevski fi Soleolniki a avut loc
la 3-4 septembrie 1919. La lucrarile conferintei au luat
parte circa 3 000 de oameni. La conferinta au luat cuvintul :
V. I. Lenin, care a vorbit despre momentul actual, A. I. Svi-
derski despre situatia aprovizionarii, A. N. Vinokurov
despre activitatea in domeniul prevederilor sociale etc. Pe mar-
ginea cuvIntarii lui Lenin a fost adoptata o rezolutie in care
se arata ca. clasa muncitoare i aranimea sint amenintate de
pericolul restaurarii jugului mosieresc si capitalist si c numai
lupta necrutatoare impotriva dusmanilor va inlatura acest pe-
ricol" (Pravda" nr. 195 din 4 septembrie 1919). Participantii
la conferinci s-au angaiat si. contribuie din toate putcrile I4
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infarirea Armatei Rosii, si. depuna maximum de eforturi in
toate ramurile economiei nationale, sä respecte disciplina re-
volutionara, s5. indeplineasca intocmai i faral abatere dispo-
zitiile Puterii sovietice. 175.

63 Primul Congres general al Sovietelor de deputati ai munci-
torilor si soldatilor din Rusia s-a tinut la Petrograd intre
3 si 24 iunie (16 iunie-7 iulie) 1917. La congres au participat
1 090 de delegati. Bolsevicii, care pe vremea aceea erau in
minoritate in Soviete, aveau 105 delegati. Majoritatea covirsi-
toare a delegatilor apartineau blocului esero-mensevic i mici-
lor grupari care-I sprijineau.

V. I. Lenin a luat cuvintul la congres in ziva de 4 (17) iu-
nie, vorbind despre atitudinea fatal de guvernul provizoriu,
si in ziva de 9 (22) iunie, cind s-a ocupat de problema razboiu-
lui (vezi Opere complete, vol. 32, Bucuresti, Editura politica,
1964, ed. a doua, p. 279-309). Bolsevicii au folosit din plin
tribuna congresului pentru a demasca politica imperialista a
guvernului provizoriu si tactica conciliatorista a mensevicilor si
eserilor, cerind ca intreaga putere sa treaca in miinile Sovie-
talon Ei au prezentat si au sustinut rezolutii praprii in toate
problemele principale. In cuvintarile lor, bolsevicii se adresau
nu numai delegatilor la congres, ci si maselor largi ale poporu-
lui rnuncitorilor, taranilor, soldatilor.

In rezolutiile adoptate, majoritatea esero-mensevica a con-
gresului s-a situat pe pozitia sprijinirii guvernului provizono,
a incuviintat hotarirea lui de a incepe o ofensiva pe front si
s-a pronuntat impotriva trecerii puterii in miinile Sovietelor.
Congresul a ales un Comitet Executiv Central (C.E.C.), care
a fiintat pina la Congresul al II-lea al Sovietelor si in care
eserii i mensevicii dispuneau de o mare majoritate.

Apreciind insemnatatea congresului, V. I. Lenin scria c acesta
a aratat deosebit de clar" cä liderii eserilor i ai mensevicilor
s-au indepartat de revolutie (vezi Opere complete, vol. 32,
Bucuresti, Editura politica', 1964, ed. a doua, p. 329). 176.

64 Guvernul Siberiei a fost format cu sprijinul interventionistilor,
la Omsk, in ziva de 30 iunie 1918. Din el au facut parte
eseri, mensevici, precum i cadeti. In fruntea lui se afla
P. V. Vologodski. Sub paravanul unor false lozinci democra-
tice, guvernul Siberiei a promovat o politica contrarevolutio-
nara : a restituit fostilor proprietari intreprinderile industriale

comerciale, precum i paminturile si mosiile, a desfiintat
ziva de munca de 8 ore, a introdus curtile martiale, a dizolvat
si a interzis Sovietele, a anulat decretele Puterii sovietice, a
repus in vigoare vechea legislatie tarista i legile adoptate de
guvernul provizoriu burghez. Pentru a rupe de restul Orli
Siberia, guvernul acesteia a proclamat-o stat de sine sta.-
tator". 178.
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65 Le Titre Censur6 I 1 I" (Titlul cenzurat ! ! !") mica publi-
catie saptaminala, editati la Paris de G. Anquetil intre
19 aprilie si 21 iunie 1919. Au aparut in total zece numere.
Incepind cu numarul opt, aceasta publicatie a pus o parte
din pagini la dispozitia gazetei Le Titre Enchaine" (Titlul
incatusat"). In coloanele saptaminalului Titlul cenzurat" se
publicau in special articalele lui Anquetil, dar se reproduceau

materiale din alte ziare. 181.

66 Este vorba de chemarea Sovietul din Petrograd catre munci-
torii din Estonia", publicata cu prilejul sosirii la Petrograd a
unor tovarasi estonieni expulzati, si de radiograma din 3 sep-
tembrie 1919 catre guvernul Estoniei. 182.

67 Lenin pare a se referi aici la o cuvintare rostitä de Churchill,
al carei continut a fost relatat de ziarul suedez Falkets Dag-
blad Politiken" nr. 195 din 25 august 1919. Dupa cum scria
ziarul, in cuvintarea sa ministrul de razboi al Angliei, Winston
Churchill, a declarat ca impotriva Rusiei Sovietice se prega-
teste o ofensiva la care vor participa armatele a 14 state.
Potrivit calculelor lui Churchill, ofensiva urma s inceapa la
sfirsitul lunii august sau la inceputul lunii septembrie i sa se
incheie in preajma Anului nou. Churchill punea mari sperante
in participarea Letoniei, Estoniei i Finlandei (carora America
urma s le livreze marfuri).

Pe telegrama Agentiei telegrafice ruse (ROSTA) cu textul
cuvintarii lui Churchill, care se deosebeste intrucitva de cele
relatate in ziar, Lenin a insirat urmatoarele 14 state : Anglia,
Statele Unite ale Americii, Franta, Italia, Japonia, Finlanda,
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucraina, Gruzia, Azer-
baidjan, Armenia" si, mai la o parte, in paranteza, Kolceakia,
Denikia" (Culegeri din Lenin", vol. XXIV, p. 197). 182.

68 Proiectul de hotarire a fost adoptat in sedinta din 4 septem-
brie 1919 a Consiliului Comisarilor Paporului. 183.

69 Vorwiirts" cotidian, organ central al Partidului social-
democrat din Germania ; a inceput s apara la Berlin in 1891
sub denumirea de Vorwarts. Berliner Volksblatt", in baza unei
hotariri a Congresului de la Halle al partidului ; era o con-
tinuare a ziarului Berliner Volksblatt", care aparuse din 1884.
In coloanele acestui ziar, F. Engels a combatut diversele ma-
nifestari ale oportunismului. Incepind din a doua jumatate a
ultimului deceniu al secolului trecut. dupa moartea lui Engels,
redactia ziarului Vorwärts" a ajuns pe miinile aripii de
dreapta a partidului si a inceput sa publice sistematic articole
scrise de oportunisti. In perioada razboiului imperialist mon-
dial, Vorwarts" s-a situat pe poziiile social-sovinismului ;
dupa Marea Revolutie Socialista din Octombrie a desfasurat
propaganda antisovietica. A aparut la Berlin pina in 1933.

184.
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70 Lenin se refera la articolul Kautsky gegen Spartakus" (Kautsky
contra lui Spartacus") de F. Stampfer, aparut in ziarul Vor-
warts" nr. 457 din 7 septembrie 1919. 184.

71 Vezi Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. Iu lie-august 1903.
Procese-verbale", Moscova, 1959, p. 193. 185.

72 The New Republic" saptaminalul liberal, fondat la
Washington in 1914 de familia milionarilor Streyt. Apare si
in prezent. 187.

73 Vezi adnotarea 28. 192.

74 In S.U.A. au fost create in 1919, pe baza aripii stingi a Parti-
dului socialist din America, doul partide comuniste : la 31 august

Partidul muncitoresc comunist din S.U.A., in frunte cu
J. Reed, si la 1 septembrie Partidul Comunist din S.U.A.,
in frunte cu Ch. Ruthenberg. Intre aceste doul partide n-au
existat divergence programatice. La congresele lor de consti-
tuire, ambele partide au adoptat hotarirea de a se afilia la
Internationala a III-a. In mai 1921 a avut loc unificarea
acestor partide, care au format un partid comunist unic. 193.

75 Comitetul pentru restabilirea legaurilor internationale a
fost creat in ianuarie 1916 de un grup de internationalisti
francezi. Formarea acestui comitet a fost prima incercare de
a se crea in Franta o organizatie revolutionara-internationa-
lista a socialistilor, in opozitie cu organizatiile social-sovine.
V. I. Lenin considera necesara folosirea Comitetului pentru
restabilirea legaturilor internationale" in vederea unirii ele-
mentelor internationaliste ; din indicatia lui Lenin, la activi-
tatea acestui comitet a participat I. F. Armand.

Sub influenta Marii Revolutii Socialiste din Octombrie si a
intensificarii miscarii muncitoresti din Franca, comitetul a de-
venit un centru de grupare a elementelor revolutionare-inter-
nationaliste. In 1920, el a intrat in Partidul Comunist din
Franta.

Comitetul apa'rarii sindicale a fost creat in toamna anu-
lui 1916 de un grup de sindicalisti care se retrasesera din
Comitetul pentru restabilirea legaturilor internationale, deoarece
contestau necesitatea participarii la activitatea parlamentara.
In mai 1919, Comitetul apararii sindicale a hotarit sa adere
la Internationala Comunista. 194.

76 L'Internationale" publicatie saptaminala a sindicalistilor
francezi, organ al Comitetului apararii sindicale ; a aparut
1a Paris din februarie pina in iulie 1919, sub ingrijirea lui
R. Péricat. 194.

77 Partidul socialist elvetian (Partidul social-democrat din Elvetia)
a fost creat in deceniul al 8-lea al secolului trecut ; a facut
parte din Internationala I. Pentru a doua oara a fost intemeiat
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In 1888. In rindurile lui au avut o influenta puternica oportu-
nistii, care in perioada primului razboi imperialist mondial s-au
situat pe pozitii social-sovine. In toamna anului 1916, elemen-
tale de dreapta s-au desprins din partid si au format o organi-
zatie proprie. Majoritatea partidului, in frunte cu R. Grimm, a
adoptat o pozitie centrista, social-pacifista. Aripa stingà a
partidului s-a situat pe pozitii internationaliste. Sub influenta
/Vlarii Revolutii Socialiste din Octombrie, aripa stinga a Parti-
dului social-democrat din Elvetia s-a intarit. In decembrie 1920,
elementele de stinga au parasit partidul si in 1921 au intrat in
Partidul Comunist din Elvetia. 194.

78 Partidul socialist italian a fost infiintat in 1892. Chiar din
mornentul infiintarii lui s-a desfasurat in rindurile sale o as-
cutita lupta ideologica intre curentul oportunist si cel revo-
lutionar. In 1912, la Congresul de la Reggio-Emilia, sub pre-
siunea elementelor de stinga, reformistii ce: mai inveterati
partizani ai razboiului si ai colaborarii cu guvernul st cu
burghezia (Bonomi, Bisolati i altii) au fost exclusi din
partid. De la declararea razboiulu: imperialist mondial si ptn
la intrarea Italiei in raz,boi, Partidul socialist italian a militat
impotriva razboiului si a propagat lozinca Impotriva razbo-
iului, pentru neutralitate !". In decembrie 1914 a fost exclus
din partid un grup de renegati (Mussolini si altii), care susti-
neau politica imperialista a burgheziei si se pronuntau pentru
intrare in razboi. In urma intrarii Italiei in razboi de partea
Antantei (mai 1915), in Partidul socialist italian s-au conturat
net trei curente : 1) curentul de dreapta, care ajuta burghezia
sa duca razboiul 2) curentul centrist, care grupa majoritatea
membrilor partidului si milita sub lozinca : Nicr sa nu parti-
cipam la razboi, nici s nu-1 sabotam", si 3) cel de stinga,
care se pronunta mai categoric impotriva razboiului, dar nu
stia sa desfasoare o lupta consecventa impotriva lui ; elemen-
tele de stinga nu intelegeau necesitatea transformarii razboiului
imperialist in razboi civil, necesitatea unei rupturi totale cu
reformistii. Socialistii italieni au organizat la Lugano (1914) o
conferinta comuna cu socialistii elvetieni, au participat activ
la conferintele socialiste internationale de la Zimmerwald (1915)

Kiental (1916), unde au aderat la majoritatea centrista.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie, in rindurile

Partidului socialist italian s-a intarit aripa lui stinga. Con-
gresul al XVI-lea al partidului, care a avut loc intre 5 si
8 octombrie 1919 la Bologna, a adoptat hotarirea de a se
afilia la Internationala a III-a. Reprezentanti ai P.S.I. au
participat la lucrarile Congresului al II-lea al Internationalei
Comurnste. G. Serrati, seful delegatiei, care se situa pe pozitii
centriste, s-a pronuntat dupa. congres impotriva unei
rupturi cu reformistii. In ianuarie 1921, la Congresul al XVII-lea,
de la Livorno, al partidului, centristii, dispunind de majori-
tate la congres, au refuzat s rupi cu reforrniitii §i srt recu-
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noasca in intregime conditiile de admitere in Internationala
Comunista. La 21 ianuarie, delegatii de stinga au parasit
congresul $i au intemeiat Partidul Comunist din Italia. 194.

79 Spartachiftii membri ai organizatiei revolutionare a social-
democratilor de stinga din Germania, creata la inceputul
razboiului imperialist mondial de K. Liebknecht, R. Luxem-
burg, F. Mehring, C. Zetkin, J. Marchlewski, L. Ioghihes
(Tyszka) $i W. Pieck. Spartachipii au desfasurat o activitate
de propaganda revolutionara in mase, au organizat actiuni
de masa impotriva razboiului, au condus o serie de greve,
au demascat caracterul imperialist al razboiului mondial 5i
tradarea comisa de liderii oportunipi ai social-democratiei. In
acelali timp insa, spartachiqtii au avut grgeli serioase intr-o
serie de probleme teoretice i politice. Lenin a criticat in repe-
tate rinduri gre$elile social-democratilor de stinga din Germa-
nia, ajutindu-i s adopte o pozitie justa (vezi, de pilda, lucra-
rile Bro$ura lui Junius", Programul militar al revolutiei
proletare". Opere complete, vol. 30, Bucure$ti, Editura poli-
tica, 1964, editia a doua, p. 1-16, 133-145).

In aprilie 1917, spartachistii au intrat in Partidul social-
democrat independent din Germania, de orientare centrista,
pastrinduli insa independenta organizatorica. In noiembrie 1918,
in timpul revolutiei din Germania, spartachi$tii au constituit
Uniunea Spartacus" i, publicind la 14 decembrie 1918 un
program propriu, au rupt cu independentii". La Congresul
de constituire, care a avut loc intre 30 decembrie 1918 si
1 ianuarie 1919, spartachi$tii au creat Partidul Comunist din
Germania. 194.

80 La Feuil le" cotidian ; a aparut la Geneva din august 1917
pina in 1920 sub redactia lui J. Debry. Fara sa fie in mod
formal organul vreunui partid, ziarul se situa in fapt pe
pozitiile Internationalei a II-a. 194.

81 Articolul de fata a fost scris in legatura cu inceputul mobi-
lizarii pe front a comuni$tilor din Petrograd. In perioada in-
terventiei militare straine $i a razboiului civil s-a recurs in
repetate rinduri la mobilizarea in mass $i prin ordine de che-
mare individuale a comunipilor. V. I. Lenin atribuia o mare
importanta acestor mobilizri, vazind in ele o conditie hotari-
toare pentru intarirea rindurilor Armatei Ro$ii. Noi con-
centram scria el cele mai bune forte ale partidului
nostru in Armata Ro$ie ; recurgeam la mobilizarea celor mai
buni dintre muncitorii nastri ; mergeam s cautam forte noi
acolo unde se afla cea mai adincl. radacina a dictaturii noas-
tre" (Opere, vol. 33, 13ucure$ti, E.S.P.L.P. 1957, p. 476).

In legatura cu situatia grea de pe Frontul de sud, plenara
din 21 $i 26 septembrie 1919 a C.C. al P.C. (b) din Rusia a
hotarit sa mobilizeze pe comuni$ti si sa trimita pe front pe
cei mai buni reprezentanti ai partidului $i ai clasei muncitoare.
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Intr-o scrisoare intocmita in dezvoltarea hotaririlor plenarei
si publicati in Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia" nr. 6
din 30 septembrie 1919, C.C. a aratat ca comunistii trebuie sa
fie rechemati din institutiile in care pot fi inlocuiti prin lucra-
tori arã partid, femei sau invalizi din razboiul civil si tri-
misi pe front. Chemarea partidului comunist a avut un larg
rasunet in rindurile oamenilor muncii. Ca raspuns la chemarea
C.C. al partidului, Comitetul din Petrograd al P.C.(b) din
Rusia a hotarit &à mobilizeze pentru Frontul de sud 1 200 de
comunisti. La 30 septembrie Petrogradul a trimis pe front
primul grup de comunisti mobilizati, la 1 octombrie al
doilea grup, iar la 2 octombrie al treilea. Mobilizarea a
continuat si in zilele urmatoare. La 2 octombrie, V. I. Lenin
a adresat muncitorilor din Petrograd o telegrama de multu-
mire pentru munca lor energica in sprijinul Frontului de sud.
Organizatia de partid Petrograd a trimis pe front in cursul
lunilor septembrie-noiembrie peste 4 000 de comunisti, dintre
care 1 800 au fost mobilizati prin ordine de chemare indivi-
duale pentru munci de conducere in armata. 207.

82 Corespondentul ziarului american The Chicago Daily News",
I. Levin, care se afla in Rusia Sovietica, adresase lui V. I. Lenin
rugamintea de a-i raspunde la cinci intrebari. Aceste intrebari
impreunà cu raspunsul lui Lenin au fost publicate in nr. 257
din 27 octombrie 1919 al ziarului The Chicago Daily News".
In Opere, raspunsul lui Lenin se tipareste dupg. manuscris (in
traducere din limba engleza), iar intrebarile dupa textul
aparut in ziar. 210.

83 Dezideratele in problema cooperatiei" au fost scrise in lega-
tura cu consfatuirea fractiunilor de partid ale Uniunii centrale
a cooperativelor si Comisariatului poporului pentru aprovizio-
nare, care a fost organizatl de Consiliul Comisarilor Poporului
si s-a tinut la 9 octombrie 1919 sub presedintia lui
V. I. Lenin. 212.

84 Banota" ziar pentru farani ; a apa'rut la Moscova, zilnic,
de la 27 martie 1918 pina la 31 ianuarie 1931. Ziarul a fost
infiintat, in baza unei hotariri a C.C. al P.C.(b) din Rusia,
in locul ziarelor Derevenskaia Bednota", Derevenskaia
Pravda" si Soldatskaia Pravda". El a militat activ pentni
intarirea aliantei dintre clasa muncitoare §i taranime, pentru
organizarea si unirea maselor de tarani saraci si mijlocasi in
jurul partidului comunist 6 al Puterii sovietice. Bednota"
a jucat un rol important in educarea politick' si ridicarea
culturala a paturilor muncitoare ale taranimii, in promovarea
de activisti pe tarim obstesc din rindurile taranimii sarace si
mijlocase, in educarea unei numeroase armate de corespondenti
;Irani. La 1 februarie 1931, Bednota" a fuzionat cu ziarul
Sovialisticeskoe Zernledelie". 212.
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85 Este
adoptat

vorba de decretul Cu privire la comunele de consum",
de Consiliul Comisarilor Poporului la 16 martie 1919.

212.

86 Die Rote Fahne" ziar fondat de K. Liebknecht si de
R. Luxemburg ca organ central al Uniunii Spartacus" ; ulte-
rior a devenit organul central al Partidului Comunist din
Germania. Ziarul a aparut la Berlin cu incepere de la 9 nolem-
brie 1918 ; a fost deseori sanctionat i suspendat de autori-
tatile germane.

Die Rote Fahne" a jucat un rol important in lupta pen-
tru transformarea Partidului Comunist din Germania intr-un
partid proletar revolutionar de masa i pentru curatirea lui
de elementele oportuniste. Ziarul a desfasurat o lupta ener-
gica impotriva militarizarii %aril, pentru unitatea de actiune a
clasei muncitoare in lupta impotriva fascismului. La acest
ziar a colaborat activ E. Thalmann, presedintele C.C. al Parti-
dului Comunist din Germania. Dupa instaurarea dictaturii
fasciste in Germania, Die Rote Fahne" a fost interzis, dar a
continuat s apara ilegal, luptind cu hotarire impotriva regimu-
lui fascist. In 1935, editarea ziarului a fost mutata la Praga
(Cehoslovacia) ; din octombrie 1936 ping in toamna anului
1939, ziarul Die Rote Fahne" a fost editat la Bruxelles
(Belgia). 214.

87 Die Freiheit" cotidian, organ al Partidului social-demo-
crat independent din Germania ; a aparut la Berlin de la
15 noiembrie 1918 pini la 30 septembrie 1922. 215.

88 Siiptamina partidului a fost organizata pe baza hotaririi Con-
gresului al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia cu privire la lar-
girea efectivelor partidului. Ea s-a desfasurat intr-o perioada
de maxima incordare a luptei Statului sovietic irnpotriva inter-
ventiei militare strgine si a contrarevolutiei interne. In aceste
conditii scria in raportul au de activitate C.C. al P.C. (b)
din Rusia , a poseda un carnet de membru al partidului
nostru insemna intr-o anumita masura a fi candidat la spin-
zuratoare pe teritoriul ocupat de Denikin" (Izvestiia C.C.
al P.C. (b) din Rusia" nr. 8 din 2 decembrie 1919). Pentru
prima oara, saptamina partidului a fost organizata la Petro-
grad intre 10 si 17 august (cea de-a doua saptamina a parti-
dului a fost organizata aici in octombrie-noiernbrie 1919) ;
intre 20 si 28 septembrie, saptamina partidului a fost orga-
nizata in gubernia Moscova. Generalizind prima experienta
de organizare a saptaminii partidului, plenara din 26 sep-
tembrie a C.C. al P.C. (b) din Rusia a hotarit sa organizeze
in viitorul apropiat o saptamina a partidului la orase, la
sate si in armata. La sfirsitul lunii septembrie, Comitetul
Central a adresat tuturor organizatiilor ide partid o scrisoare
circulara, in care a aratat ca in momentul de fail, end
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reinregistrarea membrilor partidului i curatirea rindurilor lai
a fost incheiata aproape in toate organizatiile de partid,
C.C. considera ca se poate proceda la primirea de noi membri
in partid. C.C. sublinia ca in cursul saptaminii partidului tre-
buie sa fie prirniti in partid numai muncitori, muncitoare,
ostasi roii, marinari, tarani i tarance. Pentru toti ceilalti,
in cursul saptaminii partidului primirea in partid trebuie
fie sistata. Ca rezultat al acestei actiuni, numai in 38 de
gubernii ale parcii europene a R.S.F.S.R. au intrat in partid
peste 200 000 de oameni, dintre care mai mult de jumatate
muncitori, iar pe fronturi au fost primiti in partid pina la 23
la Rita din intregul efectiv al armatei si flotei. Lenin scria
ca muncitorii i aranii care au intrat in partid intr-un mo-
ment atit de greu constituie cele mai bune si mai sigure cadre
de conducatori ai proletariatului rovolutionar i ai parch neexploa-
tatoare a taranimii" (Opere, vol. 30, Bucuresti, E.S.P.L.P. 1956,
p. 395). 225.

89 Reinregistrarea membrilor partidului a fost efectuata in perioada
mai-septembrie 1919, pe baza hotaririi Congresului al VIII-lea
al P.C. (b) din Rusia, care a stabilit necesitatea unei reinregistrari
generale a membrilor partidului, in cadrul careia si fie deosebit
de riguros verificati membrii de partid care au intrat in rindurile
lui dupa Revolutia Socialista din Octombrie. In vederea efectugrii
reinregistrarii, C.C. al P.C. (b) din Rusia a elaborat instructiuni
speciale. Scopul reinregistrarii se arata in aceste instructiuni

este acela de a curati rindurile partidului de elementele ne-
comuniste, si in primul rind de elementele care s-au strecurat in
el numai pentru ca se afli la putere si care folosesc in interesul
lor personal tidal de membru de partid" (Pravda" nr. 86 din
24 aprilie 1919). Cu prileju1 reinregistrarii, membrii de partid
erau obligati sa depuna carnetele lor de partid, s completeze
fise personale, sa prezinte recornandari din partea a doi membri
de partid care aveau un stagiu de cel putin 6 luni i pe care
comitetul de partid Ii cunostea drept comunisti siguri. In tot
cursul reinregistrarii a fost sistata primirea de noi membri in
partid. Urmau sä fie exclusi din partid toti cei care s-au
facut vinovati de fapte nedetnne de un comunist, tori cei care
incalca hotaririle partidului, care nu-si platesc cotizatiile sau
care au dezertat din armata. Aceasta reinregistrare a fost de
fapt prima cut-10re a rindurilor partidului. Ea a dus la intarirea
considerabila a disciplinei de partid, la intarirea legaturii parti-
dului cu masele, la imbunatatirea calitativa a compozitiei parti-
dului si la ridicarea combativitatii lui. 225.

90 Ambasada extraordinara a Afganistanului, in frunte cu Muba-
med Vali-han, a plecat din Kabul, indreptindu-se spre Rusia
Sovietica, la sfirsitul lunii aprilie 1919.

Sosind in iunie la Taskent, ambasada afgana a putut pleca
la Moscova abia la sfIrsitul lunii septembrie, dupa ce, in urma
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infringerii suferite de albgardisti in Uralul de sud, au putut fi
restabilite comunicatiile feroviare dintre Turkestanul sovietic si
Moscova. La 10 octombrie ambasada a sosit la Moscova, iar la
12 octombrie Muhamed Vali-han, ambasadorul extraordinar al
Afganistanului, insotit de movlevi Seifurrahman-han, judecatorul
suprem al armatei afgane, si de secretarul ambasadei, a facut
o vizita comisarului poporului pentru afacerile externe. El a
fost primit de intregul colegiu al acestui comisariat. La 14 oc-
tombrie ambasada afgana a fost primita de V. I. Lenin, pre-
sedintele Consiliului Comisarilor Poporului, in prezenta repre-
zentantilor Comisariatului poporului pentru afacerile externe.
Convorbirea dintre ambasador 6 Lenin a durat peste o jumatate
de ora. 228.

91 Raspunsurile la problemele atinse in scrisoarea emirului Ama-
nulla-han au fost date intr-o scrisoare din 27 noiembrie 1919,
semnata de Lenin ca presedinte al C.C.P. 228.

92 Aceasta cuvintare a fost rostita la. 24 octombrie 1919 in Casa
sindicatelor, in fata muncitorilor comunisti din Ivanovo-Voz-
nesensk care fusesera mobilizati spre a fi trimii pe front si care
se aflau in trecere prin Moscova. La 3 octombrie a avut loc la
Ivanovo-Voznesensk o adunare a organizatiei orasenesti de partid,
care a cerut fiecarui membru al partidului s contribuie cu toate
fortele sale la zdrobirea armatei lui Denikin si a obligat orga-
nizatiile de partid s procedeze la mobilizarea comunistilor. La
9 octombrie, biroul Comitetului gubernial Ivanovo-Voznesensk a
hotarit sa declare mobilizarea general:al a comunistilor. In scurt
timp au fost mobilizati circa 350 de oameni. La 22 octombrie a
plecat pe front prirnul grup de rnobilizati, iar la 24 octombrie
comunistii rnobilizati au sosit la Moscova. Intr-o scrisoare adre-
sata Consiliului militar-revolutionar al Frontului de sud, Lenin
scria : Recomand in mod special pe tov. Stepan Nazarov, bol-
sevic pe care 11 cunosc personal de multi vreme.

Impreuna CIS ceilalti tovarasi din Ivanovo-Voznesensk, ei au
alcatun un grup (intre 300 si 500 de oameni) anume organizat
pentru deservirea multilaterala 6 asanarea unei intregi armate.

1i recomand cu toata caldura pe acesti tovarasi si va. rog
staruitor s luati toate masurile ca ei sa nu se piarcla printre
ceilalti, ci sa fie repartizati in mod judicios i cu toata grija"
(,,Culegeri din Lenin", vol. XXXIV, p. 237). 241.

93 P.P.S. Partidu1 socialist polonez (Polska Partia Socjalistyczna)
partid nationalist reformist, infiintat in 1892. Sub inriurirea

muncitorilor de rind, in tot cursul existentei P.P.S. s-au format
in sinul sau diferite grupari de stinga. Unele dintre ele au ade-
rat ulterior la aripa revolutionara a miscarii muncitoresti po-
loneze.

In 1906, P.P.S. s-a scindat in levita" P.P.S. si in asa-numita
,pravita" P.P.S. (fractiunea revolutionara"), cu orientare lovinI
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de dreapta. Sub influenta partidului bolsevic, precum si a
S.D.R.P. i L. (Social-democratia din Regatul Poloniei si din Li-
tuania), levita" P.P.S. a evoluat treptat spre pozitii consec-
vent revolutionare.

In anii primului razboi mondial, o mare parte din levita."
P.P.S. s-a situat pe pozitii internationaliste, iar in decembrie
1918 a fuzionat cu S.D.R.P. i L. Cele dou5." partide fuzionate au
format Partidul muncitoresc comunist din Po Ionia (aceasta a
fost denumirea Partidului Comunist din Po Ionia pina in 1925).
Aripa dreapta a P.P.S. continuat in timpul primului razboi
mondial politica national-sovina ; ea a organizat pe teritoriul
Galiyiei legiuni poloneze, care au luptat de partea imperialis-
mulut Dupa crearea statului burghez polonez,
aripa dreapta a P.P.S. a fuzionat in 1919 cu organizatille P.P.S.
de pe teritoriul polonez care a fost sub stapinirea Germaniei
si a Austriei, adoptind din nou denumirea de P.P.S. Devenind
partid de guvernamint, P.P.S. a inlesnit trecerea puterii
mimile burgheziei poloneze, a desfasurat o propaganda anti-
comunista..sisternatica si a sprijinit politica de agresiune impo-
triva Tarn sovietice, politica de cotropire i asuprire a Ucrainei
apusene si a Bielorusiei apusene. Unele grupari din P.P.S. care
nu au fost de acord cu aceasta politica au fuzionat cu Partidul
Comunist din Polonia.

Dupa lovitura de stat fascista a lui Pilsudski (din mai 1926),
P.P.S. a trecut formal in rindurile opozitiei parlamentare ; in
realitate insa, el nu a dus o lupta activa impotriva regimului
fascist, ci a continuat desfasoare propaganda antisovietica

anticomunista. Elementele de stinc,a din P.P.S. au colaborat
in acesti ani cu comunistii polonezi, sprijinind intr-o serie de
campanii tactica de front unic.

In timpul celui de-al doilea razboi mondial, P.P.S. s-a scindat
din nou. Partea lui reactionara, sovina, care a adoptat denu-
mirea de WolnogC, R6wnoAC, Niepodlegloge (Libertate, Egali-
tate, Independenta"), a participat la formarea guvernului" reac-
tionar polonez din emigratie, de la Londra. Cealalta parte, adica
aripa stinga a P.P.S., care a adoptat denumirea de Partid
muncitoresc al socialistior polonezi" (R.P.P.S.), sub influenta
Partidului muncitoresc polonez" (P.P.R.), infiintat in 1942, a
aderat la frontul popular de lupta impotriva ocupantilor hitleristi,
a participat la lupta pentru eliberarea Poloniei din robia fascista
si a militat pentru stabilirea de relatii de prietenie cu U.R.S.S.

In 1944, dupa eliberarea partii rasaritene a Poloniei de sub
ocupatia germana si dupa formarea Comitetului polonez de eli-
berare nationall, R.P.P.S. si-a reluat denumirea de P.P.S i, im-
preuna cu P.P.R., a participat la construirea Poloniei democrat-
populare. In decembrie 1948, P.P.R. i P.P.S. au fuzionat, formind
Partidul Muncitoresc Unit Polonez (P.M.U.P.). 245.

94 Este vorba de campania electorala inceputa in octombrie 1919
in vederea alegerilor parlamentare. 252.

in
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austrmgerman.
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95 Scindarea Partidului Comunist din Germania s-a produs la Con-
gresul al II-lea al partidului, care a avut loc la Heidelberg in
octombrie 1919. La congres au participat 46 de delegati repre-
zentind 16 000 de membri ai partidului. Congresul a stabilit ca
boicotarea alegerilor pentru Adunarea constituanta este o tactica
gresita si a hotarit ca partidul sa participe la alegerile parla-
mentare. Impotriva hotaririlor adoptate s-a ridicat la congres
grupul celor de stinga", care milita sub steagul unor lozinci
anarho-sindicaliste : boicotarea parlamentului, negarea luptei po-
litice, refuzul de a participa la activitatea sindicatelor reactio-
nare etc. Cei de stinga" au ramas in minoritate. Exclusi din
rindurile parridului, ei au format asa-numitul Partid muncitorese
comunist din Germania (P.M.C.G.) ; mai tirziu, acesta a degenerat
intr-un mic grup sectar, lipsit de orice sprijin in rindurile clasei
muncitoare. 0 data cu scrisoarea de fati, adresata Comitetulut
Central al Partidului Comunist din Germania, Lenin a trimis
o scrisoare i grupului desprins din partid (vezi volumul de

p. 258-259). 256.

96 Lucrarea de fata, precum i celelalte trei conspecte i planul
(vezi volumul de fata., p. 463-471) constituie, pe eh se vede,
materialele pregatitoare pentru o brosura despre dictatura pro-
letariatului, pe care insa. Lenin n-a mai scris-o. 263.

97 Lenin se refera la scrisoarea lui K. Marx din 5 martie 1852
catre J. Weidemeyer (vezi K. Marx si F. Engels. Ausgewahlte
Briefe, Dietz Verlag, Berlin, 1953, p. 84-86 [vezi si K. Marx
si F. Engels. Scrisori despre «Capitalub>", Bucuresti, E.S.P.L.P.
1955, p. 46-47]). 265.

98 Lenin pare a se referi aici la brosura lui Kautsky Dictatura
proletariatului". 266.

99 Lenin se refera la scrisoarea lui K. Marx din 13 decembrie 1870
catre L. Kugelmann (vezi K. Marx si F. Engels. Ausgewahlte
Briefe, Dietz Verlag, Berlin, 1953, p. 292). 267.

100 Vezi Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia. Martie 1919.
Procese-verbale", Moscova, 1959, p. 393 ; V. I. Lenin. Opere
complete, vol. 38, Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua,
p. 113. 267.

101 Vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 4, Bucuresti, Editura po-
litica, 1963, ed. a doua, p. 475-476. 267.

102 Lenin se refera la scrisoarea lui F. Engels din 18-28 martie
1875 catre A. Bebel (vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 19,
Bucuresti, Editura politica, 1964, p. 4). 267.

103 Vezi Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia. Martie 1919.
Procese-verbale", Moscova, 1959, p. 399. 268.

fata,
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1 04 Lenin se refera la scrisoarea lui F. Engels din 18-28 martie 1875
catre A. Bebel (vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 19, Bucu-
resti, Editura politica, 1964, P. 7). 268.

105 Vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 20, Bucuresti, Editura
politica', 1964, p. 114-116. 268.

106 Vezi F. Engels. Originea familiei, a proprietacii private si a
statului" (K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 21, Bucuresti,
Editura politica, 1965, p. 167-168). 269.

1 07 Lenin se refera la asertiunile facute de Marx si Engels, in pe-
rioada 1852-1892, cu privire la procesul de imburghezire a
virfurilor clasei muncitoare (vezi adnotarea 28). 271.

108 Lenin se referg la cuvintarea rostita de Marx la Congresul de
la Haga, din septembrie 1872, al Internationalei I. Despre
aceasta cuvintare a lui Marx vorbeste Engels in scrisorile sale
din 21 septembrie si 5 octombrie 1872 catre Sorge. 271.

1 09 Arbeiter-Zeitung" cotidian, organul central al social-democra-
tiei austriece ; a fost fondat de V. Adler in 1889 la Viena. In
anii razboiului imperialist mondial s-a situat pe pozitii social-
sovine. Lenin 1-a calificat drept ziar al tradatorilor vienezi ai
socialismului" (Opere complete, val. 38, Bucuresti, Editura
politica, 1965, ed. a doua, p. 394). In 1934 a Lost interzis ; si-a
reluat aparivia in 1945, ca organ central al Partidului socialist
din Austria. 271.

110 Paragraful 23 din Constitutia R.S.F.S.R., adoptatg la 10 iulie
1918 de cgtre cel de-al V-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia, glasuieste : Calauzindu-se de interesele intregii clase
muncitoare, Republica Sovietica Federativa Socialista Rusa pri-
veaza anumite persoane si anumite grupuri de drepturile pe care
acestea le folosesc in dauna intereselor revolutiei socialiste".
Aceasta prevedere a fost in vigoare ping. la cel de-al VIII-lea
Congres general extraordinar al Sovietelor din U.R.S.S., care a
adoptat in 1936 noua Constitutie a U.R.S.S., care a acardat
cetatenilor dreptul egal de a alege §i de a fi alesi in Soviete.

272.

111 Vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 20, Bucurelti, Editura
politica, 1964, p. 114-116. 285.

112 Articolul a rgrnas neterminat. 285.

113 Lenin se referg la Comitetul executiv al Sindicatului feroviarilor
(Vikjel). Vikjelul a fost creat la Primul congres general al mun-
citorilor i functionarilor feroviari din Rusia, care s-a tinut la
Moscova in iulie-august 1917. Conducerea Vikjelului se afla in
miinile mensevicilor si ale eserilor. Dupa victoria insurectiei ar-
mate din Octombrie la Petrograd, Vikjelul a devenit unul din-
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tre bastioanele contrarevolutiei. Camuflindu-se sub paravanul unor
declaratii de neutralitate si al indemnurilor la incetarea raz-
boiului civil, Vikjelul a impiedicat trimiterea unor detasamente
revolutionare din Petrograd in ajutorul Moscovei, unde era in
curs lupta armata pentru instaurarea Puterii sovietice, 5i a
amenintat c va intrerupe traficul feroviar. La 29 octombrie
(11 noiembrie) 1917, Vikjelul a adoptat o rezolutie in care a cerut
formarea unui guvern nou, a unui asa-zis guvern socialist
omogen", din care sa faca parte reprezentanti ai tuturor parti-
delor de la bolsevici pina la socialistii-populisti". Politica p
actiunile contrarevolutionare ale Vikjelului au stirnit o adinca
nemultumire in rindurile muncitorilor feroviari. Printr-o hotarire
a Congresului general extraordinar al feroviarilor din Rusia, care
a avut loc in ianuarie 1918, Vikjelul a fost lichidat. Congresul
a ales o noua conducere a sindicatului feroviarilor (Vikjedor),
in marea ei majoritate formata din bolsevici. 298.

114 Scrisoarea Catre tovaraiii comunigi din Turkestan" a fost
scrisa de Lenin in legatura cu trirniterea in Turkestan a unei
cornisii a C.E.C. din Rusia si a Consiliului Comisarilor Poporului
al R.S.F.S.R. Comisia a fost creata printr-o hotarire din 8 oc-
tombrie 1919 a C.E.C. din Rusia si a C.C.P. ; din ea faceau
parte : G. I. Bokia, F. I. Goloscekin, V. V. Kuibisev, I. E. Rud-
zutak, M. V. Frunze, S. Z. Eliava. Investita cu atributii de
organ de stat si de partid, ea a avut drept sarcini principale
intarirea aliantei dintre popoarele Turkestanului i oamemi muncii
din Rusia Sovietica, consolidarea Puterii sovietice, indreptarea
greselilor cornise in aplkarea politicii nationale in Turkestan, or-
ganizarea muncii de partid. In activitatea lor, membrii comisiei
erau obligati si se calauzeasca dupl hotarirea din 8 octombrie
1919 a C.E.C. din Rusia si a C.C.P., in care se arata ca auto-
determinarea popoarelor din Turkestan si desfiintarea oricarei
inegalitati si a privilegiilor unui grup national in dauna celor-
lalte constituie temelia intregii politici a guvernului sovietic al
Rusiei i servepe drept principiu calauzitor in intreaga activitate
desfasurata de organele ei i c numai printr-o astfel de activi-
tate poate fi definitiv invinsa neincrederea maselor muncitoare
bastinase din Turkestan fata de muncitorii i aranii din Rusia,
neincredere creata de indelungata dominatie a tarismului rus"
(Din istoria razboiului civil din Rusia". Culegere de docu-
mente, vol. 2, 1961, P. 739). Oamenii muncii din Turkestan au
intimpinat cu insufletire hotarirea C.E.C. din Rusia si a Con-
siliului Poporului. Intrunite in sedinta comuna,
Comitetul de tinut al Partidului Comunist din Turkestan, biroul
musulman al P.C.T. i prezidiul C.E.C. al Sovietelor din
Turkestan, dupa ce au luat cunostinta de scrisoarea lui Lenin
si au ascultat raportul prezentat de Eliava, presedintele comisiei,
au adoptat o rezolutie in care se spunea : Juram cii. vorn
iiideplini toate sarcinile istorice ce ne revin, respectind cu stric-
tete directivele C.C. al partidului nostru si le Internalionalgj

9
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a III-a". In ianuarie 1920, scrisoarea lui Lenin a fost discutata
la cea de-a V-a Conferinta de tinut a Partidului Comunist din
Turkestan. Conferinta a adresat lui Lenin o scrisoare, in care
comunistii din Turkestan se angajau sa indrepte greselile comise

sprijine din toate puterile Comisia pentru problemele
Turkestanului. 307.

115 La 8 noiembrie, in cadrul unei sedinte a Biroului Politic al
C.C. al P.C. (b) din Rusia, a fost discutata problema corn-
bustibilului. Biroul Politic a hotarit sa trimita comitetelor
guberniale o scrisoare circulara in care sa le atraga atentia asu-
pra necesitatii de a se concentra toate fortele pe frontul corn-
bustibilului. Cu intocmirea acestei scrisori a fost insarcinat
V. I. Lenin. Scrisoarea C.C. al P.C. (b) din Rusia, intitulata
La lupta impotriva crizei de combustibil" i scrisa de Lenin,
a fost publicata in ziarul Pravda" din 13 noiembrie. Chemarea
C.C. al partidului a avut un larg rasunet in tara. La 14 noiem-
brie, comunistii din Krasnaia Presnea au hotarit sa organizeze o
saptamina de munca comunista pe frontul combustibilului"
au obligat pe toti membrii de partid sa participe la subotnice.
La 18 noiembrie, Comitetul din Moscova al P.C. (b) din Rusia
a mobilizat 200 de comunisti la lucrarile pentru asigurarea
combustibilului. Conferinta guberniala de partid din Vladimir
a hotarit s trimita la tara citeva sute de muncitori comunisti
care sa pregateasca mobilizarea populatiei si a mijloacelor ne-
cesare pentru transportarea combustibilului. Avintul in munca
ce cuprinsese orasul s-a extins curind si asupra satului. Intre
24 noiembrie si 1 decembrie a fost declarata in Armata Rosie
o saptamina a combustibilului. Masurile luate de partid au dus
la o sirntitoare atenuare a crizei de combustibil. Daca in oc-
tombrie media zilnica a incarcarilor de lemne a fost de 1 941
de vagoane, in decembrie aceasta medie a crescut la 2 895 de
vagoane. Combustibilul a avut un rol hotaritor in asigurarea
activitatii industriei, a transporturilor si a gospodariei co-
munale. 309.

116 Prima consfittuire pe tara in problemele muncii de partid la
sate a avut loc intre 16 si 19 noiembrie 1919, la Moscova. Cu
exceptia regiunilor Orenburg, Ural si Don si a guberniilor Orel,
Voronej, Astrahan i Arhanghelsk, au participat la aceasta con-
sfatuire delegati reprezentind toate comitetele guberniale, nu-
meroase comitete judetene i unele comitete de plasi ale parti-
dului. Consfatuirea a fost convocata in vederea unui schimb
de experienta in munca de partid la sate si a elaborarii unor
masuri practice pentru intensificarea ei. Pe ordinea de zi a
consfatuirii au figurat urmatoarele probleme : rapoartele orga-
nizatiilor locale, raportul in problema organizatorica, munca in
rindurile tarancelor si ale tineretului t'a..ranesc, munca culturali
la sate, ziarul taranesc i cartea la sate, saptamina partidului
la taftg Ptc,

50 sa
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Consfatuirea s-a declarat de acord cu teza, formulata de
sectia pentru munca la tara de pe linga C.C. al P.C. (b) din
Rusia, ca. trebuie create cadre de partid pentru munca in rindu-
rile taranilor ; ea a adoptat totodata, cu mici modificars, un
proiect de instructiuni pentru munca la tara. Consfatuirea a
subliniat necesitatea de a atrage pe femei in toate domeniile
constructiei de stat, de a atrage masele largi ale tineretului
taranesc in Uniunea Tineretului Cornunist din Rusia, si a adop-
tat o hotarire cu privire la organizarea saptaminii partidului
la sate, aprobind totodata practica convocarii unor conferinte
ale oamenilor muncii Fara partici.

In prima zi a lucrarilor ei, consfatuirea a adoptat o motiune
prin care-1 ruga pe Lenin sa participe la aceste lucrari. Lenin a
1uat cuvintul la consfatuire in ziva de 18 noiembrie. La inceputul
cuvintarii sale, el a felicitat pe delegati cu prilejul elibera'rii
orasului Kursk de catre trupele Armatei Roii. 314.

117 Congresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia a avut loc la
Moscova intre 18 si 23 martie 1919. La lucrarile lui au parti-
cipat 301 delegati cu vot deliberativ si 102 cu vot consultativ,
reprezentind 313 766 de membri de partid. Pe ordinea de zi
a congresului au figurat urmatoarele probleme : I) Raportul de
activitate al Comitetului Central ; 2) Programul P.C. (b) din
Rusia ; 3) Crearea Internationalei Cornuniste ; 4) Situatia mi-
litara si politica militara ; 5) Munca la tara ; 6) Probleme
organizatorice ; 7) Alegerea Comitetului Central. In prima
sedinta, la propunerea prezidiului congresului, au fost create
trei comisii : agrara, militara i organizatorica.

V. I. Lenin a rostit cuvintari la deschiderea si la inchiderea
congresului, a prezentat raportul de activitate al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, rapoartele cu privire la programul partidului i despre
munca la tara si a luat cuvintul la dezbaterile in jurul pro-
btlemei militare.

Problema centrala de pe ordinea de zi a congresului a fost
dezbaterea i adoptarea noului program al partidului, elaborat
sub conducerea i cu participarea directi a lui V. I. Lenin.
In cursul dezbaterii programului partidului, Buharin a propus
sa fie scoase din program punctele referitoare la capitalism si la
mica productie de marfuri i sa se lase doar caracterizarea im-
perialismului pur, pe care el 11 considera drept formatiune social-
economica aparte. Declarindu-se impotriva acestor propuneri,
Lenin a demonstrat inconsistenta lor teoretic i caracterul lor
daunator din punct de vedere politic. Ignorarea micii productii
de marfuri ducea la negarea rolului taranimii mijlocase ca aliat
al proletariatului, a rolului ei in constructia socialista. Ea
disimula totodata faptul nasterii i cresterii elementelor capita-
liste din mica productie de marfuri, ccea ce 1-a dus ulterior
pe Buharin la teoria oportunista a integrarii chiaburului" in
socialism. Congresul a respins propunerile antibolsevice ale lui
Buharin si a aprobat tezele lui Lenin.

r..,cnin, Opere complete, vpj. a935
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9 critica nimicitoare a facut V. I. Lenin si conceptillor
gresite ale lui Peatakov i Buharin in problema nationala, care
cerusera sa fie scos din program punctul referitor la dreptul
natturnlor la autodeterminare. Lenin a demonstrat c'a adoptarea
acestor propuneri ar aduce man prejudicii Statului sovietic
solidantatn proletanatului international. Congresul a adoptat
programul leninist in problema nationala.

Dupa cuvintul de incheiere al lui V. I. Lenin la raportul
asupra ._.programului partidului, congresul a hotarit sa adopre
ca baza proiectul de program" si transmita spre redactarc
definitiva comisiei pentru elaborarea programului. La propunerea
acesteia, V. I. Lenin a scris un Proiect al punctului al 3-lea
din partea politica generala a programului (pentru comisia de
elaborare a programului), proiect care a fost adoptat de comisie
(vezi Opere complete, vol. 38, Bucuresti, Editura
1965, ed. a doua, p. 184). La 22 martie, congresul a aprobat
textul definitiv al Programului.

Una dintre cele mai importante probleme dezbatute la con-
gres a fost aceea a atitudinii fati de taranimea mijlocasa. In
toate cuvintarile lui si mai cu searna in raportul despre
munca la taxa, Lenin a fundamentat noua politica a partidului
fata de taranimea mijlocasa trecerea de la politica de neutra-
lizare a taranimii mijlocase la faurirea unei aliante trainicc
intre clasa muncitoare si taranimea mijlocasa, rolul conducator
in aceasta alianta apartinind clasei muncitoare. Aliindu-se cu
taranul mijlocas, clasa muncitoare trebuie totodata sa se spnjine
pe taranul sarac i s duck' lupta impotriva chiaburului:. Aceasti
lozinca a fost formulata de Lenin inca la sfir situl nlun noiem-
brie 1918. Congresul a adoptat Rczolutia cu privire la an-
tudinea fata de taranimea mijlocasa", scrisa de Lenin. Politica
leninista a contribuit la intarirea aliantei militare i polince
dintre clasa muncitoare 6 taranime si a avut un rol hotaritor
in victoria asupra interventionistilor si albgardistilor, asigurind
ulterior construirea socialismului prin eforturile comune ale
muncitorilor i taranilor.

Un loc important a ocupat in lucrarile congresului problem:1
situatiei militare, a politicii militare a partidului si a organizarn
Armatei Rosii. Impotriva tezelor Comitetului Central s-a ridicat
la congres asa-zisa opozitie militara", din care faceau pane
fosti comunisti de stinga" (V. M. Smirnov, G. I. Safarov,
G. L. Peatakov i altii), precum i o serie de delegati care nu
avcau nici o legatura cu gruparile opozitioniste. Opozitia mi-
litara" a aoarat ramasitele partizanatului, a contestat necesitatea
atragerii vechilor specialisti militari i s-a ridicat impotriva
introducerii unei discipline de fier in armata. Luind cuvintul
la 21 martie 1919, in cadrul unei sedinte plenare inchise a
congresului, Lenin a aparat tezele C.C. si a fundamentat nece-
sitatea crearii unei armate regulate, bine disciplinate, necesitatea
folosirii realizarilor stiintei militare burgheze, a atrageni spe-
ciRlistilor militari, care yor Trebui s luereze sub coutroltil

r
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comisarilor §i al celulelor de partid. Majoritatea vorbitorilor la
congres au condamnat opozitia militara". Totodata au .fost
aspru criticate gre§elile §i lipsurile din activitatea Consilmlut
militar-revolutionar al republicii g in special actiunile lui
Trotki, pre§edintele acestui consiliu. lui V. I. Lenin
au fost incluse in programul partidului, in partea referitoare
la problema militark, i au servit ca indreptar in opera de
constructie militara.

Dupà indelungate dezbateri, cu o majoritate de 174 de
voturi contra 95, congresul a adoptat ca baza tezele C.C. in
problema miitara. Rezolutia cu privire la aceasta problema,
elaborata de o comisie de coordonare i bazata pe propunerile
formulate de Lenin, a fost aprobata in unammitate (cu o
singura abtinere) de congresul partidului.

In rezolutia cu privire la problema organizatorica, congresul
a dat o riposta grupului oportunist Sapronov-Osinski, care
nega rolul conducator al partidului in sistemul dictaturii pro-
letariatului.

In hotärirea sa cu privire la constructia de partid, congresul
a subliniat cä trebuie sporite exigentele la primirea in partid
a elementelor nemuncitore4ti i netaranqti, pentru a se impie-
dica inrautatirea compozitiei sociale a partidului. Congresul a
hotärit ca pina la 1 mai 1919 sa fie efectuata reinregistrarea
generala a membrilor de partid.

Congresul a respins principiul federativ in constructia de
partid, considerind c trebuie sa existe un partid comunist cen-
tralizat unic, cu Uli Comitet Central unic, care sa conduca in-
treaga activitate a partidului. Congresul a stabilit structura
interna a Comitetului Central : C.C. organizeaza Biroul Po-
litic, Biroul Organizatoric i Secretariatul.

Congresul a ales un Comitet Central, in frunte cu V. I. Lenin.
Congresul a salutat crearea Internationalei a III-a, Comuniste,

§i a aderat intru totul la platforma ei. 315.

118 Al Congres general din Rusia al organizatiilor comuniste
ale popoarelor din Orient, convocat de Biroul central al orga-
nizatiilor comuniste ale popoarelor din Orient, care functiona pe
linga C.C. al P.C. (b) din Rusia, a avut loc la Moscova intre
22 noiembrie §i 3 decembrie 1919. In ajunul deschiderii con-
gresului, la 21 noiembrie, s-a tinut sub prqedintia lui Lenin o
consfatuire preliminara a membrilor C.C. al partidului cu un
grup de delegati la congres. La acest congres au participat 71
de delegati cu vot deliberativ §i 11 cu vot consultativ. In
prima zi a congresului, V. I. Lenin a prezentat un raport
cu privire la momentul actual. Rezolutia adoptata la raportul
lui Lenin a fost transmisa prezidiului in vederea concretizarii

elaborarii principalelor teze care trebuie sa stea la baza
muncii in Orient". Congresul a ascultat raportul de activitate
al Biroului Central al organizatillor comuniste ale popoarelor
din Orient, rapoartele organizatiilor locale, raportul Colegiului
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militar musulman central si al Comisariatului musulman central
de pe linga Comisariatul poporului pentru problemele natio-

raportul cu privire la problema tataro-baskira. si
rapoartele prezentate de diferite comisii : cu privire la pro-
blemele constructiei de stat si de partid, despre munca in rin-
durile femeilor din Orient, in rindurile tineretului i altele.
Congresul a trasat sarcinile in domeniul rnuncii de partid 6
sovietice in Orient si a ales un nou Birou Central al organi-
zatiilor comuniste ale popoarelor din Orient. 323.

119 Raportul cu privire la situatia internationala a fost prezentat
de G. V. Cicerin la cea de-a VIII-a Conferinta generala a
P.C. (b) din Rusia. Conferinta a adoptat proiectul de rezolutie
cu privire la situatia internationala, scris de V. I. Lenin. In
raportul de activitate al C.E.C. din Rusia g al Consiliului
Comisarilor Poporului, Lenin a prezentat acest proiect la cel
de-al VII1ea Congres general al Sovietelor din Rusia (vezi
volumul de fata, p. 420-421). Proiectul a fost adoptat de
congres in unanimitate, ca propunere de pace adresata tarilor
Antantei. 337.

120 Documentul de fata a stat la baza hotaririi plenarei Comite-
tului Central din 29 noiembrie 1919 cu privire la componenta
Comitetului Executiv Central, care urma sa fie ales la cel
de-al VII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia. 338.

121 V. I. Lenin se refera la hotarirea adoptata de Congresul
al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia in problema organizatorica.
In partea referitoare la constructia de stat se spunea in aceasta
hotarire c componenta C.E.C. al Sovietelor din Rusia urmeaza
sa fie modificata in sensul ca membrii acestuia trebuie sa se
recruteze in special dintre activistii care desfasoara o munca
permanenta in rindurile taranilor si ale muncitorilor (vezi Con-
gresul al VIII-lea al P.C. (b) din Rusia. Martie 1919. Procese-
verbale", Moscova, 1959, P. 427). 338.

122 La baza rezolutiei de fata au stat tezele serise de Lenin. In
sedinta sa din 21 noiembrie 1919, Biroul Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia a discutat tezele lui Lenin si le-a transmis
unei comisii spre redactare definitiva. Pe baza acestor teze,
comisia a intocmit proiectul de rezolutie, care, cu adaugarea
punctului 2 introdus de Lenin, a fost adoptat la 29 noiembrie
1919 de plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia, iar apoi confirmat
de cea de-a VIII-a Conferinta generall a P.C. (b) din Rusia.

339.

123 In sedinta sa comuna din 13 mai 1919 cu Sovietul de deputati
ai muncitorilor din Kiev, cu sinclicatele i cu comitetele de in-
treprindere din acest oras, impreuna cu Congresul deputatilor
taranimii din judetul Kiev, C.E.C. al Sovietelor din R.S.S.
Ucrainean a. a adoptat o rezolutie cu privire la necesitatea unirii
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tuturor fortelor republicilor sovietice in lupta armata impotriva
dusmanilor Puterii sovietice si a concentrarii mijloacelor ma-
teriale in miinile unui centru unic. C.E.C. al Sovietelor din
R.S.S.U. a insarcinat Prezidiul sau s adreseze Comitetului
Executiv Central al Sovietelor din Rusia propunerea de a
elabora formele concrete de organizare a unui front unic de
lupta revolutionara". Propuneri similare au fost facute de
guvernele sovietice ale Letoniei, Lituaniei si Bielorusiei.

Pe baza acestor deziderate, exprimate de organele supreme
ale republicilor sovietice, C.E.C. din Rusia a adoptat la 1 iunie
decretul Cu privire la unirea republicilar sovietice Rusia,
Ucraina, Letonia, Lituania i Bielorusia in lupta impotriva im-
perialismului mondial". In acest decret se spunea : Situindu-se
intru totul pe pozitia recunoasterii independentei, libertatii
autodeterminarii maselor muncitoare din Ucraina, Letonia, Li-
tuania, Bielorusia si Crimeea... Comitetul Executiv Central al
Sovietelor din Rusia considera necesara infaptuirea unei strinse
unificari 1) a organizatiei militare si a comandarnentului militar,
2) a consiliilor economice, 3) a administratiei cailor ferate,
4) a finantelor si 5) a comisariatelor pentru problemele muncii
din republicile sovietice socialiste Rusia, Ucraina, Letonia, Litua-
nia, Bielorusia si Crimeea, in scopul de a concentra in mina
unor colegii umce conducerea mentionatelor ramuri ale vietii
poporului". (Culegere de legi i dispozitii ale guvernului mun-
otoresc i taranesc", 1919, P. 264). Asa a fost realizata alianta
militar si politica' a republicilor sovietice socialiste, care a avut
un rol imens in faurirea victoriei asupra interventionistilor si a
contrarevolutiei interne. 339.

124 Comitetele revolutionare organe extraordinare ale puterii,
create in anii razboiului civil si ai interventiei militare straine.
Potrivit hotaririi din 24 octombrie 1919 a C.E.C. al Sovietelor
din Rusia, comitetele revolutionare se imparteau in 3 categorii :
1) comitetele revolutionare din localitatile eliberate de sub
ocupatia inamica ; aceste comitete erau formate din 3-5 membri
numiti de Consiliul militar-revolutionar al armatei cu partici-
parea organelor locale ale Puterii sovietice ; 2) comitetele re-
volutionare din zona de front ; acestea se instituiau de catre
Consiliul militar-revolutionar al armatei cu participarea comi-
tetului executiv gubernial local si erau formate din reprezen-
tanti ai Consiliului militar-revolutionar i ai comitetului executiv.
Comitetele executive puteau fi vremelnic dizolvate i inlocuite
prin respectivele comitete revolutionare, sub a caror conducere
treceau toate sectiile comitetelor executive ; 3) comitetele re-
volutionare din spatele frontului se infiintau in gubernii
judete printr-o hotarire a Consiliului Apararii 6 erau formate
din presedintele comitetului executiv, un membru al acestui
comitet si comisarul militar local.

Pc masura statornicirii si consolidIrii Puterii sovietice, co-
mitetele revolutionare au fost dizolvate. Printr-o hotarire a
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Consiliului Apararii din 2 ianuarie 1920, comitetele revolt'.
ponare au fost desfiintate, cu exceptia celor din regiunile de
curind eliberate de sub ocupatie inarnica. Consiliilor militare-
revolutionare ale fronturilor i arrnatelor li se acorda dreptul
de a cere mentinerea comitetelor revolutionare daca asa cereau
imprejurarile. 340.

125 In sedinta din 2 decembrie 1919 a Consiliului Comisarilor
Poporului a fost dezbatut proiectul de decret Cu privire la
imbunatatirea activitatii cailor ferate in legatura cu trans-
porturile militare". In cadrul discutiilor care au avut loc,
V. I. Lenin a prezentat documennil de fata, care a intrat in
§ 10 al decretului. Cu acest adaos i cu alte modificari, de-
cretul a fost adoptat de C.C.P. si publicat partial in ziarul
Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 281 din 14 decembrie 1919.

343.

126 A VIII-a Confering generalii a P.C. (b) din Rusia a avut loc
intre 2 si 4 decembrie 1919 la Moscova. Potrivit hotaririi
Congresului al VIII-lea al partidului, conferintele de partid
urmau sa. fie convocate o data la trei luni. La convocarea
Conferintei a VIII-a insa, acest termen nu a fost respectat
din cauza grelei situatii militare in care se afla tara. Pregati-
rile in vederea convocarii conferintei au fost incepute in
septembrie 1919 ; spre a fi larg discutat in organizatiile de
partici, a fost dat pub1icitçii proiectul noului statut. La 20 oc-
tombtrie, C.C. al P.C. (b) din Rusia a trimis tuturor comite-
telor guberniale de partid o scrisoare, in care se propunea ca
viitoarea conferinta sa' fie convocata la sfirsitul lunii noiembrie,
cu putin inainte de intrunirea celui de-al VII-lea Congres ge-
neral al Sovietelor din Rusia. Plenara din 29 noiembrie a C.C.
al P.C. (b) din Rusia a fixat pentru ziva de 2 decembrie data
deschiderii conferintei, a aprobat definitiv ordinea ei de zi si a
numit raportorii care vor prezenta raportul politic si cel orga-
nizatoric ale C.C. al P.C. (b) din Rusia. La conferintk' au parti-
cipat 45 de delegati cu vot deliberativ : 40 de reprezentanti ai
comitetelor guberniale{, 5 ai organizatiilor regionale, de tinut si
ai ,altor organizatii ; 73 de delegati cu vot consultativ. Comi-
tetele guberniale de partid din Tobolsk, Omsk, Celeabinsk, Sa-
mara, Kursk, Orenburg qi Astrahan, precum i Turkestanul n-au
fast reprezentate la conferinta.

Ordinea de zi a conferintei : I. Raportul C.C. ; 2. Raportul
cu privire la situatia internationala ; 3. Problemele ordinii de
zi a celui de-al VII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia
(problema constructiei de stat) ; 4. Cu privire la Puterea sovie-
tica in Ucraina ; 5. Statutul partidului ; 6. Despre munca in
rindurile noilor rnembri de maid ; 7. Problema combustibilului.

Lucrarile conferintei au fost conduse de V. I. Lenin. El a
rostit cuvintul de deschidere a conferintei, a prezentat raportul
politic al Comitctului Central al partidului, a luat cuvintul in
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problems Puterii sovicticc, ,in Ucraina, a rostit cuvintul de in-
cheicre la raport si la problema Puterii sovietice in Ucraina.
Delegatii la conferinta au aprobat in unanimitate linia politica

activitatca organizatorica a Comitetului Central al partidului.
In problema situatiei internationale, delegatii la conferinta au
ascultat raportul prezentat de G. V. Cicerin, comisarul poporu-
lui pentru afacerile externe, care a insistat asupra esentei poll-
ticii externe a Statului sovietic si asupra eforturilor depuse de
el pentru incheierea cit mai grabnica a pacii. Pe margmea ra-
portului lui Cicerin, conferinta a adoptat proiectul de rezolutie
scris de Lenin. Una dintre cele mai importante probleme discu-
tatel la conferinta a fost aceea a constructiei de stat. In aceasta
problema, raportul a fost prezentat de M. F. Vladimirski, in
numele C.C. al P.C. (b) din Rusia, iar coraportul de
T. V. Sapronov. In raportul lui Vladimirski s-a facut un bilant
al constructiei de stat, formulindu-se totodata propuneri concrete
pentru o serie de completari in textul Constitutiei R.S.F.S.R.
Impotriva directivelor C.C. in problema constructiei de stat a
luat atitudine grupul Sapronov, Osinski s.a., care contestau
principiul conducerii unice i cereau continuarea aplicarii ne-
limitate a principiului conducerii prin colegii". Accst grup opor-
tunist a incercat sa impuna conferintei conceptiile lui, care ur-
mareau sa submineze centralismul i rolul conducatoral partidului
in Soviete. Conferinta a respins catelgoric conceptide antiparti-
nice ale lui Sapronov si ale grupulut sau, consfintind principiul
leninist al centralismului democratic atit in construirea organe-
lor puterii, cit si in relatiile dintre ele.

Conferinta a adoptat o serie de hotariri menite s contribuie
la intarirea aparatului de stat, a dictaturii proletariatuhii, la
atragerea maselor largi ale oamenilor muncii in opera de con-
struire a Statului sovietic. Deosebit de intportanta a fost sub
acest raport discutarea punctului Cu privire la Puterea sovie-
tica in Ucraina" i adoptarea unei rezolutii in aceasta problema.

Conferinta a adoptat noul statut al partidului, in care a fost
precis definita structura organizatiilor de partid. Statutul a fost
completat cu un capitol nou, capitolul Despre candidaiii de
partid", care prevede cà toti cei care solicita si fie primiti in
partid trebuie sa faca un stagiu de candidat, considerat ca o
treapta de pregatire si de verificare. Durata stagiului de candi-
dat era in funccie de categoria sociall din care lacea parte soli-
citantul : pentru muncitort i tarani 2 luni, pentru toti cei-
lalti cel putin 6 luni. In scopul intririi influentei partidului,
al promovarii politicii lui in rindurile oamenilor muncii fira
partid si al stabilirii controlului de partid asupra activitatii
tuturor institutiilor i organizatiilor, a fost introdus in statut
capitolul Despre fractiunile de partid din organizatiile i insti-
tutiile din afara partidului". In statut a fost inclus i un capi-
tol special Despre disciplina de partid", in care se arata
respectarea cea mai stricta a disciplinei de partid este prima

gi
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datorie a tuturor mernbrilor de partid si a tuturor organizatiilor
de partid.

Conferinta a aprobat Tezele cu privire la folosirea noilor
membri de partid", in care au fost trasate masuri concrete me-
nite sa contribuie la ridicarea nivelului politic-ideologic si de
cultura generall. al comunistilor, la insusirea de catre ei a cu-
nostintelor militare, la intarirea disciplinei de partid. A VH1-a
Conferinta generala a P.C.(b) din Rusia a avut o importanta
deosebit de mare. Ea a facut bilantul celor doi ani de expe-
rienta a partidului in lupta pentru intarirea dictaturii proleta-
riatului i infaptuirea hotaririlor Congresului al VIII-lea
al P.C.(b) din Rusia, i a generalizat rezultatele acestei expe-
riente. Hotaririlef conferintei in problemele constructiei eco-
nomice, militare si de star, precum i in problemele politicii
externe au stat la baza hotaririlor adoptate de cel de-al VII-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia. 345.

127 Lenin se refera la cel de-al VII-lea Congres general al Soviete-
lor din Rusia (vezi adnotarea 141). 347.

128 Lenin se refera la Folkets Dagblad Politiken".
Folkets Dagblad Politiken" ziar al social-democratilor

suedezi de stinga, care in 1917 au infiintat Partidul social-demo-
crat de stinga din Suedia ; a aparut la Stockholm din
aprilie 1916, la inceput o data la doua zile, apoi zilnic (pina
in noiembriel 1917 sub denumirea de Politiken"). In anii
1918-1919, redactorul lui a fost F. Strom. In 1921, Partidul
social-democrat de stinga din Suedia s-a afiliat la Internationala
Comunista, adoptind denumirea de partid comunist ; ziarul a
devenit organul lui de presa. Dupa. scindarea Partidului Comu-
nist din Suedia, in octornbrie 1929, ziarul a trecut in mlinile
aripii lui de dreapta. 5i-a incetat aparitia in mai 1945. 353.

129 Lenin se refera la articolul Finland and the Bolshevists", aparut
la 24 octombrie 1919 in ziarul The Times" nr. 42 239. 353.

130 Reci" cotidian, organul central al partidului cadet ; a aparut
la Petersburg de la 23 februarie (8 martie) 1906, sub redactia
efectiva a lui P. N. Miliukov si I. V. Ghessen i cu colabo-
rarea activa a lui M. M. Vinaver, P. D. Dolgorukov,
P. B. Struve s.a. Dupa revolutia burghezo-democratica din
februarie 1917, ziarul a sprijinit activ politica interna
externa a guvernului provizoriu, a dus o campanie de atItari
pogromiste impotriva lui Lenin si a bolsevicilor. Ziarul a fost
interzis la 26 octombrie (8 noiembrie) 1917 de Comitetul
militar-revolutionar de pc: linga Sovietul din Petrograd. Ulte-
rior (pina in august 1918) a continuat sa apara sub diferite
denumiri : Nasa Reci", Svobodnaia Rea', Vek", Novaia
Reci", Nas Vele. 353.
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131 Este vorba de rezolutia Atitudinea fati de Armata Rosie",
adoptati de consiliul al IX-lea al partidului eserilor i publi-
cata in Suplimentul la «Listok Dela Naroda* nr. 2". 357.

132 Lenin se refera la articolul Conferintele taranilor farl partid"
de N. P. Rastopcin, aparut in nr. 260 al ziarului Pravda"
din 20 noiembrie 1919. 367.

133 Proiectul de Instructiuni pentru uzul comitetelor guberniale,
judetene si de plasa' ale P.C. din Rusia privind munca la sate"
a fost elaborat de sectia pentru munca la sate a CC. al P.C.(b)
din Rusia i publicat la 20 septembrie 1919 in ziarul Izves-
tiia C.C. al P.C.(b) din Rusia" spre a fi amplu dezbatut.
Proiectul stabilea indatoririle organizatorior de plasa, jude-
teni, guberniali etc. El prevede cal organizatorii sint obligati sa
ceara sovhozurilor i comunelor agricole sã dea ajutor taxa-
nilor din imprqurimi. Proiectul a fost adoptat, cu mici

la prima Consfatuire pe tara in problemele muncii
de partid la sate si definitiv aprobat de Conferinta a VIII-a
generall a P.C. (b) din Rusia. 369.

134 Proiectul de rezolutie cu privire la politica internationala a
fost intocmit de Lenin in sedinta din 2 decembrie 1919 a
celei de-a VIII-a Conferinte generale a P.C. (b) din Rusia.
Cu mici modificari, proiertul a fost adoptat de conferinta,
iar apoi, prezentat de Lenin la 5 decembrie in raportul sau
la cel de-al VII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia
(vezi volumul de fati, p. 420), a fost adoptat in unanimitate
ca propunere de pace adresata tarilor Antantei. Rezolutia
congresului a fost publicata de ziare la 6 decembrie 1919.

Propunerea del pace a congresului a fost trimisa reprezen-
tantilor puterilor Antantei la 10 decembrie 1919. Guvernele
Angliei, Frantei, S.U.A. i Ita lied au refuzat s examineze
aceasta propunere. 373.

135 Al VI-lea Congres general extraordinar al Sometelor de depu-
tati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor ostasilor Armatei
Rofii a avut loc la Moscova intre 6 si 9 noiembrie 1918. La
congres au participat 1 296 de delegati (963 cu vot deliberativ
si 333 cu vot consultativ), dintre care 1 260 comunisti. Pe
ordinea de zi a congresului au figurat urmatoarele probleme :
aniversarea Revolutiei din Octombrie, situatia internationall,
situatia militara, construirea Puterii sovietice la centru, comi-
tetele saracimii i Sovietele locale. V. I. Lenin a fost ales
presedinte de onoare al congresului. Dupa cuvintarea rostita
de Lenin in legatura cu aniversarea revolutiei, in prima sa
sedinta, din 6 noiembrie, congresul a adresat un mesaj de
salut muncitorilor, taranilor i soldatnor care lupta pentru
pace si socialism si conducatorilor lor din toate tarile si a
trimis un salut fierbinte Armatei Rosii, care apara cu eroism
cuceririle revolutiei socialiste. Congresul a adresat guvernelor

mo-
dificari,
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afiate in razboi impotriva Rusiei Sovietice propunerea de a
incepe tratative de pace.

In sedinta a doua a congresului, din 8 noiembrie, Lenin
a rostit o cuvintare cu privire la situatia internationala. Con-
gresul a aprobat in unanimitate rezolutia scrisa de Lenin si
adoptata la 22 octombrie 1918 in sedinta comunl a Comite-
tului Executiv Central al Sovietelor din Rusia, a Sovietului
din 1Vloscova, a comitetelor de intreprindere si a sindicatelor.
In aceeasi zi, congresul a adoptat o hotarire cu privire la
legalitatea revolutionara, intocmita pe baza tezelor lui Lenin
(vezi Opere complete, vol. 37, Bucuresti, Editura
1965, ed. a doua, p. 129-131, 132-133). In ultima sedinta,
din 9 noiembrie, congresul a examinat problemele referitoare
la situatia rnilitar i constructia sovietica. Delegatii la congres
au primit cu multa insufletire stirea ca in Germania a izbucnit
revolutia si si-au exprimat solidaritatea cu muncitorii, soldatii

marinarii germani rasculati.
Congresul a ales un nou C.E.C., format din 207 membri

39 de membri supleanti. Congreisul Sovietelor a facut bilantul
principalelor rezultate ale primului an de existenta a Puterii so-
vietice si a trasat programul de activitate al guvernului so-
vietic in perioada urmatoare. 373.

136 Borotbigii membrii partidului mic-burghez, nationalist, care
a luat fiinta in mai 1918, dupa scindarea partidului eserilor
ucraineni. Li se zicea borotbistt pentru c. organul central al
partidului lor aparea sub denumirea de Borotba". In mar-
tie 1919 partidul lor si-a schimbat denumirea in aceea de
Partid al eserilor comunisti borotbisti ucraineni, iar in august
acelasi an a renuntat si la aceasta denumire, adoptind-o pe
aceea de Partid comunist ucrainean al borotbistilor. In fruntea
partidului se aflau V. Blakitnii, G. Grinko, A. Sumski i altii.
In rindurile lui se acivasera multe elementel contrarevolutionare
petliuriste care, sub paravanul unei frazeologii revolutionare
st al declaratiilor de recunoastere a platformei comuniste, actio-
nau in fapt impotriva dictaturii proletariatului i promovau
o linie oriental spre scindarea frontului revolutionar unic al
oamenilor muncii din Ucraina si din Rusia.

In proiectul de rezolutie cu privire la borotbisti, V. I. Lenin
scria : Borotbistii trebtne sa fie considerati drept partid care
incalca principiile fundamentale ale comunismulut prin propa-
ganda lor pentru farimitarea fortelor militare i prin spriji-
nirea banditismului, ceea ce nu poate decit s convma albilor

imperialismului international.
Tot atilt de contrara intereselor proletariatului este si lupta

lor impotriva lozincii pentru aliança cit mai strinsa cu
R.S.F.S.R.

Intreaga politica trebuie orientata in mod sistematic i ne-
abatut spre lichid area borotbistilor intr-un viitor apropiat"
(Culegert din Lenin", vol. XXXV, p. 93-94).

politica,
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Borotbistii au cerut in doua rinduri Comitetului Executiv
al Internationalei Comuniste sa fie primiti in Internationala
Cornunist i recunoscuti drept principalul partid comurnst din
Ucraina. La 26 februarie 1920, Internationala Comunisca a
adoptat in legatura cu aceasta o hothire speciala, in care a
recomandat borotbistilor sa-si lichideze partidul i sa intre
in P.C. (b) din Ucraina. Dorinta de a crea in Ucraina un al
doilea partid, paralel cu cel existent, se spunea in rezolutie,
nu poate fi privita de Comitetul Executiv al Internationalei
Comuniste altfel decit ca o incercare de a scinda rindurile
oamenilor muncii.

In urma cresterii influentei bolsevicilor in rindurile maselor
taranesti si a succeselor obtinute de Puterea sovietick in
Ucraina, borotbistii s-au v'alzut nevoiti s adopte o hotarire
cu privire la dizolvarea partidului lor.

Conferinta a IV-a a P.C. (b) din Ucraina, care a avut loc
intre 17 si 23 martie 1920, s-a pronuntat pentru primirea borot-
bistilor in rindurile Partidului Comunist din Ucraina, cu con-
ditia ca toti cei primiti sa fie supusi reinregistrarii. Ulterior
insa multi dintre acestia au continuat sa. desfasoare o activi-
tate antisovietica, situin du-se in fruntea luptei elementelor
contrarevolutionare, burghezo-nationaliste din Ucraina. 375.

137 Primul congres al comunelor fi artelurilor agricole a fost convo-
cat de Comisariatul poporului pentru agricultur i s-a tinut
intre 3 si 10 decembrie 1919, la Moscova. La congres au
participat 140 de delegati, dintre care 93 comurdsti. Lenin a
luat cuvintul in ziva a doua a lucrarilor congresului. Congresul
a adoptat statutul Uniunii generale a colectivelor (comunelor

artelurilor) agricole del productie din Rusia, care a fost apoi
aprobat de Comisariatul poporului pentru agricultura. Statutul
prevedea ca sarcina de capetenie a noii organizatii este aceea
de a urn toate colectivele agricole in cadrul unei singure uniuni
de productie, de a propaga ideea cultivarii in comun a parnin-
tului sr de a acorda un ajutor practic taranimii din impreju-
rum, si in primul rind familiilor de ostasi rosii i saracimii
satelor. 377.

138 Fondul de Ms miliard a fost creat, in conformitate cu decretul
din 2 noiembrie 1918 al Consiliului Comisarilor Poporului,
in scopul imbunatatirii i dezvoltarii agriculturii si al indru-
mann ei cit mai grabnice pe fagasul transformarii socialiste".
Din acest fond se acordau ajutoare i imprumuturi comunelor

intovarasirilor agricole, precum i asociatiilor satesti sau
grupurilor de gospodarii taranesti, cu conditia sa treaca la culti-
varea in comun a pamintului. Comisariatele poporului pentru
agricultura si finance au elaborat nonme detaliate cu privire
la acordarea de imprumuturi i ajutoare pentru dezvoltarea
agriculturii (vezi Izvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 42 din
23 februarie 1919). 377.

p
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1 39 Hotarirea cu privire la organizarea socialista a teritoriului ,si

la masurile pentru trecerea la agricultura socialista" a fost adop-
tata de C.E.C. al Sovietelor din Rusia in februarie 1919. La
baza ei au stat hotaririle primului Congres general al sectiilor
agricole, comitetelor saracimii si comunelor agricole din Rusia,
care a avut loc in decembrie 1918. La elaborarea si redactarea
Hotaririi" a participat indeaproape V. I. Lenin. Hotarirea"
trasa o serle de masuri practice pentru ridicarea productivitatii
agriculturn, largirea suprafetelor cultivate si transformarea
agriculturii pe baze socialiste. Pentru lichidarea definitiva a
oricarei exploatari a omului de catre om, pentru organizarea
agriculturn pe baze socialiste, cu aplicarea tuturor cuceririlor
stiintei si tehnicii, pentru educarea maselor muncitoare in spi-
ritul socialismului, precum si pentru unirea proletariatului si
a saracimii satelor in lupta lor impotriva capitalului se
spunea in Hotarire" este necesara trecerea de la formele
individuale la forme cooperatiste de folosire a pamintului.
Marile gospodarii de stat, comunele, cultivarea in comun a
parnintului si alte forme de folosire cooperatista a pamintului
constituie cele mai bune mijloace pentru atingerea acestui tel ;
de aceea toate formele de folosire individuala a pamintului
trebuie sa fie privite ca trecatoare si perimate" (Izvestila
C.E.C. din Rusia" nr. 34 din 14 februarie 1919). 377.

140 Este vorba de articolul Uniunea comunelor si artelurilor agri-
cole" de S. P. Sereda, aparut in ziarul Izvestiia C.E.C. din
Rusia" nr. 271 din 3 decembrie 1919. 383.

141 Cel de-al WI-lea Congres general al Sovietelor din Rusia a
avut loc intre 5 si 9 decembrie 1919 la Moscova. La congres
au participat 1 366 de delegati (1 002 cu vot deliberativ si
364 cu vot consultativ), dintre care 1 278 comunisti. Pe baza
hotaririi din 27 noiembrie 1919 a Prezidiului C.E.C. din Rusia
au fost admisi sa participe la lucrarile congresului, cu vot
consultativ, reprezentantii partidelor de opozitie care adopta-
sera hotarirea de a-si mobiliza membrii si de a-i trirnite pe
fronturile razboiului civil. Problema congresului a fost discu-
tata la plenara din 21 noiembrie 1919 a C.C. al P.C.(b) din
Rusia, care 1-a insarcinat pe V. I. Lenin sa prezinte la congres
raportul de activitate al C.E.C. din Rusia si al Consiliului
Cornisarilor Poporului, aprobind totodata urmatoarea ordine de
zi a congresului : 1. Raportul C.E.C. din Rusia si al Consiliu-
lui Comisarilor Poporului ; 2. Situatia militarà ; 3. Internatio-
nala Cornunista ; 4. Situatia aprovizionarii ; 5. Problema corn-
bustibilului ; 6. Constructia de stat la centru si in provincie ;
7. Alegerea C.E.C. al Sovietelor din Rusia.

In ziva deschiderii congresului, Lenin a prezentat raportul
de activitate al C.E.C. din Rusia si al Consiliului Comisarilor
Poporului ; in ziva urmatoare, el a rostit cuvintul de incheiere
la raport ; la 8 decembrie a luat cuvintul in sedinta comisiei
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organizatorice, cu prilejul dezbaterii raportului cu privire la
constructia de stat, iar in sedinta finala a congresului a rostit
cuvintarea de inchidere a lucrarilor lui.

Congresul Sovietetior a aprobat politica extern i interna
a guvernului sovietic. Problemele privind constructia de stat,
situatia aprovizionarii i asigurarea combustibilului, data. fiind
importanta lor practica deosebit de mare, au fost discutate in
cadrul comisiilor respective. Elaborate de aceste comisii pro-
iectele de hotariri in aceste probleme au fost apoi aprol;ate in
sedinta plenara finala' a congresului, la 9 decembrie. Hotärirea
Cu privire la constructia de stat", adoptata de congres, pre-
vedea masuri pentru intärirea continua a aparatului de stat
sovietic i preciza atributiile organelor centrale si locale ale
Puterii sovietice.

La propunerea lui Lenin, congresul a adoptat o rezolutie
asupra pacii si a adresat din nou guvernelor Angliei, Frantei,
S.U.A., Italiei si Japoniei propunerea de a incepe tratanve
de pace (vezi volumul de fata, p. 420). Congresul Sovietelor
a adoptat o rezolutie Cu privire la natiunile asuprite", in
care a confirmat Inca o data principiile politicii nationale a
guvernului sovietic. Intr-o rezolutie spociala, congresul si-a ex-
primat indignarea impotriva dezmatului terorii albe din Unga-
na. Congresul a salutat in fiintarea Internationalei a III-a,
relevind uriasa importanta internationala a crearii ei. 391.

142 Sub pretextul ca reprezentantii oficiali sovietici ar fi factu
agitatie revolutionara in Germania, la 5 noiembrie 1918 gu-
vernul german a rupt relatiile diplomatice cu R.S.F.S.R. si a
cerut membrilor ambasadei sovietice sa paraseasca Berlinul.
Relatiile diplomatice dintre Germania si R.S.F.S.R. au fost re
luate abia in 1922. 397.

143 Aici i la p. 411 Lenin expune continutul scrisorii lui Au lard
aparuta in nr. 5 669 din 26 octombrie 1919 al ziarului L'Hu-
manite". 406.

144 Afacerea Dreyfus proces inscenat in 1894 de cercurile reat-
tionare i monarhiste ale clicii militare din Franca impotriva
ofiterului de stat-major Dreyfus, de origine evreu, care fusese
pe nedrept acuzat de spionaj i inalta tradare. Condamnarea
lui Dreyfus la detentiune pe viaçà, inspirata de clica militara
reactionara, a fost folosita de cercurile reactionare din Franca
pentru atitarea antisemitismului i pentru o ofensiva impotriva
regimului republican si a libertatilor democratice. In 1898,
cind socialistii i reprezentantii progresisti ai democratiei bur-
gheze (printre care si E. Zola, J. Jaures, A. France si altii) au
pornit o campanie pentru revizuirea procesului Dreyfus, aces,
proces a capatat un caracter politic pronuntat si a impartn
taxa in doul tabere : republicanii i democratii, de o parte.
§it blocul monarhiltilor, clericalilor, antisernitilor i nationalist,

t)g3
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lor, de cealalta parte. In 1899, sub presiunea opiniei public;
Dreyfus a fost gratiat ; in 1906, printr-o hotarire a Curtii de
casatie, el a fost declarat nevinovat i reintegrat in armata.

406.

145 Lenin se refera la Texte integral des propositions acceptees
par Lenine" (Textul integral al propunerilor acceptate de
Lenin"), publicat in nr. 5 669 din 26 octombrie 1919 al ziaru-
lui L'Humanite". 409.

146 V. I. Lenin pare a se referi la urmatoarele masuri, elaborate
de Consiliul Apararii si de Consiliul Comisarilor Poporului
la sfirsitul anului 1919 : hotirirea C.A. din 29 octombrie Cu
privire la masurilei pentru intensificarea transporturilor de
lemne de foc si de alte categorii de combustibil", in care se
arata ca transportarea combustibilului la rampele de incar-
care ale cailor ferate, incarcarea lui in vagoane etc. se asimi-
leaza cu misiunile operative-militare, imputernicitii speciali ai
Consiliului Apararii pentru aplicarea masurilor de stare de
razboi pe caile ferate fiind autorizati sa mobilizeze populatia
locala 5i mijloacele de transport necesare pentru pregatirea
lemnelor in padure i transportarea lor la rampele de incar-
care ; hotarirea C.A. din 8 noiembrie prin care toti muncitorii

functionarii intreprindetrilor insarcinate cu aprovizionarea cu
lemne au fost declarati mobilizati pe loc ; hotarirea din 12 no-
iembrie cu privire la infiintarea Comitetului special pentru
aplicarea masurilor de stare de razboi pe caile ferate ; hotarirea
din 19 noiembrie cu privire la introducerea unor prestatii
catre stat : 1) prestatie de Mame in natura, 2) prestatie de
munca pentru pregatirea, incarcarea i descarcarea de com7
bustibili de orice fel ; 3) prestatia c1. mijloace de transport
hipo pentru transporturi militare, alimentare, de combustibil
si alte materiale ale statului ; decretul Consiliului Comisarilor
Poporului din 21 noiembrie Cu privirek la masurile pentru
atragerea intregului personal al departamentului economiei fo-
restiere si a tuturor organelor silvice ale Comisariatului agri-
culturii la munca pentru taiere de lemne in padure cu
privire la unele schimbari in componenta organelor de con-
ducere a silviculturii" ; hotarirea cu privire la infiintarea
unui colegiu superior pentru construirea de ci ferate destinate
transporturilor de combustibil si altele. 415.

147 Ceka Ceka din Rusia (Comisia extraordinara din Rusia)
a fost creata la 7 (20) clecembrie 1917, printr-o hotarire a
Consiliului Comisarilor Poporului, in vederea luptei necruta-
roarer impotriva contrarevolutiei, a sabotajului 6 a speculei".
Fiind unul dintre principalele organe ale dictaturii prole-
tariatului, Ceka a avut un mare rol in lupta impotriva acti-
vitatii subversive a contrarevolutiei si in apararea securitatii
de stat a Republicii sovietice. In decembrie 1921, in raportul
prezentat la cel de-al IX-lea Congres general al Sovigtelor

i
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din Rusia, V. I. Lenin a caracterizat astfel activitatea Cekai
Este vorba de o institutie care a fost arma noastra nimicitoare
in lupta impotriva nenumaratelor comploturi, a nenumarate-
lor atentate indreptate contra Puterii sovietice" (Opere, vol. 33,
Bucuregti, E.S.P.L.P. 1957, p. 164). Congresul al IX-lea al
Sovietelor, relevind in Rezolutia cu privire la Comisia extra-
ordinara din Rusia" munca eroicà a organelor Cekai intru
apararea cuceririlor Revolutiei din Octombrie gi tinind seama
de faptul ca intre timp Puterea sovietica s-a intarit considera-
bil, a propus ca sfera de activitate a Cekai sa fie restrinsa.
In aceasta rezolutie gi-au gasit expresia propunerile facute
de Lenin la 1 detembrie 1921, in proiectul de hotirire a Bi-
roului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la Ceka
(vezi Culegeri din Lenin", vol. XXXVI, p. 369). La 6 fe-
bruarie 1922, Comitetul Executiv Central al Sovietelor din
Rusia a adoptat un decret prin care a declarat desfiintata
Cornisia extraordinara din Rusia. 423.

148 Bundul (Uniunca generala a muncitorilor evrei din Lituania,
Polonia i Rusia") a fost organizat in 1897, la Congresul do
constituirei al grupurilor social-dernocrate evreiesti, care a avut
loc la Vilno ; el grupa in special elementele semiproletare ale
rnestegugirimii evreiesti din regiunile apuscne ale Rusiei.

In timpul primului razboi mondial (1914-1918), bundigtii
s-au situat pe pozitii social-govine. In 1917, Bundul a sprijinit
guvernul provizoriu burghcz gi a luptat de partea dugmanilor
Revolutici Socialism din Octombrie. In anii interventiei mili-
tare straine i ai razboiului civil, conducatorii Bundului s-au
unit cu fortele contrarevolutiei. In acelagi timp, printre membrii
de rind ai Bundului s-a conturat o schirnbare de atitudine in
favoarea colaborarii cu Puterea sovietica. In martie 1921,
Bundul s-a dizolvat, iar o parte din membrii sai au intrat
in P.C. (b) din Rusia pe baza de cereri individuale. 423.

149 Lenin se refcra la complotul contrarevolutionar descoperit in
noiembrie 1919 la Petrograd. In fruntea complotului se afla
o organizatie albgardista care intretinea legaturi cu Iudenici
gr era subventionata de Antanta. Din aceasta organizatie faceau
pane demnitari, generali gi amirali ai armatei tariste, membri
ai partidului cadet, precum i persoane apropiate de partidul
eserilor gi de cel al mengevicilor. Aceasta organizatie contra-
revoluçionar ii propunea sa declangeze la Petrograd o ras-
coala in momentul apropierii lui Iudenici dc orag gi for,
meze un guvern albgardist. 425.

150 Lenin se refera la articolul Doi ani de constructie de stat",
de M. F. Vladimirski, aparut in octombrie 1919 in revista
Vlast Sovetov" nr. 11. 426.

151 Comisia organizatmicci, sau comisia pentru problemele construe-
jici 4e nor; fost desemnata la cci. 4-al VII-Ica Con6rc;a

:
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general al Sovietelor din Rusia in vederea examinarii schim-
bärilor intervenite in practica constructiei de stat dupa adop-
tarea Constitutiei R.S.F.S.R. la cel de-al V-lea Congres al
Sovietelor, care a avut loc in iunie 1918. Comisia a tinut doua
sedinte la 8 decembrie 1919. In sedinta a doua, dupa inter-
ventia lui V. I. Lenin in cadrul dezbaterilor pe marginea
raportului cu privire la constructia de stat, comisia a adoptat
in principiu rezolutia celei de-a VIII-a Conferinte de partid
cu privire la constructia de stat si a numit o subcomisie care
sa-i dea redactarea definitiva. Hotarirea cu privire la construe-
tia de stat, adoptata de comisie la 9 decembrie, a fost in doua
rinduri discutati in sedintele Biroului Politic al C.C. al P.C.(b)
din Rusia. In sedinta a doua, Biroul Politic a aprobat textul
hotaririi cu modificarile propuse de Lenin si adoptate in se-
dinta precedentà. Congresul al VII-lea al Sovietelor a adoptat-o
definitiv in ultima sa sedinta plenara. 434.

152 V. I. Lenin se refeira la sedinta din 5 august 1919 a Consiliu-
lui Cornisarilor Poporului, in care a fost ascultat raportul
cu privire la relaiile dintre directiile guberniale ale sovhozu-
nlor i seccule agrare guberniale, prezentat de S. P. Sereda,
comisarul poporului pentru agricultura. In cadrul diseutarii
instructiunilor propuse de Sereda in legatura cu aceasta pro-
blema, Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat directivele
scrise de Lenin, prin care se propunea modificarea instructiuni-
lor intocmite de Comisariatul poporului pentru agricultural
(vezi volumul de fata, p. 457-458). Aceste directive au intrat
integral in textul hotaririi C.C.P. 434.

153 V. I. Lenin se refera la apelul C.C. al mensevicilor, intitulat
Ce-i de facut". Unul din exemplarele acelstui apel, cu insem-
narea facuta de Lenin : Primit la 26.VII.1919", se pastreaza
la Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leni-
nism de pe linga. C.C. al P.C.U.S. 452.

154 Comitetele sgracirnii au fost infiintate prin decretul din
11 iunie 1918 al C.E.C. din Rusia Cu privire la organizarea

aprovizionarea saracimii satelor". Decretul prevedea ca in
sarcina acestor comitete intra : evidenta rezervelor de pro-
duse alimentare ale gospodariilor taranesti, stabilirea rezervelor
si a surplusurilor de produse alimentare ale gospodariilor chia-
buresti, acordarea de ajutor organelor sovietice de aprovizio-
nare in confiscarea acestor surplusuri, aprovizionarea saracimii
cu produse alimentare confiscate de la gospodariile chiabu-
resti, distribuirea uneltelor agricole si a marfurilor indus-
triale etc. In practica insa, munca desfasurata de comitetele
säracimii imbratisa toate aspectele activitatii la sate. In fapt,
ele au fost puncte de sprijin, organe ale dictaturii proletaria-
tului la sate ; organizarca acestor comitete a insemnat dez-
voltarea in continuare a revolutiei socialiste la sate. La sfirsitul
artului 191p, conlitetoe sgruhnii1 ducindu-si la indeplinire sap-
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cinile trasate, au fost contopite cu Sovietele de plasa si si-
testi. 460.

155 Observatiile lui V. I. Lenin au stat la baza hotaririi Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, care in sedinta din
27 decembrie 1919 a dezbatut proiectul de Hotarire cu pri-
vire la biroul fractiunii P.C.(b) din Rusia de pe linga Consi-
liul Central al Sindicatelor din Rusia". 473.

156 In primul paragraf al proiectului de Hotarire" se spunea ca
fractiunea P.C.(b) din Rusia de pe linga Consiliul Central al
Sindicatelor din Rusia este organizatia de partid care conduce
intreaga miscare sindicali din tali. 473.

157 In proiectul de Hotarirer, paragraful 3 avusese urmatoarea
redactare : In scopul coordonarii activitatii tuturor Uniunilor
sindicale pe tara si al aplicarii cit mai eficiente si mai organi-
zate a liniei unice a partidului comunist in miscarea sindicall,
toate fractiunile de partid existente si cele ce se vor crea pc
viitor pe lingi Uniunile sindicale pe tall vor fi direct subordo-
nate fractiunii de partid de pe linga Consiliul Central al
Sindicatelor din Rusia". 473.
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Congres general al Sovietelor. 474, 476.

Decret asupra pacii, adoptat in unanirnitate in ;edit*: din 26 oc-
tombrie 1917 a Congresului general al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor, soldatilor taranilor din Rusia. Izvestiia
C.E.C. din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor

soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 208, 27 octombrie, p. 1.
178.

Decret asupra pamintului, adoptat de Congresul Sovietelor de
deputati ai muncitorilor 1i soldatilor (In sedinta din 26 octom-
brie, ora 2 noaptea). Izvestiia C.E.C. din Rusia si a So-.
vietului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petro-
grad", 1917, nr. 209, 28 octombrie, p. 1. 277, 428-429.

Despre dictatura proletariatului. Septembrieoctombrie 1919.
463-471.

Despre sarcinile proletariatului in actuala
p.

revolutie. Pravda",
N. Lenin.Petrograd, 1917, nr. 26, 7 aprilie, 1-2. Semnat :

95.
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Despre sarcinile proletariatului in actuala revolutie. 4 si 5
(17 gi 18) aprilie 1917. 95.

* Imperialismul, cea mai noua etapa a capitalismului. (Expunere
popularl). Petrograd, Jizn i Znanie", 1917. [3], 130 p. Inain-
tea titlului, autor : N. Lenin (W. Ilin). 270, 468.
Imperialismul, stadiul cel mai inalt al capitdlismului vezi
Lenin, V. I. Imperialismul, cea mai noul etapk' a capitalis-
mului.

7n odaia lacheilor. Iulie 1919. 454-456.
La lupta impotriva crizei de combustibil. (Scrisoare circulati
catre organizatille de partid). Pravda", Moscova, 1919,
nr. 254, 13 noiembrie, p. 1. Semnat : C.C. al P.C. din Rusia.

415.

Exemplul rnuncitorilor din Petrograd. Pravda", Moscova,
1919, nr. 221, 4 octombrie, p. 1. Semnat : N. Lenin. 462.

Proiect de rezolutie cu privire la politica internationala, [pre-
zentat la cea de-a VIII-a Conferinta generala a P.C. (b) din
Rusia. 1919]. 366, 409-410.
Raport cis privire la politica externa fi interna a Consiliului
Comisarilor Poporului prezentat la sedinta din 12 martie 1919
a Sovietului din Petrograd vezi V. I. Lenin, Cuvintarea ros-
titl de tov. Lenin in sedinta din 12 martie 1919 a Sovietului
din Petrograd.
Raport prezentat la adunarea bolsevicilor participanti in Consfa-
tuirea generala a Sovietelor de deputati ai muncitorilor si solda-
tilor. 4 (17) aprilie 1917. 95.

Raportul C.E.C. din Rusia si al Consiliului Cornisarilor Poporu-
lui prezentat la 5 decembrie [1919 la cel de-al VII-lea Con-
gres general al Sovietelor din Rusia] vezi Lenin, V. I. Cu-
vintarea rostitä de toy. Lenin la 5 decembrie.
Raportul politic al Comitetului Central prezentat in ziva de
2 decembrie 1919 la cea de-a VIII-a Conferinta generala a
P.C. (b) din Rusia vezi Lenin, V. I. Cuvintarea toy. Lenin.
Raspuns la biletelele [Primite in sedinta din 12 martie 1919 a
Sovietului din Petrograd]. 13-14.
Razboiul fi social-democratia din Rusia. Sotial-Demokrat",
Geneva, 1914, nr. 33, 1 noiembrie, p. 1. Semnat : Comitetul
Central al Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia.
105, 146, 190-191.

* Revolutia proletara si renegatul Kautsky. MoscovaPetrograd,
Kommunist", 1918. 135 p. [P.C. (b) din Rusia]. lnaintea ticlu-
lui, autor : N. Lenin (VI. Ulianov). 110, 185, 187.
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Rezolutia C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la Puterea
sovietica in Ucraina. Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia",
Moscova, 1919, nr. 8, 2 decembrie, p. 4. 376.

Rezolutii pe hirtie. Rabocii", Petrograd, 1917, nr. 2, 8 sep-
tembrie (26 august), p. 1-2. 185-186.

Salut comunigilor italieni, francezi fi germani Kommunis-
ticeskii International", Petrograd, 1919, nr. 6, octornbrie,
col. 907-914, la rubrica : Documente ale miscarii comuniste
internationale. 256, 257, 258.

Scrisoare catre muncitorii americani. Pravda", Moscova,
1918, nr. 178, 22 august, p. 2-3. Semnat : N. Lenin. 198.

Statul revolutia. Invkatura marxista despre stat i sarcinile
proletariatului in revolutie. Partea I. Petrograd, Jizn i
Znanie", 1918. 115 p. (Biblioteca stiintelor sociale, nr. 40).
Inaintea titlului, autor : V. Din (N. Lenin). 110, 163, 266.

Tezele C.C. al P.C.(b) din Rusict in legcitur cu situatia de
pe Frontul de est. Pravda", Moscova, 1919, nr. 79,
12 aprilie, p. 2. Semnat : Comitetul Central al P.C. (13) din
Rusia. 29, 385.

Tovaratilor comunitti care au facia parte din Partidul Comu-
nist din Germania" care au format acum un partid nou.
28 octombrie 1919. 257.

Liga natiunilor fi tratatul de pace. Izvestiia C.E.0 al Sovie-
telor de deputati ai taranilor, muncitorilor, cazacilor i osta-
silor rosii din Rusia si a Sovie tului de deputati ai muncito-
rilor i ostasilor rosii din Moscova", 1919, nr. 262 (814),
22 noiembrie, p. 1, la rubrica : De peste hotare. Sub titlul
comun : Antanta. 328.

Lucrbile Comisiei organizatorice (8 decembrie). Pravda",
Moscova, 1919, nr. 277, 10 decembrie, p. 1-2. Sub titlul
comun : Al VII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia.
434, 437, 439.

Mandatul model. Intocmit pe baza a 242 de mandate aduse de
deputati din diferite regiuni ale tarii la primul Congres general
al Sovietelor de deputati ai ta'ranilor din Rusia, care a avut
loc la Petrograd In 1917. Izvestiia Sovietului de deputati ai
taranilor din Rusia", Petrograd, 1917, nr. 88, 19 august,
p. 3-4. 428-429.

Manifestul de la Basel vezi Manifest der Interna.tionale zur
gegenwartigen Lage...

Martov, L. Bolfevismul mondial. Misr, Harkov, 1919, nr. 10,
aprilie, p. 333-343. 144-146, 454, 455.
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Marx, K. §i Engels, F. Manifestul Partidului Comunist. Decembrie
1847ianuarie 1848. 267, 466, 467.

Marx, K. Capitalul. Critica econorniei politice, vol. I. 1867. 23,
134-135, 138.
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brie 1872 a Congresului de la Haga al Asociatiei Internatio-
nale a Muncitorilor. 99, 192, 271, 449, 464, 468.
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Scrisoare atre F. A. Sorge. 4 august 1874. 271.

Scrisoare atre J. Weidemeyer. 5 martie 1852. 265.

Misr , Harkov. 141.
1919, nr. 10, aprilie, p. 333-343. 144-146, 454, 455.
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Un exenzplu demn de imitat. Pravda", Moscova, 1919,
nr. 107, 20 mai, p. 2. 9-10, 13.

Norov, N. ln spatele frontului mi Denilein. Vecernie Izvestiia
Moskovskogo Soveta", 1919, nr. 376, 24 octombrie, p. 1.

247.

Nota adresatii de aliati lui Kolceak. Izvestiia C.E.C. al So-
vietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i os-
tasilor rosii din Rusia 6 a Sovietului de deputati ai muncito-
Aar i ostasilor lrosii din Moscova", 1919, nr. 124 (676),
11 iunie, p. 1. 128.

Nota adresata de guvernul sovietic presedintelui Wilson.
vestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai tlranilor, muncito-
rilor, soldatilor 6 cazacilor din Rusia si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1918,
nr. 233 (497), 25 octornbrie, p. 3. 373-374, 420-421.

o proiectaa propunere de pace din partea Antantei ciare toate
guvernele de facto din Rusia. Izvestiia C.E.C. al Sovie-
telor de deputati ai muncitorilor, tk'ranilor, cazacilor i osta-
silor rosii din Rusia 6 a Sovietului de deputati ai muncitorilor
si ostasilor rosii din Moscova", 1919, nr. 110 (662), 23 mai,
p. 1. 117, 210, 211, 373-374, 408-410, 420-421.

Obedinenie", Odesa. 141, 143, 144.
1919, nr. 1-2, p. 162-183. 143-144.

Orlov, N. A. Activitatea organelor de aprovizionare ale Puterii
sovietice. Cu prilejul anivers'arii Revolutiei din Octombrie.

Iz-
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P. L. Apelul menievicilor. Vecernie Izvestiia Moscovskogo So-
veta", 1919, nr. 301, 26 iulie, p. 1-2. 135-136, 137,
158-160, 452.

[Pankhurst, S. Scrisoare catre V. I. Lenin. 16 iulie 1919].
Kommunisticeskii International", Petrograd, 1919, nr. 5, cep-
tembrie, col. 681-684, la rubrica : Documente ale misca'rii
comuniste internationale. Sub titlul comun : Socialismul in
Anglia. 162-168.

Partiinaia Jizn. Pravda", Moscova, 1919, nr. 153, 15 iulie,
p. 2. 86.

Petrogradskaia Pravda', 1919, nr. 198, 4 septembrie, p. 1.
182.

1919, nr. 200, 6 septembrie, p. 1. 182.
1919, nr. 255, 7 noiembrie, p. 1. 419.

Pravda", Petrograd-Moscova. 212.

Petrograd, 1917, nr. 26, 7 aprilie, p. 1-2. 95.

Moscova, 1918, nr. 178, 22 august, p. 2-3. 196-197.

1919, nr. 79, 12 aprilie, p. 2. 29, 385.

1919, nr. 105, 17 mai, p. 1-2. 6-8, 13-14.
1919, nr. 107, 20 mai, p. 2. 9-10, 13-14.
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1919, nr. 121, 6 iunie, p. 2. 13.
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1919, nr. 123, 8 iunie, p. 3. 13-14.
1919, nr. 144, 4 iulie, p. 1. 40.

1919, nr. 153, 15 iulie, p. 2. 86.

1919, nr. 170, 3 august, p. 2. 452-453.
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1919, nr. 221, 4 octombrie, p. 1. 462.

1919, nr. 254, 13 noiembrie, p. 1. 416.

1919, nr. 260, 20 noiembrie, p. 1. 367.

1919, nr. 274, 6 decembrie, p. 2. 431-433, 443.
1919, nr. 275, 7 decembrie, p. 1-2. 422-433, 476.
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1919, nr. 275, 7 decembrie, p. 2 ; nr. 276, 9 decembrie, p. 3 ;
nr. 277, 10 decembrie, p. 3. 422, 473-475.
1919, nr. 277, 10 decembrie, p. 1-2. 434, 437, 439-440.

Presedintelui Consiliului de Ministri al Republicii Estone, d-1 Strand-
man. Petrogradskaia Pravda", 1919, nr. 198, 4 septembrie.

182.

Programul bolfevicilor englezi. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i ostasilor rosii din
Rusia g a Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor
rosii din Moscova", 1919, nr. 190 (742), 28 august, p. 2, la
rubrica : De peste hotare. Sub titlul cornun : Anglia.
167-168.

*Programul Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia. Adoptat de
Congresul al VIII-lea al partidului, care a avut loc intre 18
si 23 martie 1919. Moscova-Petrograd, Kommunist", 1919. 24 p.
(P.C. (b) din Rusia). 22, 58-59, 79, 85, 238, 268, 271, 277,
332, 361.

Programul Partidului muncitoresc social-democrat din Rusia, adoptat
la Congresul al 11-lea al partidului. In : Congresul al II-lea
ordinar al P.M.S.D.R. Textul integral al proceselor-verbale.
Editat de C.C. Geneve, tip. partidului, [1904], p. 1-6.
(P.M.S.D.R.). 185-186.

Propunere de armistitiu adresatii puterilor aliate. Izvestiia C.E.C.
al Sovietelor de deputati ai taranilor, muncitorilor, cazacilor
ostasilor rosii din Rusia 6 a Sovietului de deputati ai munci-
torilor i ostasilor rosii din Moscova", 1918, nr. 244 (508),
9 noiembrie, p. 3. Sub titlul comun : Al VI-lea Congres gene-
ral extraordinar al Sovietelor. 373-374, 420-421.

Propuneri de tratative de pace [facute guvernelor baltice
Finlandei]. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai
muncitorilor, t'aranilor, cazacilor i ostasilor rosii din Rusia
a Sovietului de deputati ai rnuncitorilor si ostasilor rosii din
Moscova", 1919, nr. 203 (755), 13 septenthrie, p. 1. Sub titlul
comun : De la Corn isariatul poporului pentru afacerile ex-
terne. 245-246.

Rabocii", Petrograd, 1917, nr. 2, 8 septembrie (26 august), p.
185-186.

Radiograma comisarului poporului pentru afacerile externe adresata
guvernelor Marii Britanii, Frantei, Italiei, Japoniei i Statelor
Unite ale Arnericii. [4 februarie 1919]. Izvestiia Comitetului
Executiv Central al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, ta-
ranilor, cazacilor i ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1919,
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Rastopcin, N. P. Conferintele granilor fiira partid. Pravda",
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Red' (Nas Vek"), Petrograd. 353.
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deputati ai nzuncitorilor, taranilor, ostasilor rosii fi cazacilor
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titlul comun : Al VII-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia. 443, 474, 475, 476.

Rezolutie cu privire la curentele socialiste" fi la Conferinta de la
Berna. Adoptatà pe baza referatelor prezentate de G. Zinoviev
si F. Platten. Kommunisticeskii International", Petrograd,
1919, nr. 1, 1 mai, col. 105-110. Sub titlul comun : Hotaririle
prirnului Congres al Internationalei Comuniste. 91.
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423-424, 452, 455-456.

Rezolutiile Conferintei generale a Partidului muncitoresc social-de-
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Scrisoare catre Nansen vezi De la Comisariatul poporului pentru
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Scrisoarea din 12 ianuarie vezi Relatiile ruso-americane.

Sereda, S. P. Uniunca comunelor i artelurilor agricole. (In legatura
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Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputaii ai muncitorilor,

aliatii.
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der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik der Sozial-
demokratie. Stuttgart, Dicta, 1899. VIII, 451 S. 267.

Die Diktatur des Tholetmiats. Wien, Brand, 1918. 63 S. 95,
108-110, 187, 196, 266, 268, 272, 280, 470.

&7 V. 1. Lenin, Opere complete "91. IV-
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MacDonald, J. R. La troisieme Internationale. L'Humanité",
Paris, 1919, N 5 475, 14 avril, p. 1. 91-110, 449-451.
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The New Republic", New York. 187.

1919, No. 242, June 25, p. 251-252. 187-190.
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Paris, 1919, N 5 669, 26 octobre, p. 1. Semnat : Anatole
France s.a. 405.
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gabe. Berlin, Hellmann, 1919. 48 S. 181, 218, 272.
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A. J. 6-8.

Adler, Friedrich (1879-1960) lider al aripii de dreapta a so-
cial-democratiei austriece. Dupà revolutia din 1918 din Austria a
trecut in tabara contrarevolutiei. V. I. Lenin 1-a caracterizat pe
Adler in acea perioada drept unul dintre cei mai infami tradatori
ai socialismului. Adler a fost unul dintre organizatorii Internatio-
nalei a II 1/2, centriste (1921-1923), iar dupà aceea unul dintre
liderii asa-nurnitei Internationale muncitoresti socialiste". 213,
214, 216, 271, 276, 432.

Aleksinski, G. A. (n. 1879) la inceputul activitatii sale politice
a fost social-democrat. In perioada primei revolutii ruse a aderat la
bolsevici. In anii reactiunii a ficut pane din rindurile otzovistilor
a fost unul dintre organizatorii grupului antipartinic Vpered". In
timpul primului razboi mondial s-a manifestat ca social-sovinist
a colaborat la o serie de ziare burgheze. In 1917 s-a aliturat
grupului plehanovist Edinstvo" ; s-a situat pe pozitii contrarevolu-
tionare. In iulie 1917, confectionind, cu concursul serviciului de
contraspionaj al armatei, o serie de documente false, a calomniat pe
V. I. Lenin si pe bolsevici. In aprilie 1918 a fugit in strainatate. In
emigratie s-a alaturat taberei ultrareactionare. 456.

Amanulla-han (n. 1892) emir (1919-1926), apoi padisah
(1926-1929) al Afganistanului. 228,

.Anquetil, George ziarist francez ; in 1919 a fost redactor al
ziarului Le Titre Censure ! ! !". 194, 214.

Au lard, Frangois-Alphonse (1849-1928) istoric burghez fran-
cez, autorul mai multor lucrari de istorie a revolutiei burgheze
franceze de la sfirsitul secolului al XVIII-lea, membru al partidului
radical. In perioada 1886-1922 a fost la Sorbona profesor de istorie
a revolutiei franceze. A fost prim-secretar al Societatii pentru stu-
dierea istoriei revolutiei franceze" si redactor-sef al revistei Ité-
volution frangaise". In lucrarile sale, intemeiate pe un vast material
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arhivistic, a combatut de pe poziii burghezo-liberale tendinta istori-
cilor reactionari de a denatura istoria revolutiei franceze. Opera sa
fundamentala este Histoire politique de la Revolution frangaise"
(1901). 405, 410, 475.

Avksentiev, N. D. (1878-1943) unul dintre liderii partidului
socialist-revolutionar, membru al Comitetului Central al acestui
partid. Dup a. revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a
fost presedinte al Comitetului executiv al Sovietului de deputati ai
taranilor din Rusia ; ministru de interne in cel de-al doilea guvern
provizoriu, de coalitie, prezidat de Kerenski, iar mai tirziu presedinte
al Consiliului provizoriu al Republicii ruse" (Preparlament), insti-
tutie contrarevolutionara. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie
a participat la organizarea unor rebeliuni contrarevolutionare. In
1918 a fost presedinte al asa-numitului Directorat de la Ufa", apoi
a emigrat in strainatate, unde a continuat s duca o lupta activa
impotriva Puterii sovietice. 62, 456.

Babwkin, 1. V. (1873-1906) muncitor, revolutionar de pro-
fesie, bolscvic. Si-a inceput activitatea revolutionara in 1893 ; a
participat la un cerc muncitoresc condus de V. I. Lenin. A luat parte,
alaturi de Lenin, tla elaborarea primului manifest agitatoric social-
democrat Catre muncitorii de la Intreprinderea «Semeanni-
kov»" i la dituzarea lui in incinta acestei intreprinderi. Din
momentul organizarii Uniunii de lupta pentru eliberarea clasei
muncitoare" din Petersburg, Babuskin a devenit unul dintre membrii
ei cei mai activi si colaboratorul cel mai apropiat al lui Lenin. A
participat indeaproape la organizarea Iskrei" leniniste ; a fost unul
dintre primii ei agenti i unul dintre corespondentii ei activi. A fost
in repetate rinduri arestat, deportat i detinut in inchisori. A parti-
cipat activ la revolutia din 1905-1907 si a facut parte din comi-
tetele de la Irkutsk si Cita ale P.M.S.D.R. In timp ce insotea un
transport de arme, Babuskin a fost prins de un detasament de re-
presalii si impuscat pc loc, judecata. Necrologul lui Babuskin

fost scris de Lenin (Opere complete, vol. 20, Bucumti, Editura
politica, 1963, ed. a doua, P. 83-87). 101.

Balabanov, M. S. (n. 1873) social-democrat, mensevic. A co-
laborat la organele de presa' mensevice Nacealo" si Delo", iar (cu
incepere) din 1909 a colaborat la ziarul Kievskaia Misl", de orien-
tare burghezo-liberala. In 1917 a fost consilier municipal la Kiev.
In 1918 a facut parte din contrarevolutionara Rada centrala a
Uorainei, iar in 1919 a fost membru in Comitend organizatiei men-
,sevice din Kiev. 141.

Barbusse, Henri (1873-1935) cunoscut scriitor si militant pe
tarim social din Franca. Membru al Partidului Cornunist Francez
din 1923. Constiinta sa revolutionatI4 5-?, format in cursul primului
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razboi mondial, la care a participat ca simplu soldat. A fost un
prieten al Statului sovietic din primele zile ale existencei acestuia ;
a ludt parte activa la miscarea impotriva intervenciei antisovietice
din 1918-1920.

In deceniile al 3-lea si al 4-lea a avut un important rol in mi--
carea oamenilor de cultural progresisti din Franca si din lumea in-
treaga impotriva razboiului si a fascismului. 107, 118, 450.

Bauer, Otto (1882-1938) unul dintre liderii social-democraciei
austriece i ai Internacionalei a II-a, ideolog al asa-numitului austro-
marxism". A avut o atitudine ostila faca de Revolucia Socialised' din
Octombrie. 216.

Bazarov, V. (Rudnev, V. A.*) (1874-1939) a intrat in mis-
carea social-dernocrata in 1896. In anii 1905-1907 a colaborat la
o serie de publicatii bolsevice. In perioada reacciunii s-a indepartat
de bolsevism, a propagat zidirea de dumnezeu" i empiriocriticismul
si a fost unul dintre principalii reprezentanci ai revizuirii marxismu-
lui in spirit machist. In 1917 a falcut parte din rindurile mensevicilor
internacionalisti si a fost unul dintre redactorii ziarului semimensevic
Novaia Jizn" ; a luat atitudine impotriva Revoluciei Socialiste din
Octombrie ; in 1919 a colaborat activ la revista mensevica'. Misl".

Incepind din 1921 a lucrat in Comisia de Stat a P1anificrii ; in
ultimii ani de viata s-a indeletnicit cu traduceri de lucrari literare

filozofice. 141.

Bentham, Jeremy (1748-1832) jurist si filozof englez, ideolog
al liberalismului burghez, teoretician al utilitarismului. Potrivit teoriei
sale, societatea nu este altceva decit totalitatea indivizilor legaci intre
ei exclusiv prin tendinca de a realiza folosul personal. Marx a facut
o apreciere nimicitoare teoriei lui Bentham si 1-a calificat drept
geniu al prostiei burgheze" (K. Marx. Capitalul", vol. I, Bucuresti,
Editura politica, 1960, editia a IV-a, p. 612). 134-135, 138.

Bernstein, Eduard (1850-1932) unul dintre conducatorii so-
cial-democraciei reformiste germane, teoretician al revizionismului
reformismului, lider al aripii de dreapta a Internacionalei a II-a.
Sub pretextul dezvoltarii creatoare a marxismului", a trecut la
revizuirea teoriei marxiste, la golirea marxismului de concinutul sau
revolucionar. A negat sau a denaturat principalele teze ale marxis-
mului. Bernstein a lansat lozinca : Telul final nu reprezinta nimic,
miscarea este totul", propagind codismul, ploconirea in faca sponta-
neitacii miscarii muncitoresti si reducind progresul social exclusiv la
reforme in cadrul capitalismului. El preconiza armonia de interese
intre proletariat si burghezie, se pronunca impotriva teoriei marxiste
a luptei de clasi, nega necesitatea revoluciei socialiste, a dictaturii
proletariatului. In economia politica, el nega teoria marxistal a plus-
valorii, legile acumularii capitaliste. In filozofie s-a ridicat impotriva
materiahsmului dialectic, incercind sa substituie filozofiei marxiste

* In paiantez5, cu litcre cursive, se dati adcva'ratelt aturte tie familie.
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filozofia idealista kantian i hegeliana. In perioada primului razboi
mondial s-a situat pe pozitii centriste, social-sovine. V. I. Lenin a
demascat temeinic si in mod necrutator conceptiile revizioniste ale lin
Bernstein, a caror consecinta practical directa a fost sprijinirea im-
perialismului german. 272.

Blanc, Louis (1811-1882) istoric francez, reprezentant al so-
cialismului mic-burghez. A negat caracterul ireconciliabil al con-
tradictiilor de clasal in conditiile capitalismului, a fost adversar al
revolutiei proletare, situindu-se pe pozitiile politicii de conciliere cu
burghezia. In perioada revolutiei din 1848, intrind in guvernul pro:
Nizoriu i aflindu-se in fruntea comisiei pentru studierea problemet
muncitoresti", prin tactica sa conciliatoare a ajutat burghezia sal

abati pe muncitori din calea luptei revolutionare. Ales in f ebrua-
He 1871 membru al Adunarii nationale, Blanc a facut parte dintre
adversarii Comunei din Paris. 216, 217, 220.

Bonci-Bruevici, V. D. (1873-1955) militant sovietic pe tarim
social si politic ; revolutionar de profesie. A participat la miscarea
revolutionara cu incepere din ultimii ani ai deceniului al 9-lea al
secolului trecut ; in 1896 a emigrat in Elvetia. In strainatate a
participat la activitatea grupului Eliberarea muncii", a colaborat la
Iskra", a luat parte activa la organizarea aparitiei unor ziare
reviste bolsevice si la organizarea editurilor de partid. A fost prigonit
de autoritatile tariste. Dupi revolutia burghezo-democratica din fe-
bruarie 1917 a fost membru al redactiei ziarului Izvestiia Sovietului
din Petrograd" (pini in mai 1917) ; dupa aceea a redactat ziarul
bolsevic Rabocii i Soldat". A participat activ la insurectia armata
din Octombrie la Petrograd. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie
a fost director al treburilor Consiliului Comisarilor Poporului (pina
in octombrie 1920), redactor-sef al editurii Jizn i Znanie". Incepind
din 1930 a fost director al Muzeului de literatura din Moscova,
organizat de el, iar din 1946 director al Muzeului de istorie a
religiei i ateismului din Leningrad, de pe linga Academia de Stiinte
a U.R.S.S. A scris amintiri despre V. I. Lenin. 389.

Branting, Karl Hjalmar (1860-1925) lider al Partidului so-
cial-democrat din Suedia, unul dintre conducatorii Internationalei
a II-a. S-a situat pe poziii oportuniste. In anii 1887-1917 a fost
(cu intreruperi) redactor al ziarului Socialdemokraten", organ cen-
tral al partidului ; in perioada 1897-1925 a fost deputat in Riksdag.
In timpul primului razboi mondial s-a manifestat ca social-sovinist.
In 1917 a facut parte din guvernul de coalitie burghez, a sprijinit
interventia militara impotriva Rusiei Sovietice. In anii 1920,
1921-1923 si 1924-1925 a prezidat cabinete social-democrate.
94, 100, 107, 188, 193.

Brefkovskaia, E. K. vezi Bresko-Breskovskaia, E. K.

Brefleo-Bregeovskaia, E. K. (1844-1934) unul dintre organiza-
torii i conducatorii partidului eserilor, reprezentind aripa de extrema'

si



TIGU INDICE DE NUME

dreapta a acestui partid. Dupa revolutia din februarie 1917 a spri-
jinit guvernul provizoriu burghez. Adepta a continuarii r'azboiului
imperialist pink' la victoria finall". Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a luptat impotriva Puterii sovietice. In 1919 a emigrat
in S.U.A. Ulterior s-a stabilit in Franca. In strainatate a dus o
campanie de calomniere a Rusiei Sovietice si a militat pentru o noua
interventie. A colaborat la Dni", organ al emigrantilor albi din
Paris. 127.

Bubnov, A. S. (1883-1940) militant de seama al partidului
bolsevic si al Statului sovietic. Membru al partidului bolsevic din 1903.
A dus munca de partid la Ivanovo-Voznesensk, Moscova, Petersburg
si in alte orase. Dupa revolutia burghezo-democratick din februa-
rie 1917 a fost membru al Biroului regional Moscova al P.M.S.D. (b)
din Rusia, membru al Comitetului din Petersburg si al C.C. al parti-
dului. A luat parte activa la pregatirea i infaptuirea Revoluyiei
Socialiste din Octombrie, a fost membru al Comitetului militar-re-
voluyionar din Petrograd si al Centrului militar-revoluyionar pentru
conducerea insurecyiei armate, creat de C.C. al partidului. Incepind
din 1918 a avut munci de raspundere pe linie de partid, de stat
in armati. A fa'cut parte din grupul antipartinic al comunistilor de
stinga". A fost membru al guvernului sovietic al Ucrainei si al C.C.
al P. C. (b) din Ucraina, membru al Consiliului militar-revoluyionar
al Frontului ucrainean si al Consiliului rnilitar-revolutionar al dis-
trictului militar Caucazul de nord. In 1920-1921 a facut parte din
grupul oportunist al centralismului democratic". In anii 1922-1923
a condus Seccia de agitatie si propaganda a C.C. al P.C. (b) din
Rusia. In 1923 a semnat declarayia troykista a celor 46 ; ulterior a
participat la lupta impotriva troykismului. Incepind din 1924 a fost
seful Directiei politice a Armatei Rosii muncitoresti-yaranesti
membru al Consiliului rnilitar-revolutionar al U.R.S.S. ; in 1925
secretar al C.C. al P.C. (b) din Rusia. Din 1929 pina in 1937 a fost
comisar al poporului pentru invatamint al R.S.F.S.R. A fost ales in
repetate rinduri membru i membru supleant al C.C. al partidului.

375-376.

Buisson, Ferdinand Edouard (1841-1932) om politic francez,
membru de vaza al partidului radical-socialist ; profesor de pedago-
gie la Sorbona. Membru al Camerei deputatilor in 1902-1914 si
1919-1924 ; a fost autorul mai multor proiecte de legi, in cea mai
mare parte consacrate reglementarii invayamintului public. 405.

Bullitt, William Christian (n. 1891) ziarist si diplomat reac-
tionar american, unul dintre promotorii activi ai politicii antisovie-
tice a iniperialistilor din S.U.A. In 1917 a fost seful Biroului de
informayii pentru Europa centrall. al Departamentului de Stat
al S.U.A. In 1918-1919 a deyinut functia de atasat al delegayiei
americane la Conferinya de pace de la Paris. In 1919 a fost trimis
de Wilson si de Lloyd George in Rusia Sovietica cu o misiune
speciala. Dupa aceea si-a dat demisia. A revenit la activitatea
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diplomatica in 1933. In anii 1933-1936 a fost primul ainbasador
american in U.R.S.S., iar in anii 1936-1941 ambasador in Franca.
In timpul sederii lui in U.R.S.S. si in Franca a promovat o hose
ostila Uniunii Sovietice. In anii 1942-1943 a detinut functia de
adjunct special al ministrului marinei al S.U.A. Dupa cel de-al doilea
razboi mondial se manifesta ca partizan activ al politicii razboiului
rece". 117, 211, 373, 409, 420.

Bunakov, I. (Fundarninslei, I. I.) (1879-1942) unul dintre
liderii partidului eserilor. In anii primului razboi mondial s-a situat
pe pozitii social-sovine ; a colaborat activ la ziarul social-sovin
Priziv", care aparea la Paris. In 1918 a facut parte din organizatia
contrarevolutionara Uniunea pentru renasterea Rusiei". A emigrat
in Franca, unde a participat la editarea revistei Sovremennie
Zapiski". 141.

Cavaignac, Louis-Eugene (1802-1857) general francez, am po-
litic reactionar. A participat la cucerirea Algeriei (1831-1848), s-a
distins prin metodele sale barbare de ducere a razboiului. Dupa re-
volutia din februarie 1843 a fost numit guvernator al Algeriei ; din
mai 1848, dupl. alegerea lui ca deputat in Adunarea constituanta, a
devenit ministru de razboi ; din iunie 1848 a fost in fruntea dic-
taturii militare, a inabusit cu o nemaipomenita cruzime insurectia
din iunie a muncitorilor parizieni. Intre iunie si decembrie 1848 a
fost seful puterii executive. Numele lui a intruchipat, dupa turn a
aratat Marx, dictatura burgheziei prin sabie" (Opere, vol. 7,
Bucuresti, Editura politica, 1960, p. 41). 191.

Cernenkov, B. N. (n. 1883) membru al partidului eserilor
cu incepere din 1903, de profesiune statistician. Membru al Adu-
narii constituante, participant la Consfatuirea de stat din Ufa in
1918, ministru al agriculturii in Directoratul contrarevolutionar din
Ufa. In 1919 a facut parte din grupul socialist-revolutionar
Narod". 29.

Cernov, V. M. (1876-1952) unul dintre liderii i teoreticienii
partidului eserilor. Din mai pina' in august 1917 a fost ministru al
agriculturii in guvernul provizoriu burghez ; a promovat o politica
de crunte represiuni impotriva taranilor care trecusera la ocuparea
parninturilor mosieresti. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a
fost unul dintre organizatorii rebeliunilor antisovietice. In 1920 a
enligrat ; in strainatate a conrinuat sil desfasoare activitate anti-
sovietica. 42, 56, 61, 87, 129, 188, 189, 191, 281, 283, 456.

Chase, Stuart (n. 1883) cunoscut publicist si economist bur-
ghez , american ; a scris o serie de lucrari in dornen;ul sociologiei
al economiei. 187-188.
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Churchill, Winston (1874-1965) om politic englez, lider al
partidului conservator in anii 1940-1955. Intre anii 1908 si 1929 a
fost ministru in diferite guverne. In perioada 1918-1921, ca ministru
de razboi, a fost unul dintre inspiratorii i organizatorii interventiei
armate impotriva Rusiei Sovietice. V. I. Lenin 1-a calificat pe
Churchill drept dusman de moarte al Rusiei Sovietice".

In anii 1940-1945 a fost prim-ministru al unui guvern de coalitie.
In timpul celui de-al doilea razboi mondial a fost principalul ini-
tiator al politicii de tergiversare a deschiderii celui de-al doilea front,
politica prin care se urmarea slabirea Uniunii Sovietice. In 1945,
fiind infrint in alegeri, guvernul Churchill a demisionat. In 1946
Churchill a rostit la Fulton (S.U.A.) un discurs care a marcat
inceputul razboiului rece" impotriva U.R.S.S. si a tarilor de demo-
cratie populara. Ca lider al opozitiei parlamentare" in anii 1945
1950 si numi t din nou prim-ministru in anii 1951-1955, Churchill a
promovat o linie orientata spre reinvierea militarismului german si
crearea de blocuri militare-politice indreptate impotriva U.R.S.S.
a tarilor de democratie populara. In 1955 a demisionat din postul
de prim-ministru si de lider al partidului conservator, dedicindu-se
scrierii de nlemorii i lucrari istorice in care a cautat s justifice
politica cercurilor guvernante ale Marii Britanii. 245, 330, 353,
399-400, 474.

Cicerin, G. V. (1872-1936) om de stat sovietic, diplomat
eminent. In anii 1904-1917 s-a aflat in emigratie, unde, in 1905,
a intrat in P.M.S.D.R. In perioada reactiunii a fost adept al men-
sevismului ; in anii primului razboi mondial s-a situat pe pozitii
internationaliste ; la sfirsitul anului 1917 a trecut pe pozitiile bol-
sevismului si in 1918 a fost primit in rindurile P.C. (b) din Rusia.
Din 1918 pita in 1930 a fost comisar al poporului pentru afacerile
externe, a condus delegatiile sovietice la conferintele internationale
de la Genova si Lausanne. A fost membru al C.E.C. din Rusia
al C.E.C. al U.R.S.S. La congresele al XIV-lea si al XV-lea ale
partidului a fost ales membru al C.C. 337, 366, 409.

Clemenceau, Georges Benjamin (1841-1929) om politic si om
de stat francez ; timp de multi ani a fost unul dintre liderii parti-
dului radical. Din 1876 membru al Camerei deputatilor din
Franta. Intre anii 1906 qi 1909 a fost seful guvernului francez.
Apanind interesele marelui capital, a promovat o politica de crunte
represiuni impotriva clasei muncitoare. In timpul primului razboi
mondial s-a manifestat ca un sovinist inveterat. Din noiembrie 1917,
Clemenceau a venit din nou in fruntea guvernului francez, instaurind
in çar un regim de dictatura militara. A fost unul dintre inspiratorh

organizatorii blocadei i ai interventiei armate impotriva Rusiei
Sovietice ; fHnd Infant In alegerile prezidentiale din 1920, s-a retras
din viata politica. 100, 129, 130, 406, 430.
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Diiurnig, Ernst (1866-1922) - social-democrat german ; ziarist.
Unul dintre intemeietorii Partidului social-dcmocrat independent din
Germania, iar din august 1919 presedintele lui. In decembrie 1.920,
impreuna cu aripa stinga a independenyilor", a intrat in rindurile
Partidului Comunist din Germania, dar in 1922 a revenit in path-
dul social-democrat. - 164.

Denikin, A. I. (1872-1947) - general yarist ; in timpul razboiu-
lui civil a fost unul din tre capeteniile miscarii albgardiste. Dupsa
moartea generalului Kornilov a fost comandantul-sef al foryelor ar-
mate antisovietice din sudul Rusiei. Dupa infringerea trupelor de
sub comanda sa a emigrat. - 34-35, 36, 37, 38, 39, 44, 45-65,
89, 112, 116, 117, 122, 126, 127, 138, 144, 149, 155, 156, 157,
158-159, 160, 169, 171, 180, 189, 199, 202, 207, 209, 225, 229, 233,
236, 245, 246, 248, 252-253, 292, 296, 300, 304, 309, 315, 316,
320, 324, 327, 342, 354, 357, 359, 364, 367, 368, 400, 407, 410, 415,
427, 438, 444, 459, 474.

Diacenko, A. P. (1875-1952) - membru al partidului bolsevic
din 1917. In 1919 a lucrat ca felcer la calea ferata Moscova-Kazan.
Dupa terminarea razboiului civil a lucrat in yinutul Altai. - 10-13.

Dreyfus, Alfred (1859-1935) - ofiyer al Marelui stat-major
al armatei franceze. In 1894, in urma unei false acuzayii de inalta
tradare, a fost pe nedrept condamnat la recluziune pe viaya. Dato-
rita acyiunilor pe care le-au desfasurat in apararea lui clasa mun-
citoare i intelectualitatea progresista, Dreyfus a fost grayiat in 1899,
iar in 1906 reabilitat. - 406.

Drobnis, I. N. (1891-1937) - membru al partidului bollevic cu
Aincepere din 1906. Dupa. Revoluyia Socialista din Octombrie a fost
ales membru in C.C. al P.C. (b) din Ucraina. In 1922 a facut
parte din Micul C.C.P. al R.S.F.S.R., iar in 1923 a fost presedintele
lui. In anii 1924-1927 a deyinut funcyia de vicepresedinte al Mi-
cului C.C.P. al R.S.F.S.R. In 1920-1921 a fost un militant activ
aI grupului antipartinic al centralismului democratic", iar din 1926
a aderat la blocul antipartinic troykisto-zinovievist. In 1927, Con-
gresul al XV-Iea al P.C. (b) aI U.R.S.S. I-a exclus din partid ca
militant activ al opoziyiei troykiste. In 1930 a fost reprimit in
partid, dar, deoarece a continuat s desfasoare o activitate anti-
partinica, a fost apoi din nou exclus din rindurile P.C. (b)
al U.R.S.S. - 375-376.

Eberlein, Hugo (Albert, M.) (1887-1944) - comunist german.
A fost unul dintre conducltorii Uniunii Spartacus" i membru
al C.C. al Partidului Comunist din Germania. Delegat la congresele
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I, al IV-lea si al VII-lea ale Internationalei Comuniste ; in anii
1935-1937 a fost membru al comisiei internationale de control a
Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste. 256-257.

Engels, Friedrich (1820-1895) unul dintre intemeietorii co-
munismului stiintific, conducator si invatator al proletariatului in-
ternational, prieten i tovaras de lupta al lui K. Marx (vezi articolul
lui V. I. Lenin Friedrich Engels", in Opere complete, vol. 2,
Bucuresti, Editura politica, 1963, ed. a doua, p. 1-14). 66, 69,
82, 99, 100, 192, 267, 268, 269, 271, 285, 449, 464, 468.

ENtein, I. A. vezi Iakovlev, I. A.

Feuerbach, Ludwig Andreas (1804-1872) eminent, filozof ma-
terialist si ateist german, unul dintre pre cursorii rnarxismului. Feuer-
bach a criticat filozofia idealista a lui Hegel, a aratat legatura
dintre idealism si religie ; in explicarea fenomenelor sociale insa,
Feuerbach a ramas idealist. Materialismul lui a fost metafizic
contemplativ. Deli s-a apropiat de intelegerea rolului practicii in
procesul cunoasterii, el nu a conceput-o insa ca practica social-
istorica, transformatoare, revolutionara.

In ultirnii ani ai vietii sale a manifestat interes pentru litera-
tura socialista, a citit Capitalul" lui Marx, iar in 1870 a intrat
in Partidul social-democrat din Germania. 142.

Foch, Ferdinand (1851-1929) maresal al Frantei. In timpul
primului razboi mondial a fost comandant de armata, iar apoi set al
Marelui stat-major al armatei franceze ; comandant suprem al for-
telor armate ale Antantei. In anii 1918-1920 a fost unul dintre
organizatorii activi ai interventiei militare impotriva Rusiei So-
vietice, presedintele Consiliului militar aliat suprem si unul dintre
autorii tratatului de pace de la Versailles. 19.

France, Anatole (Thibaut, Anatole Francois) (1844-1920) emi-
nent scriitor francez. In scrierile sale a demascat cu vigoare viciile
societatii burgheze. Luptator activ pentru democratie, a combatut
sovinismul si militarismul. In 1917 a salutat cu entuziasm Revo-
lutia Socialista din Octombrie, iar Ia sfirsitul vietii a aderat, prin
conceptille sale, la comunisti ; a colaborat la ziarul L'Humanite".

405.

Fundarninski, 1. I. vezi Bunakov, I.

Galliffet, Gaston-Alexand, e-Augnst (1830-1909) general fran-
ceL, a partici pat la o serie de rgzboaie purtate de Franta ; calau
al Comunel din Paris din 1871. Comandind o brigada de cavalerie

si
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din armata versaillezilor, a dat dovada de o deosebita cruzime in
reprimarea comunarzilor. In 1872 a inabusit o rascoala a arabilor din
Algeria. Ulterior a detinut o serie de posturi importante in armata,
iar din iunie 1899 pina in mai 1900 a fost ministru de razboi in
guvernul Waldeck-Rousseau. 191.

Goldman, M. I. vezi Liber, M. I.
Golosov vezi Nikolaevski, B. I.

Goltz, Radiger (1865-1930) general german. In calitate de
comandant al grupului expeditionar de trupe germane si impreuna
cu detasamentele finlandezilor albi a reprimat in aprilie 1918 re-
volutia muncitoreasca din Finlanda. In ianuarie 1919 a fost co-
mandant-sef al trupelor de ocupatie germane din tarile baltice.. Cu
concursul imperialistilor din S.U.A. si Anglia a creat din umtati
germane si albgardiste o armata antisovietica. In anii care au urmat,
el a fost until dintre organizatorii bandelor fasciste in Germania.

221.

Golubev, I. M. (1875-1938) membru al P.M.S.D.R. din 1900,
bolsevic. A dus munca revolutionaral la Petersburg, Tver, Baku si
Moscova. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a facut parte din Sovietul din Moscova si din primul lui Comitet
executiv. Dupa Revolutia Socialised din Octombrie a fost comisar
al Comitetului militar-revolutionar al raionului Basmannii din Mos-
cova, iar din august 1918 imputernicit al Comisariatului apro-
vizionarii pentru col ectari de cereale in gubernia Orel ; in anii ur-
matori a lucrat la Cornisariatul poporului pentru agricultura, la
Directia generala a energiei electrice si la Tribunalul Suprem al
R.S.F.S.R. 458.

Gompers, Samuel (1850-1924) fruntas al miscarii sindicale
americane. A fost unul dintre intemeietorii Federatiei americane a
munch (A.F.L.) ; din 1895 a fost presedinte inamovibil al A.F.L.
A promovat o politica de colaborare de clasa. cu capitalistii si a
fost adversar al luptei revolutionare a clasei muncitoare. In primul
razboi mondial s-a situat pc pozitii social-sovine. Fata de Revolutia
Socialista din Octombrie i fata de Statul sovietic a avut o ati-
tudine ostila. 193.

Grigoriev, N. A. (1878-1919) ofiter in armata tarista. Dupa
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost partizan
al Radei centrale, apoi 1-a sprijinit pe hatmanul Skoropadski, iar la
sfirsitul anului 1918 a trecut de partea lui Petliura. La inceputul
anului 1919, in legatura cu succesele obtinute de Armata Rosie in
Ucraina, el a recurs la o manevra, declarind ca trece de partea
Puterii sovietice. In mai 1919 a organizat si a condus o rebeliune
contrarevolutionara in spatele unitatilor militare sovietice din sudul
Ucrainei. Dupa infringerea rebcliunii, la sfirsitul lunii mai 1919, a
fugit la comandamentul detasamentului lui Mahno, unde scurt timp
dupa aceea a fost ucis. 36,
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Grossman, G. A. (n. 1863) ziarist, mensevic, a colaborat la
revistele Russkoe Bogatstvo", Obrazovanie" si Jizn" ; a tradus
in limba rusa cartea lui Ed. David Socialismul i agricultura".
Fata de Marea Revolutie Socialista din Octombrie a avut o ati-
tudine ostil. In 1919, la Odesa, a participat la editarea revistei
mensevice antisovietice Greaduscii Den" (Ziva de miMe"), apoi a
emigrat. 141

Haase, Hugo (1863-1919) unul dintre liderii social-democra-
tiei germane, oportunist. In 1911 a lost ales presedinte al conducerii
Partidului social-democrat german. Deputat in Reichstag in anii
1897-1907 si 1912-1918. In timpul primului razboi mondial s-a
situat pe pozitii centriste. In aprilie 1917 a fost unul dintre inte-
meietorii Partidului social-democrat independent din Germania. In
timpul revolutiei din noiembrie 1918 din Germania, Haase a facut
parte din asa-numitul Consiliu al imputernicitilor poporului, care a
dus o politica de inabusire a miscarii revolutionare. 164, 216, 221.

Hilferding, Rudolf (1877-1941) unul dintre liderii oportunisti
ai social-democratiei germane §i ai Internationalei a II-a ; teoretician
al asa-numitului austro-marxism". Din 1907 pina in 1915 a fost re-
dactor al ziarului Vorwarts", organ central al Partidului social-de-
mocrat din Germania. Principala sa opera, Capitalul financiar", apa-
ruta in 1910, a fost apreciata de V. I. Lenin, care a criticat insa de-
finitia gresitä data capitalului financiar, faptul ca Hilferding trece cu
vederea contradictille imperialismului etc. In anii primului razboi mon-
dial, Hilferding s-a situat pe pozitii centriste, a aparat unitatea cu
social-imperialistii. Dupà razboi a lansat teoria capitalismului orga-
nizat", devenind un apologet al capitalismului monopolist de stat.
Din 1917 lider al Partidului social-democrat independent din Ger-
mania. A fost in repetate rinduri membru al guvernului burghez al
Republicii de la Weimar. Dupa instaurarea fascismului a emigrat in
Franca. 193, 216.

Hindenburg, Paul (1847-1934) militar i om de stat german,
feldmarelal, reprezentant al elementelor reactionare i ovine ale im-
perialismului german. In anii primului razboi mondial a fost co:
mandant al armatei germane pe Frontul de est, apoi sef al Mare lus
stat-major. Unul dintre organizatorii interventiei militare impotriva
Rusiei Sovietice. A participat la inabusirea revolutiei din noiembrie
1918 din Germania. In anii 1925-1934 a fost presedinte al Republicii
de la Weimar. In 1933 1-a insarcinat pe Hitler cu formarea guver-
nului, trecind astfel in mod oficial intreaga putere in mina fas-
cistilor. 19.

Hobson, John Atkinson (1858-1940) economist englez, repre-
zentant tipic al reformismului i pacifismului burghez, autor al unei
serii de carti, dintre care cele mai cunoscute sint : Problemele sari-

8
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ciei" (1891), Evolutia capitalismului contemporan" (1894), Imperia-
lismul" (1902). In ultima perioada a vietii sale, Hobson a devenit un
apologet fatis al imperialismului si a propagat teoria statului uni-
versal". 468.

Huysmans, Camille (n. 1871) unul dintre cei mai vechi militanti
ai miscarii muncitoresti din Belgia ; profesor de filologie, ziarist. In
anii 1904-1919 a fost secretar al Biroului socialist international ; in
timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii centriste si a fost
conducatorul de fapt al B.S.I. A facut parte in repetate rinduri din
guvernul belgian. In anii 1946-1947 a fost prim-ministru. Incepind
din 1910 a fost membru al Camerei deputatilor ; in anii 1936-1939 si
1954-1959 a fost presedintele ei. In ultimii ani s-a pronuntat pentru
stabilirea de contacte intre partidele socialiste i P.C.U.S., pentru re-
facerea unitatii miscarii muncitoresti internationale. 193.

Hyndman, Henry Mayers (1842-1921) socialist englez, refor-
mist. In 1881 a fondat Federatia democrata, devenita in 1884 Fede-
ratia social-democrata. In anii 1900-1910 a fost membru al Biroului
socialist international. A fost unul dintre liderii Partidului socialist
britanic, din care s-a retras in 1916, dupa ce Conferinta de partid
de la Salford I-a condamnat pentru pozitia sa sociallovina fatal de
razboiul imperialist. A avut o atitudine ostila fafa de Revolutia So-.
cialista. din Octombrie si a sprijinit interventia armata impotriva
Rusiei Sovietice. 100.

lakovlev (ENtein), I. A. (1896-1939) membru al partidului
bolsevic din 1913. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie
1917 a activat in cadrul Organizatiei din Petrograd a P.M.S.D.R. (b),
iar din mai 1917 a fost secretar al Comitetului de partid din Ekate-
rinoslay. A participat activ la Revolutia Socialista din Octombrie
la razboiul civil in Ucraina, a fost presedinte al Cornitetului revo-
lutionar din Harkov, presedinte al comitetelor guberniale de partid
Ekaterinoslav si Kiev, seful sectiei politice a Armatei a 14-a. A fost
apoi membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Ucraina,
adjunct al comisarului poporului pentru Inspectia muncitoreasca-ta-
raneasca, comisar al poporului pentru agricultural al U.R.S.S., sef al
sectiei agrare a C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. La Congresul al XVII-lea
al partidului a fost ales membru in C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S

375.

laleovleva, V. N. (1885-1944) membra a partidului bolsevic
din 1904. A desfasurat munca de partid la Moscova. In 1917 a fost
secretar al Biroului organizatiei P.M.S.D.R. (b) din regiunea Moscova.
Dupl Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat in aparatul de stat

pe linie de partid : a fost membra a colegiului Comisariatului
poporului pentru afacerile interne si a colegiului Comisariatului po-
porului pentru aprovizionare, director al treburilor Consiliului eco-
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nomic superior, secretar al Comitetului de partid din Ivloscova, _se-
cretar al Biroului regional de partid din Siberia, adjunct al comisa:
rului poporului pentru invatamint al R.S.F.S.R., comisar al poporulut
pentru finante al R.S.F.S.R. In 1918 a fa'cut parte din grupul anti-
partinic al comunistilor de stinga" ; in timpul discutiei din 1920
1921 cu privire la sindicate a facut parte din grupul tampon", care
ulterior s-a unit cu Trotki ; in 1923 a semnat declaratia trotkista a
celor 46. In anii 1924-1926 a activat in cadrul centrului trotkist,
apoi a rupt cu opozitia. 200, 389.

ludenici, N. N. (1862-1933) general in armata tarista. In anii
1903-1906 a comandat o expeditie de represalii in Armenia. In 1917
a fost comandantul Frontului din Caucaz. Dupa Revolutia Sociahsta
din Octombrie a facut parte dintr-un guvern contrarevolutionar
guvernul Regiunii de nord-vest" , a fost comandant-sef al arma-
tei albgardiste de nord-vest. S-a bucurat de sprijinul larg al impe-
rialistilor Antantei. In 1919 a intreprins doua incercari nereusite de
a ocupa Petrogradul. Infrint de Armata Rosie in noiembrie 1919, s-a
retras in Estonia, iar dupa aceea a plecat in Anglia. 155, 159, 229,
233, 252, 286, 292, 309, 315, 318, 320, 324, 326, 329-330, 353, 355,
367, 400, 407, 410, 425, 438, 474.

IuFleevici, P. S. (1873-1945) social-democrat, mensevic ; liccn-
tiat in matematica ; in filozofie era adept al pozitivismului si prag-
matismului, curente inrudite cu machismul.

Adversar al Puterii sovietice, in anii 1917-1919 a colaborat, in
Ucraina, la revista esero-mensevica Obedinenie" (1918-1920) si la
alte publicatii antibolsevice ; ulterior s-a retras din viata politic.
143-144.

Ivanovici, St. vezi Portugheis, S. I.

Jacoby, Johann (1805-1877) publicist 5i om politic german,
democrat burgbez ; de profesiune medic. In 1848 a fost unul dintre
liderii aripii stingi a Adunarii nationale din Prusia. In deceniul
al 7-lea al secolului trecut a aderat la partidul progresistilor" ;
a avut o atitudine negativa fata de politica lui Bismarck. In 1872 a
intrat in Partidul social-democrat, pe ale carui liste a fost ales, in
1874, deputat in Reichstag. Jacoby n-a fost marxist, dar K. Marx
si F. Engels I-au pretuit ca pe un democrat care s-a situat de partea
miscarii proletare, cu toate cà in multe privinte nu era de acord cu
ea. 19.

Kaledin, A. M. (1861-1918) general in armata tarista, batman
stat deal cazacilor tie pe DQE. In avgust 1917, la Consfgtuirea de

--
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la Moscova, a prezentat un plan de inabusire revolutiei ; a par t.i-
cipat activ la rebeliunea lui Korn ilov. Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a fost unul dintre conducatorii miscarii contrarevolutionare
a cazacilor de pe Don, a participat la crearea armatei de voluntari"
a albgardistilor, a condus rebeliunea cazacilor. In urma infringerilor
suferite pe front in ianuarie 1918 s-a impuscat. 176.

Kalinin, M. I. (1875-1946) eminent activist al partidului
comunist 6 al Statului sovietic, membru de partid din 1898. A acts-
vat in primele cercuri muncitoresti marxiste ilegale si in Umune a
de lupta pentru eliberarea clasei muncitoare", intemeiata de
V. I. Lenin la Petersburg. A participat activ la prima revolutte
rusa. A desfa'surat munca de partid la Petersburg, Tiflis, Reval,
Moscova si in alte orase din Rusia. A fost in repetate rinduri
arestat, intemnitat i deportat de autoritatile tariste. In 1912, la
Conferinta a VI-a (de la Praga) a partidului, a fost ales membru
supleant al C.C., iar apoi a fost cooptat in Biroul din Rusia
al C.C. al P.M.S.D.R. A fost unul dintre organizatorii editarii
ziarului Pravda". In timpul revolutiei burghezo-democratice din
februarie 1917 a fost unul din conducatorii actiunilor de lupta ale
muncitorilor si soldatilor din Petrograd, membru al Comisiei execu-
tive a Cornitetului din Petrograd al partidului. A participat activ
la insurectia armata din Octombrie 1917 la Petrograd. Dupa Re-
volutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al Dumei
orasenesti, apoi comisar pentru problemele gospoda'riei comunale
al orasului Petrograd. Din rnartie 1919 a fost presedintele Co-
mitetului Executiv Central din Rusia, din decembrie 1922 presedin-
tele Comitetului Executiv Central al U.R.S.S., iar din 1938 pre -
sedintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Din 1919 membru
al C.C., iar din 1926 membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
al U.R.S.S. 317, 318, 337.

Kamenev (Rozenfeld), L. B. (1883-1936) membru al parti-
dului bolsevic din 1901. A facut parte din redactia ziarelor Pro.
letarii" 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 a adoptat o po-
zitie semimensevica fata de guvernul provizoriu si in problem
razboiului, s-a ridicat impotriva liniei leniniste a partidului, orientata
spre revolutia socialista. In octombrie 1917, in numele lui si al lui
Zinoviev, a publicat in ziarul semim ensevic Novaia Jizn" o de-
claratie in care se arata cà ei nu sine de acord cu rezolutia Comite-
tului Central cu privire la insurectia armata, ceea ce a constituit
o divulgare a unei hotarin secrete a partidului, o tridare a
revolutiei.

Dupa Revolmia Socialista din Octombrie a fost presedinte al
Sowetului 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 coalitie in

a
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care sa intre i mensevicii si eserii, 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 dedarat ca-si 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, pentru activi-
tate antipartinica a fost pentru a treia oara exclus din partid.
- 389.

Kautsky, Karl (1854-1938) - unul dintre teoreticienii social-de-
mocratiei germane i ai Internationalei a II-a ; incepind din 1910 a
devenit ideolog al centrismului (kautskismului) - una dintre cele
mai periculoase si mai daunatoare variante ale oportunismului. A
fost redactorul revistei Die Neue Zeit", publicatie teoretica a
social-democratiei germane.

In 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 si F. Engels i, sub influenta lor,
a aderat la marxism. In aceasta perioada a activitatii sale, el a pu:
blicat o serie de lucrari valoroase, ca Doctrina economical a ltn
Karl Marx" (1887), Problema agrarr (1899) s.a., contribuind la
popularizarea teoriei marxiste in Germania si in alte tari. Dar, Inca
pe vrernea aceea, el a dat dovada de inconsecventa ideologica,
facind concesii revizionismului. La inceputul secolului al XX-lea,
inconsecventa ideologia a lui Kautsky s-a accentuat pe linia re-
nuntarii treptate la esenta revolutionaral a marxismului. El a de-
venit ideologul centrismului. In timpul primului razboi mondial s-a
situat in esenta pe pozitiile social-sovinismului. A formulat teoria
antimarxista a ultraimperialismului", care estompa contradictiile
imperialismului.

In 1918, Kautsky a luat atitudine impotriva revolutiei din Ger-
mania. Dupa victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie, Kautsky
a negat necesitatea dictaturii proletariatului, opunindu-i teoria
utopia., nestiintifica a democratiei pure", situate deasupra claselor.
Conceptiile antimarxiste ale lui Kautsky au fost combatute de
Engels, ca si de fruntasii aripii de stinga a social-democratiei ger-
mane, si supuse unei aspre critici de catre V. I. Lenin, mai ales
in lucrarea Revolutia proletarà si renegatul Kautsky" (1918). -
17, 23, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 145-147, 164,
184-196, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 266, 267, 268, 272,
276, 280, 281, 283, 468, 470.

Kerensley, A. F. (n. 1881) - eser. In anii primului razboi mon-
dial a fost un social-sovinist inveterat. Dupil revolutia burghezo-
democratica din februarie 1917 a fost ministru al justitiei, ministru
de razboi i ministru al marinei, iar apoi prim-ministru in gu-
vernul provizoriu burghez si comandant suprem al armatei. Dupa
Revolutia Soda lista din Octornhrie a luptat impotriva Puterii sp-
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vietice ; in 1918 a fugit peste granita. In prezent traieste in S.U.A.,
unde desfasoara propaganda antisovietica. - 39, 87, 95, 115, 120,
150, 176-178, 189, 302, 424, 425.

Kolceak, A. V. (1873-1920) - amiral al flotei tariste, mo-
narhist, unul dintre principalii conducatori ai contrarevolutiei ruse
in anii 1918-1919, protejatul Antantei. Dupa Revolutia Socialista
din Octombrie, cu sprijinul imperialistilor din S.U.A., Anglia si
Franca, el s-a proclamat cirmuitor suprem al Rusiei si a trecut in
fruntea dictaturii militare burghezo-mosieresti din Ural, Siberia si
Extremul Orient. Loviturile date de Armata Rosie i cresterea mis-
carii partizanilor revolutionari au grabit sfirsitul dictaturii lui Kol-
ceak. Luat prizonier, la 7 februarie 1920 a fost impuscat in baza
unei hotariri a Comitetului revolutionar din Irkutsk. - 35-36, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47-48, 49, 50, 52, 54, 55-56, 60, 62, 63,
64, 65, 87-88, 112, 117, 126, 127, 128-129, 130-131, 138-139,
148, 149, 153-161, 169, 171, 176, 178, 179, 180, 189, 199, 202,
207, 209, 221 233, 244, 247, 252, 292, 296, 302-303, 309, 315--
316, 318, 320, 324, 325, 326, 329, 352, 354-355, 356-357, 359-
360, 364, 368, 370, 403, 407, 410, 415, 424, 425-426, 427, 438,
459, 474, 475.

Kornilov, L. G. (1870-1918) - general in armata tarista,
monarhist. In iulie 1917 a fost nunlit comandant suprem al armatei
ruse. In august a condus o rebeliune contrarevolutionara. Dupa
reprimarea rebeliunii a fost arestat si intemnitat, dar a evadat, ple-
cind in regiunea Donului, unde a devenit unul dintre organizatorii
armatei de voluntari" a albgardistilor, iar apoi comandantul
acesteia. A fost ucis in timpul luptelor de linga Ekaterinodar.
- 39, 177, 424.

Krasnov, P. N. (1869-1947) - general in armata tarista ;
a participat activ la rebeliunea lui Kornilov din august 1917. La
sfirsitul lunii octombrie 1917 a comandat detasamentele de cazaci
trimise de Kerenski impotriva Petrogradului in timpul rebeliunii
antisovietice. In 1918-1919 a condus armata albgardistä a cazacilor
de pe Don. In 1919 a fugit in strainatate, unde continuat acti-
vitatea antisovietica ; ulterior a colaborat cu hitleristii. A fost luat
prizonier, judecat i condamnat la moarte printr-o sentinta a Co-
legiului militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. - 115, 144, 360.

Ksandrov, V. N. (1877-1942) - membru al partidului bolsevic
din 1904. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a condus Direc-
cia a combustibilului, a fost membru al colegiului Co-
misariatului poporului pentru caile de comunicatie. Din 1920 a fost
membru al prezidiului Consiliului economic superior al Ucrainei,
apoi membru al prezidiului Consiliului economic superior al U.R.S.S.,
al Comisiei de Stat a Planificarii din U.R.S.S. Cu incepere din
1934 a lucrat ca sef al serviciului de intretinere din cadrul Direc-
siei cailor ferate de vest. - 415.
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Kun, Baa (1886-1939) militant al rniscarii muncitoresti
ungare si internationale ; unul dintre intemeietorii si conducatorii
Partidului Comunist din Ungaria. In timpul razboiului imperialist
mondial, aflindu-se ca prizonier de razboi la Tomsk, a desfasurat
o munca de propaganda revolutionara in rindurile prizonierilor.
In 1916 a stabilit legaturi cu organizatia locala a P.M.S.D.R. (b)
si a intrat in rindurile partidului bolsevic. Dupa revolutia bur-
ghezo-democratica din februarie 1917 a fost ales membru in Co-
mitetul Organizatiei guberniale de partid Tornsk. In toamna anu-
lui 1918 s-a inapoiat in Ungaria. Arestat in februarie 1919, a fost
eliberat in manic. In perioada existentei Republicii Sovietice Un-
gare, Bela Kun a fost conducatorul de fapt al guvernului, detinind
in el posturile of iciale de comisar al poporului pentru afacerile
externe si de membru al colegiului Comisariatului poporului pentru
problemele militare. Dupa infringerea revolutiei din Ungaria, a emi-
grat in Austria si apoi in Rusia Sovietica. In 1920 a fost membru
al Consiliului militar-revolutionar al Frontului de sud, mai
tirziu presedinte al Comitetului revolutionar din Crimeea. In-
cepind din 1921, a dus activitate de partid in Ural, a fost membru
al Prezidiului C.E.C. al Sovietelor din Rusia, imputernicit al C.C.
al P.C. (b) din Rusia in C.C. al Uniunii Tineretului Comunist din
Rusia, membru al Prezidiului Comitetului Executiv al Internationalei
Comuniste. 148.

Labourbe, Jeanne-Marie (1879-1919) fiica de militant al
Comunei din Paris. In 1896 a plecat in Rusia, la Tomasov, unde
a lucrat ca profesoara. Din 1917 a dus munca de partid in cadrul
Organizatiei orasenesti de partid Moscova. A participat la razboiul
civil din Rusia Sovietica, a luptat activ impotriva interventionistilor

albgardistilor. In 1918 a organizat la Moscova Grupul comunist
francez". Din februarie 1919 s-a aflat la Odesa, unde a desfasurat
munca ilegala in rindurile trupelor interventioniste, a redactat ziarul
Le Communiste", care se difuza printre soldatii si marinarii fran-
cezi. In martie 1919 a fost arestata de serviciul de contraspionaj
francez i impuscata. 350, 396, 474.

La,evici, M. M. (1834-1928) membru P.M.S.D.R. din 1901 ;
bolsevic. A dus munca de partid la Odesa, Nikolaev, Ekaterinburg
si in alte orase. Dupa revolutia burghezo-democratica din februa-
rie 1917 a fost secretar, apoi presedinte al fractiunii bolsevice din
Sovietul de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Petrograd.
A participat la pregatirea i inflptuirea insurectiei armate din Oc-
tombrie, a fost membru al Comitetului militar-revolutionar din Pe-
trograd. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat in apara-
tul de stat i in armata : comandant al trupelor circumscriptiei
militare Siberia 1i presedinte al Comitetului rnilitar-revolutionar din
aceasta regiune. adjunct al cornisarului poporului pentru problemele

al
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militare si maritime, membru al Consiliului militar-revolutionar al
U.R.S.S., presedinte Uniunii centrale a cooperativelor de con-
structii de locuinte, membru al prezidiului Consiliului ei unomic
superior. La congresele al al XII-lea, al XIIl-lea
al XIV-lea ale partidului a fost ales in C.C. al P.C. (b) din Rusia.
In 1925-1926 a fost militant activ al noii opozitii" ; pentru
participare la opozitia trotkista a fost exclus din partid de catre
Congresul al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S., iar apoi reprimit
in rindurile lui. 173.

Laufenberg, Heinrich (1872-1932) social-democrat de stinga
si publicist german. A fost redactor al ziarului social-democrat
Diisseldorfer Volkszeitung" (1904-1907). In timpul primului razboi
mondial s-a situat pe pozitii internationaliste. Dupa revolutia din
noiembrie 1918 a intrat in Partidul Comunist din Germania, in rin-
durile caruia a trecut dupa scurt timp In fruntea opozitiei de stinga,
care propaga conceptiile anarho-sindicaliste si programul mic-bur-
ghez nationalist al asa-zisului bolsevisrn national". La sfirsitul
anului 1919 a fost unul dintre organizatorii scindarii P.C.G. si al
crearii in aprilie 1920 a asa-zisului Partid muncitoresc comunist din
Germania. La sfirsitul anului 1920 a fost exclus din rindu-
rile P.M.C.G. 215.

Lazzari, Constantino (1857-1927) militant de seama al mis-
carii muncitoresti din Italia, unul dintre intemeietorii Partidului so-
cialist italian, membru al C.C. al acestui partid. In anii 1912-1919
a detinut functia de secretar general al Partidului socialist italian.
In timpul primului razboi mondial a fost unul dintre conducatorii
curentului maximalist (centrist) din partid. Dupa. Revolutia Socia-
lista din Octombrie a militat pentru sprijinirea Rusiei Sovietice,
a participat la lucrarile congreselor al II-lea si al III-lea ale In-
ternationalei Comuniste. In 1922 s-a despartit din punct de vedere
organizatoric de reformisti, dar n-a fost in stare s-o rupl definitiv
cu ei. In 1926 a fost arestat ; a murit curind dupa eliberarea sa din
inchisoare. 152.

Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste (1807-1874) publicist si om
politic francez, unul dintre liderii democratilor mic-burghezi ; de
profesiune avocat. Redactor al ziarului La Reforme". In perioada
revolutiei din 1848 a fost ministru al afacerilor interne in guvernul
provizoriu, deputat in Adunarea constituanta si in cea
wide a condus partidul montagnarzilor. In timpul insurectiei din
iunie a muncitorilor parizieni a participat activ la inabusirea ei.
Dupa reprimarea demonstratiei din 13 iunie 1849, care fusese organi-
zata de deputatii montagnarzi, a emigrat in Anglia, de unde s-a
intors in 1870. A fost ales deputat in Adunarea national:a, dar
depus mandatul de cleputat in scum de protest impotriva clau7elor
oneroase ale tratatului de pace de la Frankfurt din 1871. Fati de
comma din Path din 1871 a avut c atitudinci ostila% 216.

al
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Lenin, V. I. (Ulianov, V. I., Lenin, N., N. L.) (1870-1924) -
date biografice. - 14, 35, 39, 40, 66, 95, 101, 110, 114, 115, 117,
119, 130, 133, 152, 162, 163, 167, 175, 176, 181, 185, 187, 197, 198,
199, 209, 210-211, 228, 229, 232, 234, 242, 249, 250, 251, 252, 254-
255, 256-257, 258-259, 260-261, 266, 287, 308, 314, 323, 328,
347, 348, 353, 369, 377, 382-383, 393, 399-400, 405-406, 407-
408, 409-410, 415, 417-418, 420-421, 422-423, 426, 430, 434,
437, 468.

Levi, Paul (1883-1930) - social-democrat german, de profe-
siune avocat. A participat la Conferinta de la Zimmerwald (1915) ;
membru al grupului elvetian al zimmerwaldienilor de stinga ; a
facut parte din Uniunea Spartacus". La Congresul de constituire
al Partidului Comunist din Germania a fost ales in C.C. al parti-
dului. A fost delegat la Congresul al II-lea al Internationalei Comu-
niste. In 1920 a lost ales in Reichstag din partea P.C.G.

In februarie 1921 a iesit din C.C. al P.C.G., iar in aprilie
a fost exclus din partid pentru incalcarea grosolana a disciplinei
de partid i editarea unei brosuri antipartinice. Ulterior a revenit in
rindurile partidului social-democrat. Vezi in Opere, vol. 32, Bucu-
resti, E.S.P.L.P. 1956, p. 524-528, si vol. 33, E.S.P.L.P. 1957,
p. 197-201, aprecierea facuta de V. I. Lenin pozitiei lui P. Levi.
- 256-257.

Liber (Goldman), M. I. (1880-1937) unul dintre liderii Bun-
dului. In perioada primului razboi mondial s-a situat pe pozitii
social-sovine. Dupa revolutia burghezo-democratica din februa-
rie 1917 a fost membru al Comitetului executiv al Sovietului de de-
putati ai muncitorilor si soldatilor din Petrograd si membru al Pre-
zidiului C.E.C. in prima legislatura ; s-a situat pe pozitii mensevice
si s-a pronuntat pentru un guvern de coalitie. Fatal de Revolutia So-
cialista din Octombrie a avut o atitudine ostila. Ulterior a lucrat
in domeniul economiei. 456.

Liebknecht, Karl (1871-1919) - militant de seama al milcarii mun-
citoresti germane si internationale ; unul dintre conducatorii aripii
de stinga a social-democratiei germane ; fiul lui Wilhelm Liebknecht.
A luptat activ impotriva oportunismului si a militarismului. In 1912
a fost ales deputat in Reichstag. In anii primului razboi mondial
s-a situat pe pozitii internationaliste-revolutionare, a fost unul dintre
organizatorii si conducatorii grupului Die Internationale", care ul-
terior si-a schimbat denumirea in Spartacus", iar mai tirziu in
Uniunea Spartacus". Pentru propaganda sa antimilitarista a fost ju-
decat in 1916 si condamnat la munca silnica. In timpul revolutiei
din noiembrie 1918 din Germania a condus, impreuna cu R. Luxem-
burg, avangarda revolutionara a muncitorimii germane. A fost re-
dactor al ziarului Die Rote Fahne" si unul dintre intemeietorii
Partidului Comunist din Germania si conducatorii insurectiei mun-
citorilor berlinezi din ianuarie 1919. Dupa inabusirea insurectiei a fost
ucis in mod bestial de atre contrarevaintirmari, Caracterizind ac-

-
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tivitatea lui K. Liebknecht, Lenin scria ca acest nume este sim-
bolul conducatorului devotat intereselor proletariatului, simbolul de-
votamentului faca de revolucia socialista... Acest nume este simbolul
luptei neimpacate impotriva imperialismului, nu in vorbe, ci in
fapte..." (Opere complete, vol. 37, Bucuresti, Editura politica, 1965,
ed. a doua, p. 474). 107, 131, 147, 163-164, 166, 184, 186, 223,
449, 450.

Litvinov, M. M. (1876-1951) militant al partidului bolsevic,
om de stat i remarcabil diplomat sovietic. Si-a inceput activitatea
revolucionara in 1898 ; a fost agent al Iskrei", a participat la
prima revolucie rusl. din 1905-1907. Din iunie 1914 a fost repre-
zentant al C.C. al P.M.S.D.R. in Biroul socialist international ;
membru al secciei bolsevice de la Londra a P.M.S.D.R. Dupa. Re-
volucia Socialista. din Octombrie a lucrat in diplomacie. Din 1921
Litvinov a fost adjunct al comisarului poporului pentru afacerile
externe. Din 1930 pini in 1939 comisar al poporului pentru
afacerile externe. In anii 1941-1943 a fost adjunct al comisarului
poporului pentru afacerile externe i ambasador al U.R.S.S. in
S.U.A. ; reintors din S.U.A., a fost ping in 1946 adjunct al comi-
sarului poporului pentru afacerile externe. La Congresul al XVII-lea
al partidului a fost ales membru in C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. ;
a fost in repetate rinduri membru al C.E.C. al U.R.S.S. i deputat
in Sovietul Suprem al U.R.S.S. In 1936, la Montreux, a cazut de
acord cu N. Titulescu asupra textului unui tratat de asistenca
mutuala intre U.R.S.S. i Romania. 373, 420.

Lloyd George, David (1863-1945) om politic englez, lider
al partidului liberal. Din 1890 membru al parlamentului. In
anii 1905-1908 a fost ministru al comercului, iar in anii 1908
1915 ministru de finance. Prin maguleli, minciuni, precum
prin fagacluieli facute muncitorilor, a incercat s irnpiedice crearea
in Anglia a unui partid revolucionar al clasei muncitoare. Lenin
scria el Lloyd George slujeste burghezia in mod admirabil i o slu-
jeste tocmai in rindul muncitorilor, promoveaza influenca ea tocmat
in rindurile proletariatului, acolo unde este cel mai necesar i cel
mai greu sa-ci subordonezi din punct de vedere moral masele"
(Opere complete, vol. 30, Bucuresti, Editura politica, 1964,
ed. a doua, p. 177). In anii 1916-1922, in calitate de prim-aninistru,
a cautat sa consolideze poziciile imperialismului englez in Orientul
Apropiat i Mijlociu, precum i in Balcani ; a reprimat cu cruzime
miscarea de eliberare nacionala din colonii si din carile dependente.
Dupa Revolucia Socialista din Octombrie a fost unul dintre inspi-
ratorii i organizatorii intervenciei airmate i ai blocadei impotriva
Statului sovietic. 128, 130, 406, 430.

Longuet, Jean (1876-1938) unul dintre liderii Partidului so-
cialist francez i ai Internacionalei a II-a, publicist. In anii pri-
mului razboi mondial a condus minoritatea centrista-pacifista a

Partidului socialist francez. A fost unul dintre fondatorii j redac-
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torii ziarului Le Populaire", organ al ccntristilor francezi. S-a
pronuntat impotriva afilierii P.S.F. la Internationala Comunista

crearii Partidului Comunist Francez. Din 1921 a fost membru al
Comitetului Executiv al Internationalei (a 1I1/2) de la Viena, iar
din 1923 unul dintre conducatorii asa-numitei Internationale soca-
liste muncitoresti".

In deceniul al 4-lea a militat pentru unitatea de actiune a so-
cialistilor i comunistilor impotriva fascismului, a facut parte din-.
tr-o serie de organizatii internationale de lupta impotriva fascis-
mului si a razboiului. 187, 189, 254, 276.

Loriot, Ferdinand (1870-1930) socialist francez. In anii pri-
mului razboi mondial s-a situat pe pozitii internationaliste ; la
Conferinta de la Kiental (1916) a aderat la stinga zimmerwal-
diani. In anii 1920-1927 a facut parte din Partidul Cornunist
Francez. A fost delegat la Congresul al III-lea al Internationalei
Comuniste.

In 1927 a fost exclus din partid pentru oportunism ae
dreapta. 101, 254-255.

Ludendorff, Erich (1865-1937) general german, ideolog mili-
tar al imperialismului german. In perioada primului rizboi mondial
a fost sef de stat-major, iar din 1916, impreuni cu Hindenburg,
conducatorul efectiv al tuturor operatiilor intreprinse de armatele
germane. A participat la organizarea interventlei militare impo-
triva Rusiei Sovietice. In anii 1919-1923 s-a aflat in fruntea forte-
lor contrarevolutionare, care voiau sa restaureze monarhia in Ger-
mania. Organizator al puciurilor hitleriste ; autorul teoriei fasciste
a razboiulm total. 221.

Lvov, G. E. (1861-1925) print, mare mosier, cadet. In pe-
rioada primului razboi mondial a fost presedinte al Uniunii zemst-
velor din Rusia, iar apoi unul dintre presedintii Uniunii generale
a zemstvelor i oraselor organizatii ale burgheziei imperialiste
si ale mosierimii. Dupa revolutia burghezo-democratica din fe-
bruarie 1917 a fost, din martie pina in iulie, presedinte al Con-
siliului de Ministri i ministru al afacerilor interne in guvernul pro-
vizoriu burghez. A fost unul dintre organizatorii masacrarii mun-
citorilor si soldatilor din Petrograd in iulie 1917. Duca' Revolutia
Socialista din Octombrie emigrant alb ; a participat la organi-
zarea interventiei militare straine impotriva Rusiei Sovietice.

111.

Luxemburg, Rosa (1871-1919) militanta de seama a miscarii
muncitoresti internationalc, unul dintre liderii aripii de stinga
a Internationalei a II-a. A fost unul dintre intemeietorii i condu-
catorii Partidului social-democrat din Polonia. Incepind din 1897
a participat activ la miscarea social-democrata germana, a luptat
impotriva bernsteinismului si a millerandismului. A luat parte la
prima revolutie rusa (la Varsovia).

a
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De la inceputul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii
internationaliste. A tost unul dintre initiatorii crearii in Germania
a grupului Die Internationale", care ulterior si-a schimbat de-
numirea in Spartacus", iar mai tirziu in Uniunea Spartacus". In
timpul revolutiei din noiembrie 1918 din Germania a fost unul
dintre conducatorii avangarzii revolutionare a muncitorilor ger-
mani. A participat la Congresul de constituire a Partidului Comu-
nist din Germania, congres la care a avut un rol conducator. In
ianuarie 1819 a fost arestata si in mod bestial ucisa de contrare-
volutionari. 108, 131, 147, 163-164, 184, 186, 223, 449.

MacDonald, James Ramsay (1866-1937) om politic englez,
lider al Partidului laburist si al Internationalei a II-a. A promov at
o politica ukraoportunista, a propagat teoria colaborarii intre clase
si a integrarii treptate a capitalismului in socialism. La inceputul
primului razboi mondial s-a situat pe pozitii pacifiste, apoi a pornit
pe calea sprijinirii fatise a burgheziei imperialiste. In anii 1918 1920
a incercat sa impiedice lupta muncitorilor englezi care se ridicasera
impotriva interventiei antisovietice. In 1924 si 1929-1931 a detinut
postul de prim-ministru. Guvernul laburist MacDonald a promovat
o politica antimuncitoreasca, a reprimat miscarea de eliberare
nationala din coloniile engleze. In ann. 1931-1935, MacDonald s-a
aflat in fruntea asa-numitului guvern national", a carui politica
o stabileau conservatorii. 91-110, 187, 193, 276, 449, 450.

Maiski, 1. M. (n. 1884) membru al P.M.S.D.R. din 1903 ;
pina in 1918 mensevic. Din 1908 pina in 1917 s-a aflat in emigra-
tie. In anii razboiului imperialist mondial s-a situat pe pozitii cen-
triste. In 1918 a facut parte din guvernul contrarevolutionar al
Siberiei. Rupind cu mensevismul, in februarie 1921 a intrat in rin-
durile P.C. (b) din Rusia. Incepind din 1922 a lucrat in diplomatie ;
intre anii 1943 i 1946 a fost adjunct al comisarului poporului pentru
afacerile externe. A scris mai multe lucrari de istorie i memorii ;
din 1946 academician. 42, 56, 129, 178.

Maklakov, V. A. (1870-1959) cadet, mosier, de profesiune
avocat ; a pledat in numeroase procese politice. Deputat in Durnele
a II-a, a III-a si a IV-a de stat din partea orasului Moscov a ;
membru al C.C. al partidului cadetilor. Dupa revolutia burghezo-
democratica din februarie 1917, arnbasa dor al guvernului provizoriu
burghez la Paris ; dupa aceea a devenit emigrant alb. 127, 13.

Mamontov, K. K. (1869-1920) colonel in armata tarista, ge-
neral albgardist, comandant al corpului de cavalerie in armatele lui
Krasnov si Denikin. In august 1919, corpul comandat de Mamontov
a fost trimis de Denikin sa loveasca. in spatele trupelor sovietice de
pe Prontul de sud. Incursiunile corpului de cavalerie al lui Ma-
montov au fost insotite de jafuri i atrocitati. In octombrie-noiem-
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brie 1919 corpul comandat de Mamontov a fost zdrobit.
173-174, 363.

Mannerheim, Karl Gustav Emil (1867-1951) am de stat
reactionar finlandez, maresal. Pink' la 1917 a fost general-locotenent
lit armata rusä. In 1918 a comandat armata contrarevolutionara a
finlandezilor albi, care impreuna cu interventionistii germani a
inabusit revolutia muncitoreasca din Finlanda. Mannerheim a fost
unul dintre partizanii cei mai activi ai politicii de interventie armata
impotriva Rusiei Sovietice. In razboaiele duse de Finlanda impotriva
U.R.S.S. in anii 1939-1940 si 1941-1944, a fost comandantlef at
armatei finlandeze. In anii 1944-1946 a detinut postul de presedinte
al Finlandei. -- 116, 117, 189.

Manuilski, D. Z. (1883-1959) militant de seama al P.C.U.S.
si al Statului sovietic. Membru de partid din 1903. A dus munca
de partid la Petersburg, Dvinsk, Kronstadt si Moscova ; a participat
la revolutia din 1905-1907. In 1906, pentru participare la rascoala
de la Kronstadt, a fost arestat i deportat in Iakutia. In drum spre
locul de deportare a evadat, iar la sfirsitul anului 1907 a emigrat.
In anii reactiunii a Facut parte din grupul antipartinic Vpered". In
perioada primului razboi mondial s-a situat pe pozitii internationa-
Este. In mai 1917 s-a reintors in Rusia ; pink in august a facut
parte din grupul interraionistilor". Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a avut munci de raspundere pe linie de partid, in apara-
tul de stat si in diplomatie : in anii 1920-1922 a fost comisar
al poporului pentru agricultura al R.S.S. Ucrainene, secretar
al C.C. al P.C. (b) din Ucraina si redactor al ziarului Kommu-
nist" ; din 1924 membru al Prezidiului iar intre anii 1928 si
1943 secretar al Comitetului Executiv al Internationalei Cornu-
niste ; intre anii 1944 si 1953 a fost vicepresedinte al Consiliului
Comisarilor Poporului al R. S. S. Ucrainene i totodata, in anii
1944-1952, ministru al afacerilor externe al acestei republici. La
Congresul al XI-lea a fost ales membru supleant, iar la congre-
sele XIIXVIII membru al C.C. al partidului. 375-376,

Martov, L. (Tederbaum, I. 0.) (1873-1923) unul dintre liderii
mensevismului. In anii reactiunii si ai noului avint revolutionar a
fost lichidator. In perioada primului razboi mondial s-a situat pe
pozitii centriste. In 1917 s-a aflat in fruntea grupului mensevicilor-
internationalisti. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a luat
atitudine impotriva Puterii sovietice. In 1920 a emigrat in Germa-
nia ; a editat la Berlin revista mensevica contrarevolutionara So-
tialisticeskii Vestnik". 17, 61-62, 101, 141, 144-147, 188-189,
191, 281, 283, 422, 424, 430, 454, 455, 456, 476.

Marx, Karl (1818-1883) intemeietor al comunismului tiin-
ific, ginditor genial, conducator i invatator al proletariatului inter-

national (vezi articolul lui V. I. Lenin Karl Marx (Scurta schita
biografica si expunere a marxismului)". Opere complete, vol. 26,
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Bucuresti, Editura politica, 1964, ed. a doua, p. 43-92).
468.

23, 66,
134-135, 163, 192, 265, 267, 271, 363, 454,

Meakotin, V. A (1867-1937) unul dintre liderii partidului
mic-burghez al socialistilor-populisti", istoric si publicist. In anii
1905-1906 a fost unul dintre conducatorii Uniunii asociatiilor",
organizatie de intelectuali burghezi care incerca sa abata proletaria-
tul de la lupta revolutionara. Dupa Revolutia Socialista din Octom-
brie, Meakotin a luptat activ impotriva Puterii sovietice, a fost unul
dintre fondatorii organizatiei contrarevolutionare Uniunea pentru
renasterea Rusiei", apoi emigrant alb. 141.

Merrheim, Alphonse (1881-1925) lider sindical francez, adept
al sindicalismului ; din 1905 a fost unul dintre conducltorii fede-
ratiei muncitorilor metalurgisti i ai Confederatiei generale a muncii
din Franca. La inceputul primului razboi mondial a fost unul dintre
liderii aripii de stinga a miscarii sindicaliste din Franca ; a luat
atitudine impotriva social-sovinismului si a razboiului imperialist ;
a participat la Conferinta de la Zimmerwald, unde a aderat la
dreapta zimmerwaldiana. Ezitarile i teama de o ruptura definitivi
cu social-sovinistii l-au adus, pe la sfirsitul anului 1916, pe pozitii
centriste-pacifiste, iar la inceputul anului 1918 pe pozitiile social-so-
vinismului si ale reformismului fatis. A avut o atitudine ostila fata
de U.R.S.S. 100, 254.

Miliutin, V. P. (18841938) a intrat in miscarea social-demo.
crata in 1903 ; la inceput a fost mensevic, iar din 1910 bolsevic.
A dus munca de partid la Kursk, Moscova, Orel, Petersburg si
Tula ; a fost in repetate rinduri arestat. La Conferinta a VII-a ge-
nerala (din aprilie) a P.M.S.D. (b) din Rusia a fost ales membru
al C.C. al partidului. La Congresul al II-lea al Sovietelor a fost
numit comisar al poporului pentru agricultura. In noiembrie 1917
s-a pronuntat pentru formarea unui guvern de coalitie in care sa
intre mensevicii i eserii i, declarindu-se in dezacord cu politica
partidului, a iesit din C.C. si din guvern. In 1918-1921 a fost
vicepresedinte al Consiliului economic superior, apoi a detinut alte
functii de raspundere in aparatul de stat si in domeniul economiei ;
a fost membru supleant al C.C. al partidului si membru al Comisiei
Centrale de Control. 458.

Muhammed Vali-han ambasador extraordinar al Afganistanului
in Republica sovietica in 1919. 228.

Muraviev, M. A. (1880-1918) ofiter in armata tarista. Dupa
Revolutia din Octombrie a aderat la eserii de stinga. In iulie 1918,
fiind comandant al trupelor de pe Frontul de est, a tradat Puterea.
sovietica si a incercat sa provoace o rebeliune in armata. Aceasta
provocare a fost descoperiti i lichidata. In timpul arestarii, Mt
raviev a opus rezistenta si a fost ucis, 6 2_1 8,,T,
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N. L. vezi Lenin, V. I. (Ulianov, V. I.).

N. R. 8-9.
Nansen, Fridtjof (1861-1930) eminent om de stiinça nor-

vegian, explorator al Arcticii, cunoscut militant pe tarim social. In
timpul primului razboi mondial s-a ocupat de imbunatayirea situavei
prizonierilor de razboi din diferite yari. Dupa razboi a fost numit
Ina It comisar al Ligii Nayiunilor pentru repatrierea prizonierilor de
razboi. A avut o atitudine de simpatie faya. de Uniunea Sovietica. In
1921, oind Uniunea Sovietica a fost bintuita de foamete, el a orga-
nizat o cornisie internayionala pentru ajutorarea populayiei infome-
tate. A fost ales membru de onoare al Sovietului din Moscova. In
1922 i s-a decernat Premiul Nobel pentru pace. In 1927 a fost
delegat de Norvegia ca. reprezentant al ei in comisia pentru dezar-
mare de pe linga Liga Nayiunilor. 117, 373, 420.

Nicolaie al II-lea (Romanov) (1868-1918) ultimul imparat al
Rusiei ; a domnit din 1894 pini la revoluyia burghezo-democratica
din februarie 1917. La 17 iulie 1918 a fost executat la Ekaterin-
burg (Sverdlovsk), in baza unei hotariri a Sovietului regional de
deputayi ai muncitorilor i soldayilor din Ural. 176, 178, 185.

Nikolaevski, B. I. (Golosov) (n. 1887) mensevic, incepind din
anul 1905 a activat la Samara, apoi la Ufa i la Siberia, a colabo-
rat la ziare mensevice. Dupa Revoluyia Socialista din Octombrie a
publicat in paginile presei mensevice din emigrayie articole indreptate
impotriva Puterii sovietice. In prezent traieste in S.U.A. i continua
sa se ocupe de falsificarea istoriei marxismului. 39.

Noske, Gustav (1868-1946) unul dintre liderii oportunisti ai
Partidului social-democrat din Germania. In timpul razboiului s-a
situat pe poziyii social-sovine. In 1918, in timpul revoluyiei din
noiembrie din Germania, a fost unul dintre conducatorii acyiunii de
inabusire a miscarii revoluyionare a marinarilor din Kiel. In 1919
1920 a fost ministru de razboi ; a organizat represiunile impotriva
muncitorilor din Berlin si a pus la cale asasinarea lui K. Liebknecht
si a Rosei Luxemburg, ceea ce i-a atras apelativul de dine singeros".
Mai tirziu a fost presedinte al provinciei prusiene Hanovra. In pe-
rioada dictaturii fasciste, guvernul hitlerist i-a acordat o pensie
de stat.

Lenin 1-a calificat pe Noske drept social-tradator", unul dintre
odiosi, iesiyi din rindurile muncitorilor, dar care au trecut in

slujba monarhiei si a burgheziei contrarevoluyionare" (Opere com-
plete, vol. 38, Bucuresti, Editura politic, 1966, ea. a doua,
p. 304). 147, 185, 214, 215.

Noulens, Joseph (1864-1939) orn politic si diplomat ft ancez.
Ii anii 1913-1914 a. fast ministrg dc ra'zboi, iar in 1914-1915
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rninistru de finance. In 1917-1918 a fost ambasador in Rusia. Dupa
Revolutia Socialista din Octombrie a participat la organizarea inter-
venciei tarilor Antantei si a unor acciuni contrarevolucionare dinlun-
trul Rusiei Sovietice, ca : rebeliunea corpului cehoslovac din 1918,
rebeliunea eserilor din laroslavl, complotul lui Lockkart i altele.
Reintors in Franca, a desfasurat activitate in cadrul unor organi-
zatii antisovietice de peste hotare. 32.

0

Orlov, N. A. in anii 1918-1919 secretar de redactie al re-
vistei Buletinul Comisariatului poporului pentru aprovizionare" ;
in anii 1920-1921 redactor-sef adjunct al acestei reviste. 383-384.

Pankhurst, Sylvia Estella (1882-1960) militanta a miscarii
muncitoresti engleze. In timpul primului razboi mondial s-a mani-
festat ca pacifisti. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a militat
pentru incetarea intervenciei militare a statelor imperialiste impotriva
Rusiei Sovietice. A participat la crearea organizaciei de extrema
stinga' Federatia socialista a muncii" si a fost unul dintre liderii
ei ; a redactat gazeta The Workers' Dreadnought", organul de presa
al acestei organizatii. A participat la lucrarile Congresului al II-lea
al Internationalei Comuniste. In 1921 a intrat iii Partidul Comunist
din Anglia, curind insa a fost exclusa din rindurile lui pentru
refuzul de a se supune disciplinei de partid. S-a dedat la atacuri
im,potriva Partidului Comunist din Anglia, precum i impotriva
Uniunii Sovietice. 162-168.

Piricat, Raymond secretar al Federatiei muncitorilor construe-
tori din Franca. In timpul primului razboi mondial s-a situat pe
pozicii internationaliste. A avut o atitudine de simpatie fatal de Re-
volutia Socialista din Octombrie, fata de Puterea sovietica. In 1919

fondator si redactor al ziarului L'Internationale", membru al
Comitetului din Franta al Internationalei a III-a. 194, 214.

Peterson, K. A. (1877-1926) rnembru al P.M.S.D.R. din 1898,
bolsevic. A dus munca revolutionara la Libava, Riga, Petersburg si
in alte orase. A fost in repetate rinduri arestat si internnicat. Luria"
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a facut parte din
fracciunea bolsevica a C.E.C. din Rusia. In perioada Revolutiei So-
cialiste din Octombrie a fost membru al Comitetului militar-revolu-
cionar, apoi membru in Prezidiul C.E.C. din Rusia si al Tribunalului
revolucionar de pe linga C.E.C. din Rusia, comisar militar-revolu-
tionar al diviziei de puscasi letoni. Din decembrie 1918 a detinut
postul de cornisar poporului pentru treburile militate al Letoniei
Sovietice, apoi a fost comisar militar al guberniei Enisei, iar mai

II

al
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tirziu imputernicit al Comisariatului afacerilor externe la Novo-
rossiisk. 251.

Petrovski, G. I. (1878-1958) unul dintre cei mai vechi parti-
cipanti la miscarea muncitoreasca revolutionara, bolsevic, eminent
activist de partid si de stat, membru de partid din 1897. In timpul
primei revolutii ruse a fost unul dintre conducatorii miscarii mun-
citoresti la Ekaterinoslav (azi Dnepropetrovsk). Deputat in Duma
a IV-a de stat din partea muncitorilor guberniei Ekaterinoslav,
a fost membru al fractiunii bolsevice din Duma. In noiembrie 1914,
pentru activitate revolutionara indreptata impotriva razboiului impe-
rialist, a fost arestat impreuna cu ceilalti deputati bolsevici si de-
portat, 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 pina in 1938 a fost
presedintele C.E.C. al Ucrainei ; dupa constituirea U.R.S.S. vice-
presedinte al C.E.C. al U.R.S.S. ; in anii 1938-1940 vicepre-
sedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La Congresul
al IX-lea al P.C. (b) din Rusia a fost ales membru supleant, iar la
congresele XXVIII membru al C.C. al partidului. In 1926-1939
a fost membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
al U.R.S.S. Incepind din 1940 a detinut postul de director-adjunct
al Muzeului Revolutiei al U.R.S.S. 430.

Peiellonov, A. V. (1867-1933) in ultimul deceniu al secolului
trecut narodnic liberal, colaborator al revistei Russkoe Bo-
gatstvo", iar cu incepere din 1904 metnbru al redactiei acesteia ; a
colaborat la revista liberalo-monarhista Osvobojdenie" si la Re-
voliutionnaia Rossiia", ziar al eserilor. Incepind din 1906 a fast unul
dintre liderii partidului mic-burghez al socialistilor-populisti". In
1917 a fost ministru al aprovizionarii in guvernul provizoriu bur-
ghez. Dupa Revolutia Socialistg din Octombrie a luptat impotriva
Puterii sovietice ; din 1922 emigrant alb. 141.

Poole, Dewit Clinton (1885-1952) diplomat american. Intre
anii 1911 si 1914 a fost viceconsul la Berlin, iar intre anii 1914
si 1916 la Paris. Din iulie 1917 consul la Moscova, din noiem-
brie 1918 pina in iunie 1919 insarcinat cu afaceri pe lingä
guvernul provizoriu al Regiunii de nord", guvern al albgardistilor.
A participat la organizarea interventiei Orilor Antantei impotriva
Rusiei Sovietice si a unor actiuni contrarevolutionare din interiorul
OHL 373, 420.

Portugheis, S. I. (Ivanovici, St.) mensevic, publicist. A parti-
cipat la Congresul al V-Iea (de la Londra) ca delegat din partea
Organizatiei din Odesa a P.M.S.D.R. In anii reactiunii si ai noului
avint revolutionar a fost lichidator, a colaborat la ziarul Golos
Sotial-Demokrata", la revista Nasa Zarea" si la alte organe de
presa ale mensevicilor lichidatori. In perioada razboiului imperialist
mondial s-a situat pe pozitii social-sovine. Dupi Revolutia Socialista
din Octombrie a luptat impotriva Puterii Sovietice, a colaborat la
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presa albgardista' din sudul tarii ; mai tirziu a emigrat. In articolele
cartile sale s-a dedat la calomnii irnpotriva Uniunii Sovietice

a P.C.U.S. 141.

Potresov, A. N. (1869-1934) unul dintre liderii mensevismului.
In anii reactiunii si ai noului avint revolutionar s-a manifestat ca
ideolog al lichidatarismului. In timpul primului razboi mondial s-a
situat pe pozitii social-sovine. In 1917 a redactat ziarul Den", care

dus o campanie furibunda impotriva bolsevicilor. Dupa Revolutia
Socialista din Octombrie a emigrat ; in strainatate a colaborat la
Dni", saptaminalul lui Kerenski, in coloanele caruia s-a dedat la
atacuri impotriva Rusiei Sovietice. 141, 454.

Quelch, Harry (1858-1913) militant de seama al miscarii
.muncitoresti engleze i internationale, lider al elementelor revolutio-
nare din rindurile Federatiei social-democrate engleze, propagator
al ideilor marxismului. Din 1886 a fost redactor al cotidianului
Justice", organul central al social-demooratilor englezi, si al re-
vistei Social-Democrat". A reprezentat in repetate rinduri social-
democratia engleza la congresele internationale ale Internationalei
a II-a si a fost membru al Biroului socialist international. A parti .
cipat indeaproape la activitatea sindicatelor engleze. In perioada
editarii la Londra a Iskrei" leniniste (1902-1903), a sprijinit activ
organizarea tipririi ziarului.

V. I. Lenin a aratat ca, in pofida unor greseli cu caracter
Quelch s-a aflat in primele rinduri ale celor care luptau cu

consecvenç i cu convingere impotriva oportunismului si a politicii
muncitoresti liberale in miscarea muncitoreasca engleza" (Opere com-
plete, vol. 23, Bucuresti, Editura politia, 1964, ed. a doua,
p. 469-471). 106.

Racovski, C. (1873-1941) militant al miscarii muncitoresti
din Romania si al miscarii muncitoresti internationale. A flout parte
din delegatia romana la Conferinta de la Zimmerwald.

Incepind din 1917 Racovski a fost membru partidului bolsevic.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a ocupat in Republica
sovietica diferite functii pe linie de partid si de stat. In 1918 a fost
numit presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului din Ucraina,
iar incepind din 1923 a indeplinit misiuni diplomatice in Anglia si
in Franca. 375.

Radek, K. B. (1885-1939) incepind din primii ani ai secolu-
lui nostru a participat la miscarea social-democrata din Galitia,
Polonia si Germania. In anii primului razboi mondial s-a situat pe

sec-
tar,

al

5i It

a
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pozitii internationaliste, manifestind insi. unele ezieari In directia
centrismului ; a avut o pozitie gresit'ai in problema dreptului na-
tiunilor la autodeterminare. In partidul bolsevic a intrat in 1917.
Dupi. Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat la Comisariatul
poporului pentru afacerile externe, a fost secretar al Comitetului
Executiv al Internationalei Comuniste. La congresele VIIIXII
ale P.C. (b) din Rusia a fost ales membru al C.C. S-a ridicat in
repetate rinduri impotriva politicii leniniste a partidului ; in 1918
a facut parte din grupul comunistilor de stinga" ; incepind din
1923 partizan activ al opozitiei trotkiste. In 1927, la Congresul
al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S., a fost exclus din partid pentru
activitate fractionista. In 1929 a declarat ca-si recunoaste greselile
si a fost reprimit in partid, dar nu si-a incetat activitatea anti-
partinica 5i de aceea in 1936 a fost din nou exclus. 352, 397.

Rastopcin, N. P. (n. 1884) membru al partidului bolsevic din
1903. A dus munca de partid la Nijni Novgorod, Moscova, Peters-
burg si Saratov. A fost in repetate rinduri arestat si intemnitat.
In anii 1917-1918 a fost mernbru al Comitetului executiv al So-
vietului de deputati ai muncitorilor din gubernia Kostroma, presedinte
al comitetului orasenesc de partid si redactor al ziarului Severnii
Rabocii", organul de presa. al organizatiei de partid din aceasta gu-
bernie ; in anii 1919-1920 presedinte al Comitetului organi-
zatiei guberniale de partid Iaroslavl. In anii care au urmat a avut
munci de raspundere pe linie de partid, in aparatul de stat si in
armata. 367.

Renaudel, Pierre (1871-1935) unul dintre liderii reformisti ai
Partidului socialist francez. In anii 1902-1914 a fost redactor al
ziarului Lc Peuple", iar in anii 1914-1920 redactor al ziarului
,,L'Humanite" ; in anii 1914-1919 si 1924 a fost membru al Ca-
merei deputatilor. In timpul primului razboi mondial s-a situat pe
pozitii social-sovine. In 1927 s-a retras din conducerea partidului
socialist, iar in 1933 a fost exclus din partid. Mai tirziu a organizat
o mica grupare neosocialista. 193.

Rennenkampf, P. K. (1854-1918) general tarist, unul dintre
calaii si sugrumatorii miscarii revolutionare. In 1900-1901 a dat
dovada de salbatical cruzime la inabusirea rascoalei boxerilor" din
China. In 1906, impreuna cu generalul Meller-Zakomelski, a condus
o expeditie de represalii pe calea ferati transiberiana. In primul
razboi mondial a comandat Armata I rush: in timpul ofensivei din
Prusia Orientala. Dind dovada de lipsa de hotirire si initiativa in
actiunile sale, si-a expus armata contraloviturii intreprinse de trupele
germane ; in 1915 a fast destituit din post. In 1918 a fost impuscat
pentru activitate contrarevolutionara. 101.

Renner, Karl (1870-1950) om politic austriac, lider si teore-
tician al social-democratilor de dreapta din Austria. Unul dintre
idcologii asa-numitului austro-marxism" si autorii teoriei burghezo-
nationaliste a autonomiei cultural-nationale", In perioada primului
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razboi mondial s-a situat pe pozitii social-sovine. In anii 1919-1920
a fost cancelarul Austriei, iar in anii 1945-1950 presedintele
ei. 214.

Rozanov, V. N. (1876-1939) social-democrat, mensevic. Dupà
revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 membru al
fractiunii mensevice a Sovietului de deputati ai muncitorilor din
Petrograd ; social-sovinist. Fall de Revolutia Socialista din Octom-
brie a avut o atitudine ostila ; a participat la activitatea mai multor
organizatii contrarevolutionare ; implicat in procesul Centrului
tactic", a fost judecat i condamnat. Dupa amnistie s-a tetras din
yala politica fi a lucrat in diferite institutii medicale. 424.

Rudnev, V. A. vezi Bazarov, V.

Sapronov, T. V. (1887-1933) membru al partidului bolsevic
din 1912. Diva: Revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte
al Comitetului executiv gubernial Moscova (1918-1919), presedinte
al Comitetului revolutionar gubernial Harkov (1919-1920). In anii
care au urmat a avut diverse munci de raspundere : secretar al Bi-
roului pentru Ural al C.C., presedinte al Micului C.C.P., presedinte
al Comitetului Central al Uniunii sinclicatelor muncitorilor din con-
structii, membru al prezidiului C.E.C. din Rusia, membru al Comite-
tului conceshmilor. La Congresul al XI-ilea al P.C. (b) din Rusia a
fost ales in C.C. S-a ridicat in repetate rinduri impotriva poiincii
partidului. In 1918 a facut parte din grupul comunistilor de stinga".
In timpul discutiei Cu privire la sinclicate din 1920-1921 a condus
grupul antipartinic al centralismului democratic". In 1923 a semnat
declaratia trotkista a celor 46". In anii 1925-1927 a fost until dintre
participantii activi ai noii opozitii" i ai blocului trotkisto-zinovie-
vist, Eider al grupului antipartinic al odor 15" (partizani ai cen-
tralismului democratic"). In 1927, la Congresul al XV-Iea al P.C. (b)
al U.R.S.S., a fost exclus din partid pentru activitate antipartinica.

369-370, 438, 458.

Savinkov, B. V. (1879-1925) unul dintre conducatorii parti-
dului eserilor. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie
1917 a fost adjunct al ministrului de razboi, iar apoi guvernator
general rnilitar al Petrogradului. Dupa Revolutia Socialista din
Octornbrie a participat la organizarea mai multor rebeliuni contra-
revolutionare, a sprijinit interventia militara impotriva Republicii
sovietice ; emigrant alb. In 1924 a venit clandestin in U.R.S.S. 1i a
fost arestat. Colegiul militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 1-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 10 ani de reclu-
ziune. S-a sinucis in inchisoare. 32, 127.

Sazonov, S. D. (1861-1927) diplomat de seama. al Rusiei
tariste, exponent al intereselor marilor mosieri si ale marii burghezii

39 V. 1. Lenin, Opera complete vol. 9
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Incepind din 1904 a detinut o serie de posturi diplomatice in Eu-
ropa ; in 1909 a fost numit subsecretar de stat la externe. In
1910-1916 a fost ministru de externe, iar in 1916 a fost numit
ambasador la Londra. Dupa revolutia burghezo-democratica din
fehruarie 1917 a sprijinit politica contrarevolutionara a guvernului
provizoriu. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost repre-
zentantul lui Kolceak, iar apoi reprezentantul lui Denikin la Paris,
unde a si ramas in emigratie. 138.

Scheidemann, Philipp (1865-1939) unul dintre liderii aripii de
extrema dreapta, oportunista, a social-clemocratiei germane. In timpul
revolutiei din noiembrie 1918 din Germania a facut parte din asa-
zisul Consiliu al imputernicitilor poporului, a carui activitate era
determinata de interesele burgheziei. Din februarie pinâ in iunie 1919
s-a aflat in fruntea guvernului de coalitie al Republicii de la Wei-
mar ; a fost unul dintre organizatorii reprimarii singeroase a miscarii
muncitoresti germane in anii 1918-1921. Ulterior s-a retras din
viata politica. 94, 107, 147, 164, 185, 190, 193, 213, 214, 215,
218, 221.

Semafleo, N. A. (1874-1949) eminent activist de stat si sa-
vant sovietic ; membru al P.M.S.D.R. din 1893, bolsevic. In 1905
a participat la insurectia armata de la Nijni Novgorod, a fost ares-
tat, iar dupa ce a fost pus in libertate a emigrat din tara. A fost
secretar j trezorier al Biroului din strainatate al C.C. al P.M.S.D.R.
S-a inapoiat in Rusia in septembrie 1917. A luat parte activa la
insurectia armata de la Moscova din octombrie 1917. Dupà Revo-
lutia Socialista din Octombrie a fost seful sectiei medico-sanitare
a Sovietului din Moscova. In anii 1918-1930 a detinut postul de
comisar al poporului pentru ocrotirea sanatatii al R.S.F.S.R. A fost
membru al Prezidiului C.E.C. al U.R.S.S., membru al Academiei de
stiinte medicale a U.R.S.S. si al Academiei de stiinte pedagogice
a R.S.F.S.R. In anii 1947-1949 a fost director al Institutului de
organizare a ocrotirii sanatatii si de istorie a medicinei de pe linga
Academia de stiinte medicale a U.R.S.S. A scris numeroase lucrari
stiintifice in domeniul igienci sociale si al organizarii ocrotirii sana-
tatii. 417.

Sereda, S. P. (1871-1933) remarcabil activist de stat sovietic.
Membru al partidului bolsevic din 1903. A desfasurat munci de
partid la Smolensk, Kiev si Kaluga. Dupa revolutia burghezo-de-
mocratica din februarie 1917 a fost membru al Comitetului executiv
al Sovietului de deputati ai muncitorilor, soldatilor i taranilor din
Reazan. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut diferite
functii de raspundere : in anii 1918-1921 a fost comisar al po-
porului pentru agricultura al R.S.F.S.R., din 1921 membru al
prezidiului Consiliului economic superior si al Comisiei de Stat a
Planificarii, sef-adjunct i apoi seful Directiei Centrale de Statistica
a R.S.F.S.R. ; din 1930 vicepresedinte al Comisiei de Stat a

382, 458.Planificärij.
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Serrati, Giacinto Menotti (1872-1926) militant de seama al
miscarii muncitoresti italiene, unul dintre conducatorii Partidului
socialist italian. In anii 1915-1923 a fost director al ziarului
Avanti !", organul central al partidudui socialist. In timpul primului
razboi mondial s-a situat pe pozitii internationaliste. A participat
la conferintele de la Zimmerwald si Kiental. Dupa intemeierea In-
ternationalei Comuniste a insistat ca Partidul socialist Italian sa
adere la ea. A fost seful delegatiei italiene la Congresul al II-lea
al Internationalei Comuniste, unde s-a pronuntat impotriva rupturii
totale cu reformistii. Ulterior si-a lichidat greselile centriste i in
1924, impreuna cu fractiunea adeptilor Internationalei a III-a",
condusa de el, a intrat in Partidul Comunist Italian, in cadrul caruia
a activat pina la sfirsitul vietii. 152, 260-261.

Solt, A. A. (1872-1945) membru al P.M.S.D.R. din 1898,
bolsevic. A desfasurat activitate revolutionara la Vilno, Petersburg
si in alte orase. A fost in repetate rinduri arestat i intemnitat de
autoritatile tariste. Dupa revolutia burghezo,clemocratica din februa-
rie 1917 a fost membru al redactiei ziarului Sotial-Demokrat", care
aparea la Moscova, iar apoi al redactiei ziarului Pravda". Dupd
Revolutia Socialista din Octombrie a detinut posturi de raspundere
in aparatul de stat si de partid. Din 1920 a fost membru al Comisiei
Centrale de Control, din 1921 membru al prezidiului Comisiei
Centrale de Control a partidului, apoi membru al Tribunalului
Suprem al U.R.S.S. ; a detinut posturi de raspundere in Procuratura
U.R.S.S. 212.

Sorge, Friedrich Adolf (1828-1906) socialist german, militant
de seama al miscarii muncitoresti si socialiste internationale, prieten

tovaras de lupta, al lui K. Marx si F. Engels. A participat la re-
volutia din 1848-1849 din Germania. Dupa infringerea revolutiei
a emigrat In Elvetia, iar de acolo in America ; a fast organizatorul
sectiilor Internationalei I in America, secretar al Consiliului General
al Internationalei I (1872-1874). A participat activ la intemeierea
Partidului muncitoresc socialist din S.U.A. si a Uniunii muncitoresti
internationale. Sorge a pregatit pentru tipar corespondenta sa cu
K. Marx, F. Engels g altii. Activitatea lui Sorge a fost foarte apre-
ciata de V. I. Lenin, care 11 numea veteran al Internationalei I.

99.

Sosnovski, L. S. (1886-1937) membru al partidului bolsevic
din 1904. In anii 1918-1924 a fost, cu uncle intreruperi, redactor
al ziarului Bednota". In timpul discutiei cu privire la sindicate
(1920-1921) a sprijinit platforma lui Trotki. In 1927, la Congresul
al XV-lea al P.C. (b) ad Uniunii Sovietice, a fost exclus din partid
ca militant activ al opozitiei trotkiste. In 1935 a fost reprimit, iar
in 1936 a fost din nou exclus pentru activitate antipartinica.
388-389.

Spartacus (rn. 71 i.e.n.) conducatorul uneia dintre cele mai
mari raiscoale a sclavilor din Roma antica räscoala din anii 74

zi
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(sau 73)-71 i.e.n. ; a repurtat o serie de victorii strIlucite asupra
trupelor stapinilor de sclavi. Numele lui Spartacus a ramas in istorie
ca unul dintre cele mai stralucite exemple de vitejie, generozitate
netarmurit devotament fata de popor, un exemplu de lupta necrutà-
ware a celor asupriti impotriva asurpritorilor kr. 78.

Stampfer, Friedrich (1874-1957) unul dintre liderii aripii de
dreapta a social-democratiei germane, publicist. In anii 1900-1902
a fost redactor al ziarului social-democrat Leipziger Volkszeitung".
In timpul primului raz.boi mondial s-a situat pe pozitii social-sovine.
Intre anii 1916 si 1933 a fost redactor-sef al ziarului Vorwarts",
organul central al Partidului social-democrat, i membru al condu-
cerii acestuia din urma. In perioada 1920-1933 deputat in
Reichstag. Dupa instaurarea la putere a fascismului in Germania, a
fost membru al conducerii Partidului social-democrat la Praga. In
1938 a emigrat in Franca, iar de acolo in S.U.A. In 1948 s-a rein-
tors in Germania. 184, 187, 190, 193, 196, 221.

Struve, P. B. (1870-1944) economist si publicist burghez,
unul dintre liderii partidului cadet. In ultimul deceniu al secolului
trecut a fost unul dintre reprezentantii de seama ai marxismului
legal", a procedat la o completare" si la o revizuire critica" a
teoriei economice i filozofice a lui K. Marx, a cautat s adapteze
marxismul i misearea muncitoreasca la interesele burgheziei. Struve
a fost unul dintre teoreticienii i organizatorii gruparii monarhiste-
liberale ,,Uniunea eliberarii" (1903-1905). 0 data cu infiintarea
partidului cadet in 1905, el devine membru al Comitetului Central
al acestui partid. Struve a fost unul dintre ideologii imperialismului
rus. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost un dusman
inrait al Puterii sovietice, membru al guvernului contrarevolutionar
al lui Vranghel, iar apoi emigrant alb. 272.

Sviderski, A. I. (1878-1933) activist de stat sovietic, membru
al P.M.S.D.R. din 1899, bolsevic. A dus munca de partid la Peters-
burg, Samara si Ufa. A fost in repetate rinduri arestat i deportat.
In 1917 a fost redactor al ziarului balsevic Vpered", care apirea
la Ufa, apoi presedinte al Sovietului de deputati ai muncitorilor
soldatilor din Ufa. Dupa Revolutia Socialista din Octornbrie a fost
membru al colegiului Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
membru al colegiului Inspectiei muncitoresti-tarinesti. Intre anii
1923 si 1928 adjunct al comisarului poporului pentru agricultur.I

R.S.F.S.R. Cu incepere din 1929 reprezentant plenipotentiar
al U.R.S.S. in Letonia. 86, 200.

$er, V. V. (1884-1940) social-democrat, mensevic. Dupi re-
volutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost secretar al
Sovietului de deputati ai soldatilor. din Moscova ; dupa evenimen-
tele din iulie a fost numit comandant-adjunct al circumscriptiei

al
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militare Moscova, iar apoi sef al directiei politice din Ministerul de
Dupa instaurarea Puterii sovietice a lucrat la Uniunea cen-

trala a cooperativelor de consum, la Consiliul economic superior si
la Banca de Stat. In 1931 a fost judecat i condamnat de Tribunalul
Suprem al U.R.S.S. pentru activitatea dusmanoasa desfasurata im-
potriva Statului sovietic. 29.

Pun), A. G. (1886-1947) locotenent-colonel in oastea caza-
ceasca a Kubanului, apoi general in armata albgardista. In mai 1918
a condus un detasament chiaburesc de cazaci din Kuban care se
rasculasera impotriva Puterii sovietice. In armata de voluntari" de
sub comanda lui Denikin, capatind gradul de general, a comandat
brigacla cazacilor din Kuban, apoi Corpul 3 cavalerie ; a devenit
faimos prin cruzimea i prin jafurile patronate de el. In 1919 a
emigrat, continuindu-si in strainatate activitatea contrarevolutionara
antisovietica. In perioada 1941-1945 a colaborat cu hitleristii. A
fost luat prizonier si condamnat la moarte printr-o sentinta a Co-
legiului militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 247.

5midt, V. V. (1886-1940) membru al partidului bolsevic
din 1905. A dos munca de partid la Petersburg si Ekaterinoslay.
In anii 1914-1917 a fost secretar al Sindicatului metalurgistilor din
Petrograd si al Comitetului din Petersburg al P.M.S.D. (b) din
Rusia. Dupa revolutia burghezo-democratic'a' din februarie 1917 a
fost secretar al Consiliului sindical din Petrograd. In anii 1918-1928
a fost secretar al Consiliului Central al Sindicatelor, apoi comisar
al poporului pentru problemele muncii. Din 1928 vicepresedinte
al Consiliului Comisarilor Poporului al U.R.S.S. A fost un timp
partizan al opozitiei de dreapta din P.C. (b) al U.R.S.S., dar s-a
indepartat de ea curind. La congresele al VII-lea, al XIV-lea si
al XV-lea ale P.C. (b) al U.R.S.S. a fost ales membru in C.C. --
388-389.

Thibaut, Anatole Francois vezi France, Anatole.

Tomski, M. P. (1880-1936) membru al partidului bolsevic
din 1904. In anii reactiunii si ai noului avint revolutionar a avut
o atitudine impaciuitorista fatal de lichidatori, otzovisti i trotkisti.
In 1917 a facut parte din Comisia executiva a Comitetuhii din
Petersburg al P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a fost presedinte al Consiliului sindical din Moscova ;
din 1919 presedinte aI prezidiului Consiliului Central al Sindi-
catelor. La Congresul al VIII-lea al partidului a fost ales membru
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, iar la Congresul al XI-lea membru
al Biroului Politic al C.C. In repetate rinduri s-a ridicat impotriva
politicii leniniste a partidului. In 1928, impreuni cu Buharin
Rikov, a fon in fruntea deviatorilor de dreapta din P.C. (b)

U.R.S.S. 473.

si
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Troelstra, Piter Jelles (1860-1930) militant al miscarii
muncitoresti olandeze, socialist de dreapta. A fost (in 1894) unul
dintre intemeietorii 4i liderii Partidului muncitoresc social-democrat
din Olanda. La inceputul primului deceniu al acestui secol a trecut
pe pozitii ultraoportuniste. A luptat impotriva aripii de stinga a
Partidului muncitoresc social-democrat din Olanda, aripa care, in-
cepind din 1907, s-a grupat in jurul ziarului De Tribune" si care,
in 1909, a constituit Partidul social-democrat din Olanda. In
timpul primului razboi mondial, Troelstra s-a manifestat ca social-
sovinist de orientare germanofila. In conditiile situatiei revolutio-
nare care se crease in Tari le de Jos in toamna anului 1918,
Troelstra i partidul condus de el s-au limitat s faca deolaratii
in parlament si au renuntat la lupta pentru putere. V. I. Lenin a
criticat cu asprime, in repetate rinduri, politica oportunista a lui
Troelstra. 194-196.

Trotki (Bronstein), L. D. (1879-1940) membru al P.M.S.D.R.
din 1897, mensevic. In anii reactiunii si ai noului avint revolutio-
nar, camuflindu-se sub masca nefractionismului", s-a situat in fapt
pe pozitiile lichidatorilor. In 1912 a organizat gruparea antiparn-
nick' cunoscuta sub denumirea de Blocul din august". In perioada
primului razboi mondial s-a situat pe pozitii centriste. /napoin-
du-se din emigratie dupa revolutia burghezo-democratica din fe-
bruarie 1917, a aderat la grupul interraionistilor i impreuna cu ei,
la Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia, a fost primit in
partidul bolsevic. In realitate insa, Trotki nu trecuse pe poziiile
bolsevismului si a continuat sa duel o lupta fatisa i camuflata
impotriva leninismului, impotriva politicii partidului.

Dupa Revolutia Socialists. din Octombrie a fost comisar al po-
porulut pentru afacerile externe, comisar al poporului pentru pro-
blemele militare si maritime, presedinte al Consiliului militar revo-
lutionar al republicii, membru in Biroul Politic al C.C. si membru
in Comitetul Executiv al Intemationalei Comuniste. In 1918 a
fost impotriva liniei leniniste in rproblema incheierii pacii de la
Brest ; in 1920-1921 s-a situat in fruntea opozitiei in discutia
cu privire la sindicate, iar incepind din 1923 a dus o inversunatl
lupta fractionista Impotriva liniei generale a partidului, impotriva
programului leninist de construire a socialismului ; a sustinut teoria
capitularda a imposibilitatii victoriei socialismului in U.R.S.S.
Partidul comunist, demascind trotkismul ca deviate mic-burgheza
in partid, 1-a zdrobit din punct de vedere ideologic si organizatoric.
In 1927 Trotki a fost exclus din partid ; in 1929 a fost expulzat
din U.R.S.S. pentru activitate antisovietica, iar in 1932 i s-a retras
cetkenia sovietica. In strainatate, Trotki, dusman inrait al leni-
nismului, a continuat lupta Impotriva Statului sovietic si a partidu-
lui comunist, impotriva miscarii comuniste internationale. 35,
36, 37-38, 173, 174, 200, 246, 296, 427, 432, 434, 439.

Turati, Filippo (1857-1932) militant al miscarii rnuncitoresti
italiene, unul dintre organizatorii Partidului socialist italian i lider
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al aripii lui reformiste de dreapta. In perioada primului razboi
mondial s-a situat pe poz.itii centriste. Fata de Revolutia Socialista
din Octombrie a avut o atitudine ostila. Dupà scindarea Partidului
socialist italian (in 1922) a trecut in fruntea Partidului socialist
unitar, de orientare reformista. In 1926 a emigrat din Italia fascista,
stabilindu-se in Franta. 107, 187.

Tederbaum, I. 0. vezi Martov, L.

Tiurupa, A. D. (1870-1928) eminent activist al partidului
comunist 5i al Statului sovietic. In milcarea revolutionara a intrat
in 1891 ; membru al P.M.S.D.R. din 1898. A desfa5urat muncI de
partid la Ufa, Harkov, Tula 5i in alte ora5e. A fost in repetate
rinduri arestat i intemnitat de autoritatile tariste. Dup a. revolutia
burghezo,democratica din februarie 1917 a fost rnembru al Comi-
tetului unificat, apoi al Comitetului bol5evic P.M.S.D.R. .5i al So-
vietului de deputati ai muncitorilor i soldatilor din Ufa, pre5edin-
tele comitetului gubernial de aprovizionare 5i al Dumei ora5ene5ti
din Ufa. In zilele insurectiei armate din Octombrie a fost membru
al Comitetului militar-revolutionar din Ufa. Din noiembrie 1917

adjunct al comisarului poporului pentru aprovizionare ; de la
inceputul anului 1918 comisar al poporului pentru aprovizionare
al R.S.F.S.R. Din 1921 vicepre5edinte ai Consiliului Ccanisarilor
Poporului 5i al Consiliului Muncii 5i Apararii. In anii 1922-1923

comisar al poporului pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca,
intre anii 1923 5i 1925 pre5edinte al Comisiei de Stat a Plani-

iar in 1925 comisar al poporului pentru comertul interior
5i exterior. La congresele XIIXV ale P.C. (b) al U.R.S.S. a fost
ales membru in C.C. ; membru al Prezidiului C.E.C. din Rusia
al C.E.C. al U.R.S.S. 414, 458.

V

Vandervelde, Emile (1866-1938) lider al Partidului munci-
toresc din Belgia, pre5edinte al Biroului socialist international al In-.
ternationalei a II-a ; ultraoportuaist. In timpul primului razboi
mondial s-a manifestat ca. socia1-5ovinist ; a facut parte din guver-
nul burghez. Fata de Revolutia Socialista din Octornbrie a avut o
atitudine ostila., a sprijinit organizarea interventiei militare 'Lupo-
triva Rusiei Sovietice. In anii 1925-1927 a fost ministru de externe
al Belgiei ; a participat la incheierea acordurilor de la Locarno
(1925), indreptate impotriva U.R.S.S. A luptat activ impotriva
crearii Frontului unic antifascist al comuni5tilor 5i sociali5tilor,
94, 100-101, 107, 110, 193.

Vimeak, M. V. (n. 1883) eser de dreapta, jurist 5i publicist.
In perioada primului razboi mondial s-a situat pe pozitii social-

591
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sovine. Dupi revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a fost membru al Comitetului executiv al Sovietului de deputati
ai taranilor, consilier al Dumei orasenesti din Moscova, membru al
Consfatuirii de stat, secretar al Consiliului provizoriu al Republich
ruse" (Preparlarnentul). Fatal de Revolutia Socialista din Octombrie
a avut o atitudine ostila. In 1918 a facut pane din organizatia
contrarevolutionara Uniunea pentru renasterea Rusiei" si a fost
redactor al revistei Vozrojdenie", editata de eseri. In vara anului
1918 a plecat in Ucraina ; in 1919 a emigrat in Franta, unde a
fost unul dintre fondatorii i redactorii revistei eseriste Sovre-
mennie Zapiski". In 1940 s-a stabilit in S.U.A. 141.

Vladimirski, M. F. (1874-1951) activist de stat si de partid,
membru al P.M.S.D.R. din 1895, bolsevic. A desfasurat munc a. de
partid la Moscova, Arzamas, Nijni Novgorod si in strainatate. A
fost in repetate rinduri arestat i intemnitat de autoritatile tariste.
In 1905 a participat activ la insurectia armata de la Moscova
In 1906 a emigrat in Franta, uncle a activat in diverse organizatii
bollevice. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a fost ales membru in biroul Comitetului din Moscova al
P.M.S.D. (b) din Rusia. In octombrie 1917 a fost unul dintre con-
ducatorii in.surectiei armate la Moscova. Dupa Revolutia Socialista
din Octombrie a detinut succesiv posturile de comisar al orasului,
presedinte al Consiliului Dumelor raionale din Moscova, membru ai
Prezidiului C.E.C. din Rusia, adjunct al comisarului poporului
pentru afacerile interne al R.S.F.S.R., vicepresedinte al Consiliului
Cornisarilor Poporului al R.S.S. Ucrainene, vicepresedinte al Co-
misiel de Stat a Planificarii din U.R.S.S. In anii 1930-1934 a fost
comisar al poporului pentru ocrotirea sinatatii al R.S.F.S.R. La
congresul al VII-lea al P.C. (b) din Rusia a fost ales membru in
C.C. al partidului, iar la Congresul al XIV-lea membru hi
Cornisia Centrala de Control a P.C. .(13) al U.R.S.S. Din 1927 si
pink in 1951 a detinut functia de presedinte al Comisiei Centrale
de Revizie a P.C. (b) al U.R.S.S. 426, 458.

Volski, V. K. (n. 1877) eser, membru al Adunarii constituante,
presedintele Comitetului de la Samara al membrilor Adunarii con-
stituante, organ contrarevolutionar care, cu ajutorul interventionisti-
lor straini, si-a instaurat in vara anului 1918 puterea in regiunea
Volgai si a Uralului. Dupa lovitura de sun a lui Kolceak, care a fost
insotiti de arestarea unui mare numar de embri ai Adunarii consti-
tuante, i dupa ce, datorita inaintarii Armatei Rosii, teritoriul pe
care 11i exercita puterea comitetul a fast aproape in intregime eli-
berat de sub controlul lui, Volski, impreuna cu un mic grup de eseri,
a incetat lupta impotriva Puterii sovietice si a intrat in Biroul or-
ganizatoric central al minoritatii eseriste, care edita revista Narod".

62, 423-424, 476.
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Wilson, Woodrow (1856-1924) om de stat american. In 1913
a fost ales presedinte al S.U.A. g a detinut acest post pink' in 1921.
In interiorul tarii a promovat o politica de reprimare crunta a mis-
carii muncitoresti. Politica externa a guvernului Wilson a avut un
caracter pradalnic, expansionist, mai ales in ceea ce priveste tarile
Americii Latine, in ale caror rreburi s-a amestecat in repetate rinduri
folosind forta armata. Aparind interesele miliardarilor americani,
Wilson a contribuit la intrarea Statelor Unite ale Americii in raz-
boiul imperialist mondial alaturi de Antanta.

Dupl victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie, Wilson a propus
un plan de dezmembrare a Rusiei si a fost unul dintre organizatorii
interventiei militare a S.U.A. impotriva Rusiei Sovietice. In 1918
a propus un program de pace imperialist" (cele paisprezece
puncte"), care urmarea instaurarea dominatiei mondiale a S.U.A.
A condus delegatia americana la Conferinta de pace de la Paris
(1919-1920). Infant in. alegerile prezidentiale din 1920, s-a retras
din viata politica. 128, 130, 373, 406, 420, 430.

Zetkin, Clara (1857-1933) militanta de seam a. a miscarii
muncitoresti i comuniste germane si internationale, scriitoare de
talent, orator si tribun inflacarat. Inapreuna cu R. Luxemburg,
F. Mehring o K. Liebknecht a participat activ la lupta impotriva
lui Bernstein si a celorlalti oportunisti. In anii rimului razboi
mondial s-a situat pe pozitiile internationalismului revolutionar si a
luptat impotriva social-sovinismului. In 1916 a intrat in grupul
Die Internationale", care in curind si-a schimbat denumirea in
Spartacus", iar apoi in Uniunea Spartacus". A fost unul dintre
interneietorii Partidului Comunist din Germania. La Congresul
al III-lea al Internationalei Comuniste a fost aleasa in Comitetul
Executiv al Internationalei, in cadrul caruia a condus Secretariatul
international pentru problemele femeilor. Din 1924 si On a. la sfirsi-
tul vietii a fost presedinta a Comitetului Executiv al Organizatiei
internationale pentru ajutorarea luptatorilor revolutiei (Ajutorul
Rosu). 256-257.

Zinoviev (Radomislski), G. E. (1883-1936) membru al parti-
dului bolsevic din 1901. Din 1908 pink in aprilie 1917 s-a aflat
in emigratie, a facut parte din redactia ziarelor Proletarii" si So-
tial-Demokrat", organul central al partidului. La Congresul al V-lea
al P.M.S.D.R. a fost ales membru al C.C. al partidului. In perioada
de pregatire g de inflptuire a Revolutiei Socialiste din Octombrie
a luat atitudine impotriva insurectiei armate. Declaratia publicata de
Kamenev, in numele lui si al lui Zinoviev, in ziarul semimensevic
Novaia Jizn", declaratie in care se arata cal ei nu sint de acord cu
rezolutia Comitetului Central cu privire la insurectia armati, a con-
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stituit o divulgare a unei hotariri secrete a partidului, o tradare a
cauzei revolutiei.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al
Sovietului din Petrograd, membru al Diroului Politic al Comitetului
Central, presedinte al Comitetului Executiv al Internationalei Co-
muniste. S-a ridicat in repetate rinduri impotriva politicit leniniste a
partidului : n noiembrie 1917 s-a declarat pentru crearea unui guvern
de coalitie din care sa faca parte mensevicii si eserii ; in 1925 a fost
unul dintre organizatorii noii opozitii", iar in 1926 unul dintre con-
ducatorii blocului antipartinic trotkist-zinovievist. In noiembrie 1927
a fast exclus din partid pentru activitate fractionista. In 1928 a
declarat ca-si 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 pentru a doua
oara reprimit in partid. In 1934 a fost din nou exclus din partid
pentru activitate antipartinica. 181, 197, 246, 419.

Zubatov, S. V. (1864-1917) colonel de jandarmi, inspiratorul
organizatorul socialismului politienesc" (asa-zisul zubatovistn").

In ultirnul deccniu al secolului trecut a fost numit sef al sectiei din
Moscova a ohranei, unde a organizat un vast sistem de spionaj
politic si a creat asa-zisele echipe volante de filare" ca
mijloc de lupta impotriva organizatiilor revolutionare ; in 1902 a
devenit sef al sectiei speciale din departamentul politiei. In anii
1901-1903 a organizat o serie de asociatii muncitoresti controlate
de politie Asociatia de ajutor reciproc a muncitorilor din intre-
prinderile de constructii mecanice" din Moscova, Uniunea muncito-
rilor rusi din intreprinderile industriale ale orasului Petersburg" etc.

cu scopul de a abate pe muncitori de la lupta revolutionara.
Dupai falimentul politicii sale de provocare, Zubatov a fost dernis
si renuntat la activitatea politica. In primele zile ale Tevolutiei
burghezo-dernocratice din februarie 1917 si-a pus capat zilelor.

101.
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(28 iunie-15 decembrie 1919)

lunie, 28 Lenin termina de scris brosura Mama initiativä
(Despre eroismul muncitorilor in spatele frontu-
lui. Cu prilejul <csubotnicelor comuniste»)".

Julie, 1 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta urmatoarele pro-
bleme : normele de inzestrare a agriculturii cu
unelte i masini agricole, reducerea chiriilor la
Moscova si la Petrograd, deschiderea unui credit
extraordinar la dispozitia Consiliului militar-re-
volutionar al republicii.
Intr-o telegrama adresata lui M. M. Lasevici
K. K. Iurenev, membri ai Consiliului militar-re-
volutionar al Frontului de est, Lenin feliciti
trupele sovietice cu prilejul eliberarii oraselor
Perm si Kungur.
Lenin asista la adunarea de partid a scolii de
cadre C.E.C. din Rusia", adunare care fusese
convocata din initiativa lui si la care a fost
creata celula de partid din aceastä scoalg.

lulie, 2 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema militarizàrii personalului
tipografiilor, a trecerii tuturor uzinelor de mu-
nitii si de echipament militar in subordinea
C.E.S., masuri concrete pentru aprovizionarea
cu combustibil a cailor ferate, problema ridicgrii

transportarii produselor alimentare colectate
in Ucraina, proiectul de hotarire cu privire la
mobilizarea medicilor si felcerilor veterinari,
proiectul de hotarire cu privire la masurile pen-
tru asigurarea pazei depozitelor militare, mobili-
zarea muncitorilor feroviari la sipatul tran§telor
in imprejurimile Saratovului etc.
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Lenin face insemnari pe marginea hotaririi Con-
siliului Apararii cu privire la formarea a doul
regimente de puscasi din batalionul Veatka al
trupelor Ceka 6 din Regimentul 8 de aprovizio-
nare Veatka.

lulie, 3 Lenin semneaza decretul Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la nationalizarea comunica-
tiilor telefonice in Republica rusk'.

Julie, 3-4 Lenin participa la lucrarile plenarei C.C. al
P.C. (b) din Rusia, la care se discuta principa-
lele probleme ce se puneau in fata Republicii
sovietice in legatura cu noua ofensiva dezlantuiti
de imperialisti.

Julie, 4 La sedinta comuna a C.E.C. din Rusia, a Sovie-
tului de deputati ai muncitorilor 6 ostasilor rosii
din Moscova, a Consiliului Central al Sindicatelor
din Rusia si a reprezentantilor comitetelor de
intreprindere din Moscova, Lenin prezinta un
raport cu privire la situatia actuala i sarcinile
imediate ale Puterii sovietice.

lntre
8

4 i Lenin scrie chemarea intitulata Totul pentru
iulie lupta impotriva lui Denikin ! (Scrisoarea Comi-

tetului Central al Partidului Comunist (bolsevic)
din Rusia catre organizatiile de partid)".

lulie, 8 Lenin prezideazi sedinta Consiliului Comisarilor
Paporului. La aceasta sedinta se discuta problema
distribuirii ratiei de piine pentru populatia din
Moscova, numirea lui S. S. Kamenev in postul
de comandant-sef al tuturor fortelor armate ale
R.S.F.S.R., componenta Consiliului militar-revo-
lutionar al republicii etc.

Intr-o telegrama aelresata lui V. A. Radus-Zen-
kovici, presedintele Comitetului executiv al gu-
berniei Saratov, Lenin indica* masurile care tre-
buie luate (in zorta frontului in lupta impotriva
chiaburilor, a dezertorilor si a bandelar care se
adaposteau in paduri.

Julie, 9 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii. La
aceasta sedinta se discuta situatia alimentara a
personalului exploatarilor de turb i necesitatea
adoptarii unor masuri urgente pentru aprovizio-
harea Jar cu piine, mersul operatiilor de mobili-
Zara pa Brij(' aindicalk prviactul de hoddra eu
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privire la introducerea starii de razboi la cane
ferate etc.

lulie, 10 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Cornisarilor
Poporului, la care se discuta hotarirea cu privire
la crearea unor instante de judecata in regimente,
proiectul de hotarire provizorie cu privire la co-
mitetul revalutionar al tinutului kirghiz, problema
convocarii unui congres general al calmucilor, a
necesitatii de a adresa un apel catre delegatii la
acest congres etc.
Intr-o convorbire cu A. M. Gorki, care la ru-
gamintea lui Lenin venise de la Petrograd,
V. I. Lenin discuta problema organizarii i acti-
vitii centrale pentru ajutorarea oa-
menilor de stiinta asigura va acorda tot
sprijinul i ajutorul necesar ; cla dispozitii ins
V. D. Bonci-Bruevici s. comunice Sovietului din
Petrograd si Comisariatului aprovizionarii ca este
necesar sa i se acorde lui Gorki tot sprijinul in
vederea ajutorarii oamenilor de litere si de stiinta.

lulie, 11 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii,
prezinta un proiect de hotarire cu privire la ma-
surile de lupta impotriva elementelor contrare-
volutionare din armata. La aceasta sedinti se
discuta, de asemenea, mersul operatillor de mo-
bilizare, aprovizionarea cu combustibil a cailor
ferate, adoptarea unor masuri urgente pentru or-
ganizarea pazei depozitelor de piese i proiectile
de artilerie, trecerea trupelor de graniceri in
subordinea departamentului militar, proiectul de
decret pentru rechizitionarea bicicletelor si a
motocicletelor etc.

La Universitatea comunista I. M. Sverdlov",
Lenin tine o prelegere despre stat i raspunde la
intrebarile cursantilor.

lulie, 12 La Conferinta Organizatiei orasenesti de partid
Moscova, Lenin face o expunere asupra situatiei
interne si externe a republicii.

lulie, 14 Lenin scrie articolul Despre sarcinile Interna-
tionalei a III-a (Ramsay MacDonald despre In-
ternavionala a
Lenin viziteaza cursurile de mitraliori de la
Moscova.

lulie, 15 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta situatia transportului

Comisiei

III-a)".

ca-i
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hipomobil, situatia alimentara a orasului Moscova
si se confirma componenta colegiului de condu-
cere al Bancii poporului.
Intr-o convorbire cu V. M. Zagorski, secretar al
Cornitetului Organizatiei de partid Moscova, cu
A. F. Measnikov, care venisera si.1 insoteasca la
conteriata ostasilor rosii din garnizoana Hodinka,
Lenin se intereseaza de starea de spirit a mun-
citorilor, de activitatea Organizatiei de partid
Moscova.

Luind cuvintul la conferinta ostasiIor rasii fir
partid din gannizoana Hodinka, Lenin face o
expunere despre situatia externa si internal a Re-
publicii sovietice.

lie, 16 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema Centralei textilelor, ma-
surile pentru recoltarea cerealelor in zona fron-
tului, acordarea cantitatii de pacura necesara
Comisariatului poporului pentru caile de cornu-
nicatie in scopul de a scoate din Astrahan cele
mai importante bunuri militare i produse ali-
mentare ; se aproba proiectul de decret prin care
se acorda muncitorilor ce se intorc din concediu
dreptul de a aduce cu ei (lona puduri de produse
rationalizate i nerationalizate etc.

Julie, 17 Intr-o telegrama adresata Eli M. M. Lasevici
K. K. Iurenev, membri ai Consiliului militar-re-
volutionar al Frontului de est, Lenin
cu ocazia eliberarii oraselor Zlatoust si Ekate-
rinburg.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discutl problema deschi-
derii unui credit la dispozitia Comitetului pentru
problemele prizonierilor i refugiatilor, finantarea
cooperativelor de consum, situatia alimentara a
orasului Moscova etc.

Julie, 18 Intr-o scrisoare adresata lui A. M. Gorki, la Pe-
trograd, Lenin Ii invita sa vina la Moscova.
Lenin prezideazi sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema inlocuirii cu femei a
barbatilor care lucreaza Iii institutiile sovietice,
problema folosirii la lucrari agricole a muncito-
rilor de la uzinele i fabricile care se inchid,
mobilizarea muncitorilor de la uzina din Ijevsk,
masurile pentru recoltarea cerealelor in zona fron-
tului, acordarea ratiei de ostas rosu pentru an-

i

ii felicitl
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gajatii civili care lucreaza la constructia de for-
tificatii in zona Frontului de est si hi Penza etc.

bilk, 19 Lenin cere In scris Secretariatului Consiliului Co-
misarilor Poporului s stabileasca din a cui vita'
s-a produs intirzierea aprobarii instructiunilor re-
feritoire la trimiterea de colete alimentare din
armati.

lulie, 20 Lenin scrie Raspuns la intrebarile unui ziarist
american".

Julie, 22 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care sc discuta problema majorarii
soldei ostasilor roii, masurile pontru preintimpi:
narea unei inrautatiri a aprovizionarii populatiet
Petrogradului in legatura cu reparatiile ce se fac
la mod etc.
Lenin semneaza apelul Consiliului Comisarilor
Poporului catre poporul calmuc.

lulie, 23 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii ;
prezinta un raport cu privire la armata de apro-
vizionare. La aceeasi sedinta se discuta, de ase-
menea, proiectul de instructiuni privind trimiterea
de colete alimentare din armati, problema asi-
gurarii mijloacelor de transport pentru muncito-
rii care -u devenit disponibili in urma inchiderii
unor intreprinderi si care pleaca la lucrari agri-
cole, precum i pentru muncitorii care pleaca in
concedni, imbunatatirea aprovizionarii muncito-
rilor de la uzincle care lucreaza pentru nevoile
apararii, masurile pentru efectuarea mobilizarii
pe linie sindicala etc.

Lenin semneaza hotatirea Consiliului Apararii
prin care se aduc multumiri ostasilor rosii si ca-
drelor de comanda ale Armatei a 4-a, care timp
de 2 luni au rezistat in orasul Uralsk unui ase-
diu al trupelor dusmane, acordindu-li-se tot-
odat'a o recompensa baneasca egala cu triplul
soldei pentru fiecare luna de asediu.

Julie, 24 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta componenta Comi-
tetului militar-revolutionar al tinutului kirghiz,
situatia din industria metalurgica din Ural, ho-
tarirea cu privire la organizarea unui recensa-
mint al suprafetelor arabile, al vitelor, inventa-
rului si populatiei in gospodariile taranesti si in
sovhozuri, decretul cu privire la noua reglemen-
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tare a folosintei pamintului in regiunile locuite
de calmuci etc.

lulie, 25 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta raportul comisiei de ancheta pen-
tru stabilirea cauzelor ced.rii orasului Vilno,
problema fabricarii eartuselor din tuburi recon-
ditionate, a trimiterii de unitati militare pe
Frontul de sud, masurile necesare pentru corn-
pletarea arrnatei de aprovizionare, pentru asigu-
rarea transportarii combustibilului la statiile de
cale ferata.

Julie, 29 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema masurilor
pentru restringerea circulatiei autovehiculelor, si-
tuatia economica si politica a orasului i guber-
niei Moscova etc.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema stringerii recoltei, pro-
iectul de hotarire privind masurile pentru asi-
gurarea transportarii combustibilului la statille de
cale ferata etc.

lulie, 30 La conferinta comitetelor de intreprindere, a
reprezentantilor sindicatelor si a delegatilar co-.
operativei muncitoresti centrale i ai consiliului
asociatiei Cooperatia" din Moscova, Lenin ros-
teste o cuvintare cu privire la situatia aprovi-
zionarii si la situatia militarL
Lenin prezideazg sedinta Consiliului Aparirii, la
care se discuta mersul lucrarilor la exploatarile
de turba, problema transportarii combustibilului
la statiile de cale ferata, aprovizionarea cu piine
a feroviarilor de la nodul de cale feratl Petro-
grad, rechizitionarea autoambulantelor satare,
instalarea unui puternic post de radio la Mos-
cova, problema armatei de aprovizionare, proiectul
de hotarire cu privire la incadrarea posturilor
administrative din unitatile militare etc.

lulie, 31 Lenin rosteste o cuvintare la primul Congres ge-
neral al lucratorilor din domeniul invatamintului
si al culturii socialiste.

Intr-o scrisoare adresata lui A. M. Gorki, Lenin
raspunde la o scrisoare in care acesta ii infati-
sase situatia din Petrograd.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema infiinxrii
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unui Fond muzeistic unic de stat, prelungirea
creditelor deschise la dispozitia sectiei centrale
a sectiilor locale de aprovizionare a arrnatei,
nuanirea unei comisii pentru cercetarea actrvitatu
desfasurate in Siberia, problema preturilor fixe etc.

Sfir,situl lrniii Lenin scrie o scrisoare lui Bela Kun cu privire
iulie la atitudinea Rusiei Sovietice fata de Unarm.
lulie Intr-o convorbire cu comunistul german A. Ku-

rella, conducatorul organizatiilor tineretului co:
munist din Munchen, cu reprezentantii Umunn
tineretului din Ungaria, Lenin discuta sarcintle
miscarii comuniste a tineretului i programul In-
ternationalei Comuniste a Tineretului.
Lenin scrie articolul In odaia lacheilor".

August, 1 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii ;
prezinta un raport referitor la asigurarea forte'
de munci necesare pentru fabricile de cartule.
In aceeasi sedinta se discuta de asemenea pro-
blema evacuarii Taritinului, a trimiterii de uni-
tati militare pe Frontul de sud, problema trans-
ferarii pe front a ofiterilor din institutiile mili-
tare, mobilizarea feroviarilor din Saratov la la-
patul transeelor, transportarea stocurilor de pro-
duse metalke din Ural, masuri pentru obtinerea
imediata a unui nurnar cit mai mare de munci-
tori pentru strIngerea recoltei, proieotul de decret
cu privire la rechizitionarea bicicletelor etc.

Lenin semneaza o telegrama adresata Consiliului
militar-revolutionar al Armatei a 7-a, in care se
cere ca Petrogradul sa nu fie cedat cu nici un
pret.

August, 5 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; propune o serie de modificari
completari la proiectul de instructiuni ale Comi-
sariatului poporului pentru agricultura Cu pri-
vire la organizarea i activitatea directiilor gu-
berniale i raionale ale sovhozurilor". In aceeasi
sedinta se discuta de asemenea proiectul de apel
catre muncitorn, taranii, locuitorii de alta natio-
nalitate i cazacii muncitori din Siberia, proiectul
de decret cu privire la obligativitarea schimbului
de produse, proiectul de hotarire cu privire la
unifkarea servicillor de aprovizionare ale Arma-
tei etc.

Lenin participa la sedinta Biroului Comitetalui
Executiv al Internationalei Comuniste, la care se

si

si

Rosii
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August, 6

August, 7

August, 8

August, 9

August, 10

discuta problema atitudinii fati de parlarnenta-
rism etc.

Lenin rosteste o cuvintare la conferinta muncito-
rilor i ostasilor rosii fara partid din raioanele
Presnea, Suscevsko-Mariinski, Hamovniki i Bu-
tirka din Moscova.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta situatia plutaritului, problema
trimiterii de muncitori la fabricile de cartuse din
Simbirsk, Kovrov si Podolsk, a folosirii munci-
torilor la stringerea recoltei etc.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema crearii pe
linga Conducerea centrall a Bancii poporului a
unei comisii pentru repartizarea semnelor mone-
tare, masurile pentru instituirea unui control asu-
pra specialistllor care lucreaza la Centrala texti-
lelor, proiectul de decret cu privire la asigurarile
asupra vietii ; se aproba decretul cu privire la
obligativitatea schimbului de produse etc.

Lenin semneaza o telegrama catre Consiliul mi-
litar-revolutionar al Armatei a 5-a cu ocazia im-
plinirii unui an de la crearea ei, trimite salutul
salu ostasilor rosii i cadrelor de comancla si le
aduce multumiri pentru eforturile depuse si pen-
tru dirzenia de care au dat dovada in apararea
revolutiei socialiste.

Intr-o scrisoare adresati Biroului Organizatoric
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, Lenin atrage
atentia asupra necesitatii unor masuri pentru
asigurarea materiala a membrilor colegiilor si
a familiilor bor.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii,
la care se discuti problema aprovizionarii cu
pline a feroviarilor de la nodul de cale ferata.'
Petrograd, masurile pentru o mai buni desfa-
surare a mobilizarii, suspendarea operatiilor de
lichidare a Inspectiei militare superioare etc.

In numele Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, Lenin &à Consiliului militar-revolutio-
nar al republicii 5i Consiliului comisarilor po-
porului al Ucrainei directiva de a apara pink
la ultima posibilitate orasele Odesa si Kiev.
Intr-o scrisoare adresata lui E. M. Skleanski,
vicepresedintele Consiliului militar-revolutionar al
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August, 13

August, 14

republicii, in legatura cu intirzierea ofensivei in
sectorul Voronej, Lenin cere s i se comunice
cauzele intirzierii si data cind va incepe ofensiva.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema aplicarii decretului pri-
vind trimiterea de colete alimentare din armati,
repartizarea unei cantitati de 1 000 de puduri de
pline spre a fi distribuita suplimentar printre
ostasii rosii care lucreaza la descongestionarea
portului din Nijni Novgorod, planul de baraj al
senalelor si intrarilor in porturile Kronstadt
si Petrograd, scutirea de mobilizare la sapatul
transeelor a tuturor muncitorilor care lucreaza
la incarcatul combustibilului etc.
Lenin semneaza o telegrama adresata Consiliului
militar-revolutionar al Frontului de sud, in care
se dau dispozitii cu privire la pregatirea unei
ofensive itnpotriva lui Denikin.
In numele Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, Lenin adreseaza Consiliului Comisari-
lor Poporului al Ucrainei o telegrama in care se
cere sa se ia masuri pentru inchiderea tuturor co-
misariatelor, cu exceptia comisariatelor pentru
treburile militare, pentru cai de comunicatie
pentru aprovizionare, sa se decreteze mobilizarea
populatiei pentru lucrari cu caracter militar ;
totodata se arata ca este necesar ca Consiliul Co-
misarilor Poporului, Consiliul Apararii, C.E.C.
C.C. al P.C. (b) din Ucraina sa fie unificate in
cadrul unei singure institutii.
Lenin participa la sedinta comuna a Biroului
Politic si a Biroului Organizatoric al C.C. al
P.C. (b) din Rusia si face o comunicare cu pri-
vire la necesitatea lansarii unui apel catre
cazaci.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta textul unui apel
catre muncitorii, taranii, locuitorii de alta na-
tionalitate i cazacii anuncitori din Siberia, apelul
catre ostile cazacesti din tinutul Donului, Kuban,
Terek, Siberia, Semirecie, Transbaikal, Amur,
Irkutsk si tinutul Ussuri, problema aproviziona-
rii cu combustibil a Moscovei, situatia colectari-
lor de cartofi etc.

$/ 6og

si
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August, 15

August, 16

August, 19

August, 20

August, 21

August, 22

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii,
la care se discuta problerna stabilirii unei le-
gaturi intre organele de aprovizionare ale Ar-
matei Rosii i Consiliile militare-revolutionare,
masurile pentru combaterea dezertarilor, orga-
nizarea conducerii bazinului carbonifer de linga
Moscova, proiectul de hotarire cu privire la
masurile practice pentru descongestionarea por-
tului Saratov si a altor porturi de pe Volga si
pentru accelerarea transporturilor de cereale si
alte produse etc.

Lenin participl la sedinta comuni a Biroulm
Politic si a Biroului Organizatoric ale C.C.
al P.C. (b) din Rusia.

Lenin scrie o scrisoare catre socialistii italieni
Serrati si Lazzari.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Aparkrii,
la care se discuta proiectul de decret cu pri-
vire la imbunatatirea aprovizionärii familiilor de
ostasi roii, problema militarizarii personalului
morilor din orasul Moscova etc.
Intr-un interviu acordat profesorului englec
W. Hood, Lenin vorbeste despre propunerile
flcute de Bullit la Conferinta de la Paris, des-
pre atitudinea Republicii sovietice fata de po-
poarele mici care si-au proclamat irtdepen-
denta. La despartire, Lenin ii dà lui Hood o
fotografie cu o dedicatie scrisl in limbile en-
gleza si rusa.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema construirii
unor cazarmi, deschiderea unor credite extraor-
dinare la dispozilia imputernicitolui' Consiliului
Apararii pentru aprovizionarea Armatei Rosii si
a Flotei etc.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii,
la care se discuta instituirea unei anchete pen-
tru stabilirea cauzelor cedarii orasului Tambov,
trimiterea pc front a ofiterilor din institutiile
militare etc.

Lenin primeste o delegatie a Congresului Sovie-
telor din gubernia Moscova.
Intr-un bilet adresat lui L. B. Kamenev, Lenin
cere sa fie supusi Biroului Politic al C C
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August, 24

August, 26

August, 27

August, 28

August, 29

al P.C. (b) din Rusia problema aprobarii Con-
stitutiei Republicii Sovietice Socialiste Turkestan.

Lenin scrie Scrisoare atm muncitori i .rani
cu prilejul victoriei asupra lui Kolceak".
Lenin prezideaza sedinta Consiiului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema premierii
detasamentelor de colectare, a evidentei functio-
narilor sovietici, proiectul de decret cu privire
la unificarea activitatii teatrale etc.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii ;
prezinta rapoarte in problema diviziei baskire
din Belebei si a evacuarii Petrogradului. In
aceeasi sedinta se discuti de asemenea problema
reorganizarii Directiei generale a carbunelui, a
fabricarii cartuselor din cartuse reconditionate,
acordarea ratiei de ostas rosu muncitorilor de
la uzina din Ijevsk, problema lipsei de vagoane,
proiectul de hotarlre cu privire la declararea
starii de razboi In guberniile Reazan, Tula, Orel,
Voronej, TambcT i Penza, proiectul de hotarire
cu privire la evidenta celor supusi recrutarii sau

proiectul de hotarlre cu privire la
mobilizarea soferilor care deservesc masinile re-
chizitionabile etc.

Lenin scrie o scrisoare catre Sylvia Pankhurst.
Lenin semneaza' instructiunile Consiliului Cornisa-
rilor Poporului cu privire la conducerea sovho-
zurilor.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Cornisari-
lor Poporului, la care se discuta masurile prac-
tice pentru aplicarea decretului privind alimen-
tatia gratuita pentru copiii din Moscova si din
Petrograd, asigurarea necesarului de lemne de
foc pentru Moscova, premierea muncitorilor de
la detasamentele de colectare pentru indeplinirea
cu succes a sarcinilor de colectare a cerealelor
In cadrul predarii obligatorii a surplusurilor, ra-
portul comisiei pentru reglementarea relatillor
dintre sovhozuri i sectille agricole guberniale,
proiectul de hotarire privind folosirea organiza-
tiilor militare la colectarea produselor alimen-
tare etc.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii,
la care se discuta problema trimiterii pe front
a fostilor ofiteri, problema extinderii hotaririlor
Conoiliului ApIrarii cu privire la tuilisaKzarea

rnobiligarii,
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muncitorilor si functionarilor din industria car-
bunelui asupra muncitorilor i functionarilor de
la minele de c5rbuni din Ural, Siberia 5i din
alte bazine carbonifere etc.

Lenin tine a doua prelegere despre stat la Uni-
versitatea comunist5 I. M. Sverdlov".

August, 30 Intr-o telegram5 adresat5 lui M. V. Frunze, co-
mandantul Frontului din Turkestan, Lenin arata
ca este necesar sI se ia toate masurile pentru
a impiedica pe cazaci s5 incendieze rezervoarele
de petrol de la Guriev, astfel incit intreaga can-
titate de petrol care se aflä acolo s cadà In
miinile trupelor sovietice.

Sfir,situl Lenin scrie proiectele de hotariri ale Biroului
lunii august Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire

la masurile de lupta impotriva lui Mamontov.

August Lenin discut5 cu $. Agurski despre situatia din
miscarea comunist5 i muncitoreasc5 din
America.

Lenin scrie articolul Despre libertatea comertu-
lui de cereale".

Vara Intr-un bilet adresat lui E. M. Skleanski si
I. T. Smilga, membri ai Consiliului militar-re-
volutionar al republicii, Lenin &à referinçe po-
zitive . despre cunoscutul revolutionar Kamo
(S. A. Ter-Petrosian).

Nu mai tirziu Intr-un bilet adresat lui N. N. Krestinski
de I septembrie I. T. Gancky, Lenin ii roaga s5 transmit5 lui

D. B Vighilev, care locuia in Galitia, rugamin-
tea de a lu-1 m5surile necesare pentru asigurarea
integritaitii bibliotecii lasate acolo de Lenin si
pentru expedierea ei in Rusia So v

Septembrie, 2 Lenin prezideaz5 sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discut5 problema alocarii
unui fond la dispozitia Comisariatului poporului
pentru agricultur5 in vederea ajutor5rii familiilor
de ostasi rosii, problema majorarii ratiei osta-
silor roii, premierea muncitorilor din detasa-
mentele de colectare etc.

Septembrie, 3 La Conferinta muncitorilor si ostasilor -rosii"fara
partid din raioanele Basmannii, Lefortovo, Alek-
seevski si Sokolniki din Moscova, Lenin rosteste
o cuvintare despre momentul politic.

si
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Septembrie, 4 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie proiectul de hotarire a C.C.P.
cu privire la introducerea conducerii unice la
Centrala textilelor. La aceeasi sedinta se discutl,
de asemenea, rezultatele verificarii bibliotecilor
stiintifice, aprovizionarea cu piine a orasului
Moscova etc.

Intr-un bilet adresat lui E. M. Skleanski, Lenin
atrage atentia asupra rolului aeroplanelor in
lupta impotriva cavaleriei.
Lenin da indicatii Cornisariatului poporului pen-
tru afacerile externe s inceapi tratative de pace
cu Estonia.
Lenin semneaza decretul Consiliului Comisarilor
Poporului in care se prevede cã volumele din
fostele biblioteci particulare trec in posesia
Muzeului Rumeantev".
Intr-un bilet adresat lui E. M. Skleanski, Lenin
dispune si se publice in presa stirile in care se
afirma ca englezii se pregatesc s place curind
din Caucaz i sa lase armatei lui Denikin mate-
rialul lor de razboi.

Septembrie, 5 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii ;
scrie proiectul de hotarire cu privire la eva-
cuarea Petrogradului. La aceasta sedinta se dis-
cued., de asernenea, problema lichidarii bresei
formate linga Tambov, masurile pentru regle-
mentarea navigatiei pe Volga, aprovizionarea cu
furaje a orasului Moscova, masuri pcntru acce-
lerarea transporturilor de lemne g de sare din
regiunea Kamei, productivitatea uzinelor din
Tula etc.
Intr-o telegrama adresata Comitetului revolutio-
nar din Baskiria, Lenin cere sa se trimita de ur-
genta unitati baskire pentru apararea Petrogra-
dului ; roaga sä se transmita salutul sat' ostasilor
baskiri.

Septembrie, 6 Lenin participa la sedinta Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, la care se discuta
problema de a i se acorda un concediu de o
saptamina sau doua.

Din Insarcinarea Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, Lenin semneaza o tele-
graml. adresata lui L. D. Trotki, precum si lui
L. P. Serebreakov si M. M. Lasevici, membri ai
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Consiliului rnilitar-revolutionar al Frontului de
sud, cu privire la regruparea fortelor de pe acest
front.
Lenin scrie o scrisoare Catre toti membrii co-
legiilor i due toti comisarii poporului", in care
le atrage atentia ca brosura Respectati legrle
Republicii sovietice !", publicata de A. Goihbarg

trimisa o data cu scrisoarea, contine textul
hotaririi cu privire la respectarea legilor,
adoptata de cel de-al VI-lea Congres general
extraordinar al Sovietelor din Rusia la 8 no-
iembrie 1918.

Septembrie, 10 Lenin asculta referatul lui N. D. Vinogradov
cu privire la ridicarea de monumente si-i trimite
lui A. V. Lunacearski o telegrama in care-I ad-
monesteaza pentrn atitudinea sa neglijenta fata
de aceasta actiune.

Septembrie, II Lenin participa la sedinta Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, voteazi pentru
initierea imediata a unor tratative de pace cu
guvernele Finlandei, Lituaniei i Letoniei ; ia
cuvintul in problema datei la care trebuie ficuta
oferta de pace.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuti problema creditelor
pentru alimentatia scolarilor, reducerea impozi-
tului in natura pentru gospodariile tarinesti,
imbunatatirea salarizarii specialistilor etc.

Septembrie, 12 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apar-aril,
la care se discuta rezultatele activitatii intreprin-
derilor din bazinul carbonifer de Raga Moscova,
alocarea unui fond de produse alimentare pentru
muncitorii din Petrograd si Kronstadt care exe-
cuta comenzi deosebit de importante pentru
armata etc.
Lenin transmite lui I. V. Stalin o sesizare
primita din partea comitetului muncitorilor
functionarilor de la Smolnii, in care se arati ca
in aparatul Sovietului din Petrograd s-au strecu-
rat elemente straine ; Lenin roaga sa se ia ma-
suH pentru verificarea faptelor semnalate.

Septembrie, 15 Intr-o scrisoare adresata lui A. M. Gorki, Lenin
comunica masurile luate de C.C. al P.C. (b)
din Rusia pentru verificarea cazurilor de arestari
de intelectuali burghezi.

Septembrie, 16 Intr-o scrisoare adresati lui I. I. Gusev, membru
al Consiliului militar-revolutionar al republicii,

81
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Lenin critica aspru felul in care acest consiliu
exercita conducerea operatiilor militare.

Septenibrie, 18-20 Lenin scrie articolul Cuan ii foloseste burghezia
pe renegati".

Septembrie, 21 In numarul 210 al ziarului Pravda" apare
prefata lui Lenin la articolul lui G. E. Zino-
viev Cu privire la componenta numerica a
partidului nostru".
Lenin participa la lucrarile plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia, propune ca Divizia le-
tona i brigada de cavalerie a cazacirnii rosii
sa fie dizlocate de pe Frontul de vest pe cel
de sud.

Septembrie, 22 Lenin semneaza o hotarire a Consiliului Comi-
sarilor Poporului in care se stabileste c mun-
citorii care presteaza munci fizica vor primi
echipament de protectie.

Lenin scrie scrisoarea Catre muncitorii arne-
ricam".

La cea de-a IV-a Conferinta oraseneasca a mun-
citoarelor fara partid din Moscova, Lenin ros-
teste o cuvintare despre sarcinile miscarii
femeilor muncitoare din Republica sovietica.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; introduce pe ordinea de zi a se-
dintei problema numirii lui V. A. Avanesov in
postul de adjunct al comisarului poporului pen-
tru Controlul de stat si prezinta un proiect de
hotarire in aceasta problema. La aceeasi sedinta
se discuta, de asemenea, problerna alcatuirii Co-
misiei pentru treburile Turkestanului si a des-
faiparii lucrarilor ei, problema combustibilului
lichid, un proiect de decret in care se prevede
ca drepturile i avantajele acordate ostasilor
rosii i familiilor lor vor fi extinse asupra ca-
drelor de comanda ale Armatei Rosii etc.

Lenin ia cunostinta de memoriul in problema
petrolului de la Uhta, prezentat de A. S. Solo-
viev, si face insemnari pe marginea lui.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apara'rii, la
care se discuta masurile pentru urgentarea de-
plasarii diviziei baskire din Belibei i problem&
trimiterii lui N. V. Krilenko la Comitetul re-
volucionar din Baskiria, orvanizarea instructiei

Septembrie, 2 3

Intre 23 fi 30
5eptembrie

Septembrie, 24
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Mai tirzia de
25 septembrie

Septembrie, 26

Septembrie,
27-28

Septembrie, 30

militare generale, rnilitarizarea personalului uzi-
nei Russkaia masina", propunerea de a se
acorda muncitorilor de la fabrica de cartuse
de la fabrica de instrumente optice din Podolsk
dreptul la ratia de ostas rosu, proiectul de ho-
tarire cu privire la mobilizarea muncitorilor
tunctionarilor de la Comitetul constructiilor de
stat, proiectul de hotarire cu privire la stringerea
mantalelor militare detinute de populatie etc.

Lenin semneaza hotartrile Consiliului Apara-
rii cu privire la organizarea instructiei militare
generale a oamenilor muncii, cu privire la
pregatirea apararii teritoriului ouprins intre
limitele: MoscovaVitebscCernigovVoro-
nejTambov--SatkMoscova i declararea starii
de razboi pe acest teritoriu.
Lenin semneaza decretul Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la organizarea alimentatiei
copiilor.

Intr-o convorbire cu M. S. Olminski, Lenin
subliniaza necesitatea adoptarii unor masuri pen-
tru cornbaterea birocratismului din aparatul
de stat.

Lenin participa la sedinta plenara a C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discuti pro-
blema terorii, planul strategic al comandantu-
lui-sef, masurile pentru intarirea Frontului de
sud, crearea unui Comitet al aparlrii orasului
Moscova, despre Internationala a III-a, sap-
tamina partidului, Congresul al VII-lea al So-
vietelor, Conferinta a VII-a a P.C. (b) din
Rusia 6 aItele.

Lenin sta doua zile la casa de odihna a Co-
mitetului executiv al guberniei Moscova, organi-
zata la fosta mosie Vasilievskoe" din ju-
detul Ruza.

Intr-un bilet adresat Consiliului economic su-
perior, Lenin roaga ca mernoriul referitor la
petrolul din Uhta sa fie trimis la sectia res-
pectiva i sa i se comunice ce masuri concrete
au fost intreprinse in legatura cu aceasta pro-

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; pune in discutie problema desem-
narii unei comisii care sa analizeze situatia cri-

blema.

5i
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Sfirsitul lunii
septembrie

Nu mai tirziu
de sfirsitul
lunii septembrie

Septembrie-
octombrie

Septembrie-
decembrie

Mai tirziu de
luna septembrie

Octombrie, 1

Octombrie, 2

661 a transporturilor si a aprovizionarii cu
combustibil. Consiliul Comisarilor Poporului
adopta proiectul de hota fire cu privire la
desfiintarea sectiilor juridice ale C.E.S., scris
de Lenin.

Lenin II prianeste pe Mac Bride, corespondentul
ziarului american Christian Science Monitor",

raspunde la intrebarile puse de el.

Intr-un bilet adresat lui E. M. Skleanski, Lenin
arata necesitatea de a se acorda ajutor prizo-
nierilor francezi i adauga ca a primit In acest
sens o sesizare din partea unui socialist francez

ziaristul Guilbeaux.

Lenin lucreaza la intocmirea planului si a con-
spectelor unei brosuri despre dictatura pro-
letariatului.

Lenin face insemnari si observatii pe marginea
unei scrisori a lui G. V. Cicerin In legatura cu
Incheierea tratatului de pace cu çrile baltice.

la cursul unei convorbiri cu A. A. Beleakov,
membru In conducerea Directiei generale a. in-
dustriei textile, Lenin face insemnari cu privire
la activitatea acestei directii.

Lenin prezideaza 5cdinca Consiliului Apararii, la
care se discuta proiectul de hotarire cu privire
la acordarea unei recompense Armatei 1 pen-
tru eliberarea localitatilor Orsk, Aktiubinsk si
Temir, proiectul de instructiuni privind rechizi-
tionarea cailor aflati la dispozitia institutillor
sovietice, a Intreprinderilor obstesti i particu-
lare, problema aprovizionarii muncitorilor de la
Sorrnovo etc.

Lenin semneaza hotarirea Consiliului Apararii
prin care diviziilor 45 si 58 li se decerne steagul
de onoare al revolutiei pentru rnarsul eroic efec-
tuat In vederea jonctiunii cu Armata a 12-a, iar
Intregului grup de sub comanda lui I. E. Iakir
i se acordi o recompensa baneasca egali cu
solda pe o luna.

Lenin prezideaza o consfatuire a fractiunilor
comuniste de la Uniunea centrala a cooperati-
velor de consum si de la Comisariatul poporulai
pentru aprovizionare ; scrie un proiect de ho-
tarire a consfatuirii cu privire la rezultatele
colectarilor de produse alimentare.

si
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Octombrie, 3

Octombrie, 4

Octombrie, 5

Octombrie, 6

Octombrie, 7

Octombrie, 8

Lenin trimite muncitorilor din Petrograd o tele-
grama in care le adreseaza salutul sau pentru
munca energica depusa la mobilizarea i trimi-
terea pe Frontul d.e sud a celor mai buni din
rindurile bor.

Lenin scrie articolul Exemplul muncitorilor din
Petrograd".

Lenin comunica lui S. T. Smilga, membru al Con-
siliului militar-revolutionar al Frontului de sud-
est, ca este necesar sa se ia masuri urgente pentru
sprijinirea Frontului de sud.

Lenin scrie raspunsul la intrebarile lui I. Levin,
corespondentul ziarului american The Chicago
Daily News".

Lenin trimite un mesaj de salut celui de-al doilea
Congres general al Uniunii Tineretului Comunist
din Rusia.

Lenin participa la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discutâ refera-
tul lui M. M. Litvinov cu privire la necesitatea
de a completa delegatia insrcinat s trateze
condiliile de pace cu Estonia, precum si alte
probleme.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; ia de doua ori cuvintul la dezbateri.
La aceasta sedinta se discuta, printre altele, pro-
blema crea'rii unui comitet al transporturilor fe-
roviare, masuri pentru combaterea speculei. pre-
gatirea necesarului de lemne de foc pentru
Moscova, proiectul de decret pentru stimularea
cresterii vitelor in regiunea locuita de calmuci,
proiectul de decret cu privire la acordarea unor
reduceri la stabilirea impozitului in natura pentru
gospodariile taranesti etc.

Lenin semneaza hotarirea C.E.C. din Rusia si a
C.C.P. al R.S.F.S.R. privind crearea Comisiei
pentru problemele Turkestanului.

Lenin discuta cu V. V. Kuibisev problema crearii
Comisiei pentru problemele Turkestanului.

In nurnele Coitiliului Apararii, Lenin semneaza
o telegram1 adresatI Comitetului gubernial de
partid Orenburg si Conthetului executiv al gu-
herniei Orenburg, in cars li se traseaz1 sareina
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de a da Frontului de sud un ajutor in oameni
echipament militar.

Octombrie, 9 Lenin conduce lucrarile celei de-a doua consfa-
tuiri a fractiunilor comuniste de la Uniunea
centrala a cooperativelor de consurn si de la
Comisariatul poporului pentru aprovizionare in
problema colectirii produselor alimentare ; in
timpul discutarii acestei probleme face o serie
de insemnari ; scrie Deziderate in problema
cooperatiei".

Octombrie, 10 Lenin prezideaza. sedinta Consiliului Apararii ;
propune o serie de modificari si completari la
hotarirea Cu privire la sporirea productivitatii
muncii in intreprinderile care lucreaza pentru
nevoile apararii". La aceeasi sedinta se discuta,
de asemenea, problema masurilor pentru asigu-
rarea pazei depozitelor de artilerie, organizarea
serviciului transmisiunilor de campanie de pe
linga Consiliul militar-revolutionar al republicii,
mäsuri pentru combaterea dezertarilor din ar-
mata, proiectul de decret privind rechizitionarea
tuturor aparatelor telefonice de campanie deti-
nute de institutiile civile si de institutiile de spate
ale departamentului armatei spre a fi puse la
dispozitia frontului etc.

Lenin scrie articalul Salut camunistilor italieni,
francezi i germani".

Octombrie, 11 Lenin participa la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discuta pro-
blema organizirii aprovizionarii armatei, compo-
nenta Comisariatului poporului pentru problemele
nationalitatilor, problerna primirii partidului bo-
rotbistilor in Internationala a III-a etc.

Lenin scrie articolul Statul muncitorilor si sip-
tamina partidului".

Inainte de Intr-o convorbire cu A. V. Lunacearski, recent
13 octombrie intors din zona fortificata Tula, Lenin discuta

despre situatia incordata din aceasta zonal, despre
starea unitatilor garnizoanei ; ii recomanda lui
Lunacearski sa se reintoarca la Tula spre a-si
continua munca in unitatile militare si in rindu-
rile populatiei.

Octombrie, 13 Intr-o telegrama adresata lui S. N. Smirnov.
membru al Consiliului militar-revolutionar al Ar-
matei a 5-a, si lui M. V. Frunze, comandantul
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Octombrie, 14

Octombrie, 15

Frontului din Turkestan, Lenin cornunica direc-
tiva C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la
mobiizarea muncitorilor i aranilor din aceastä
regiune in vederea inlocuirii unitatilor Armatei
a 5-a care pot fi trimise pe Frontul de sud.

Lenin prime$te ambasada extraordinara a Afga-
nistanului $i se intretine cu ambasadorul Muha-
med Vali-han.
Lenin prezideaza $edinta Consiliului Comisarilor
Poporului. La aceasta ledinta se discuta raportul
lui N. A. Sema$ko cu privire la aplicarea masu-
rilor pentru imbunatatirea situatiei sanitare a
cazarmilor in care sint cantonate detapmentele
de pazi. interna, problema masurilor pentru corn-
baterea speculei $i altele.
Intr-o telegrama adresata Comitetului executiv
al Sovietului din Petrograd, Lenin cere sa se ia
toate masurile pentru a respinge ofensiva intre-
prinsa de Iudenici, sa. se dea in continuare sprijin
Frontului de sud, sal se procedeze la mobilizarea
lucratorilor din institutiile sovietice in vederea
trimiterii lor pe front.
Lenin scrie in limba germana o scrisoare adre-
sata unui grup de cornunigi straini, in care sub-
liniaza situatia grea in care se aflä Rusia
Sovietica, cregerea mi$carii comunisre i inevi-
tabilitatea victoriei revolutiei internationale.

Intr-un bilet adresat lui E. M. Skleanski, Lenin
arati, ca e necesar sa se trimita de urgenta radio-
emitatoare pe Frontul de sud.
Comitetul Central al P.C. (b) din Rusia insti-
tuie o comisie, sub presedintia lui Lenin, pentru
intocmirea unui proiect de decret privind iden-
tificarea si inventarierea tuturor bunurilor care
pot fi folosite in scopuri militare.
Intr-o scrisoare adresata lui E. M. Skleanski,
N. A. Sema$ko g L. B. Kaanenev, Lenin cere sa
se intocrneasca un proiect de decret privind
crearea pe linga C.E.C. din Rusia a unui Comi-
tet pentru ajutorarea ranitilor.

Lenin participà la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discuta pro-
blema situatiei pe fronturile razboiului civil.
Lenin este ales in comisia insircinati. cu intoc-
mirea unui decret pentru simplificarea adminis-
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tratiei civile in vederea eliberarii persoanelor care
pot fi folosite la munca in armata.

Octombrie, 16 Din. balconul Sovietului de deputati ai muncito-
rilor si tsaranilor din Moscova, Lenin rosteste o
cuvintare in fata rnuncitorilor comunisti mobili-
zati din guberniile Iaroslavl si Vladimir.

Octombrie, 17 Lenin scrie apelul Catre muncitorii i ostasii
rosii din Petrograd".
Ca raspuns la hotarirea lui Trotki si Zinoviev
de a ceda albgardistilor Petrogradul, Lenin trans-
mite prin fir direct Comitetului din Petrograd
al P.C. (b) din Rusia dispozitia de a apara Pe-
trogradul pina la ultima picatura de singe.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apirarii ;
propune o serie de completari la proiectul de ho-
tarire cu privire la introducerea orelor suplimen-
tare in intreprinderile care lucreaza pentru
nevolle apararii. La aceeasi sedinta se discuta,
de asemenea, problema scutirilor de mobilizare
pentru cei care lucreaza la construirea de forti-

problema mobiliz.rii pescarilor din Re-
giunea de nord, identificarea si inventarierea
bunurilor care pot fi folosite in scopurile mili-
tare, asigurarea echipamentului de protectie pen-
tru feroviari etc.
Pe o telegrama primita de la Comitetul revolu-
tionar din Siberia, Lenin pune o rezolutie in care
dispune sa se dea echipamentul necesar pentru
trupele care lupta impotriva lui Kolceak i cere
sà se ia masuri imediate pentru trimiterea Ar-
matei a 5-a pe Frontul de sud.

Octombrie, 17-1' Lenin cere Comisariatului aprovizionarii date
privind cantitatile de produse alimentare care
au fost trimise la Petrograd si comunica tele-
grafic Sovietului din Petrograd datele primite.

Octombrie, 18 Intr-o telegrama adresata Comitetului din Petro-
grad al P.C. (b) din Rusia, Lenin cere si se in-
treprinda o ofensiva rapicla in vederea incercuirii
trupelor lui Iudenici.
Intr-o telegrama adresata lui M. V. Frunze,
camandantul Erontului din Turkestan, Lenin cere
ca, in conformitate cu hotarirea Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, sa se depuna
toate eforturile pentru infringerea cazacilor anti

ficatii,
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din Ural si sl se urgenteze pe cit posibil tri-
sud.miterea de trupe in ajutorul Frontului de

Octombrie, 19 Lenin scrie chemarea Catre tovarasii ostasi

Lenin cere telegrafic lui B. I. Goldberg, coman-
dantul armatei de rezervi, s comunice daci
dispune de efective suficiente pentru organizarea
de noi unitati, daca activitatea se desfasoara
normal, daca primeste ajutor din partea organi-
zatiilor locale ; roag s li se comunice acestora
continutul telegramei i s i se dea rlspuns la
intrebarile puse.

Octombrie, 20 Lenin semneaza o telegrama catre comitetele
forestiere guberniale i judetene, catre comitetele
feroviare, comitetele executive guberniale etc. din
Saratov si Tambov, in care li se cere s ia ma-
suri urgente pentru asigurarea cantitatilor ne-
cesare de lemne.

Lenin recomanda lui G. N. Kaminski, V. I. Mei-
lauk si D. P. Oskin, membri ai Comitetului re-
volutionar din Tula, sa-si concentreze intreaga
atentie asupra muncii in rindurile armatei si
asupra activitatii de aprovizionare a armatei.

Octombrie, nu Luind cunostinta de tabelele statistice referitoare
mai devreme de la productia si consumul de pline si came in anii
20 ale tunii 1918-1919 in 26 de gubernii ale Rusiei Sovie-

rice, tabele intocmite de Directia Centrala de
Statistica, Lenin face pe marginea lor o serie de
insemnari ; foloseste unele din aceste materiale
in lucrarea sa Economicul i politicul in epoca
dictaturii proletariatului".

Octombrie, 21 Lenin scrie articohrl Bilantul saptaminii parti-
dului la Moscova j sarcinile noastre".

Intr-o telegrama adresata lui I. N. Smirnov,
membru al Consiliului revolutionar-militar al Ar-
matei a 5-a, Lenin II roaga sa-i comunice parerea
lui despre necesitatea mentinerii Frontului de est,
precum i efectivul trupelor pe care ei le vor
putea trimite pe Frontul de sud.
Intr-o telegrama adresata lui V. M. Ghittis si
A. I. Poteaev, membri ai Consiliului militar-re-
volutionar al Frontului de vest, Lenin ii maga

vecrifice exactitatea stirii ca soldatii polonezs
fraternizeaza cu ostasii rosii si comunicesi-i

rosii".

sa
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c are este starea de spirit a soldatilar polonezi.
Lenin prezideaza. sedinta Consiliului Comisaiilor
Poporului i ia de citeva ori cuvintul la dezba-
ten ; in cadrul discufarii proiectului de decret
cu privire la simplificarea aparatului civil al
Puterii sovietice, Lenin face propuneri pentru
alcItuirea unei comisii care s'a punA de acord
textul proiectului cu punctul de vedere al repre-
zentantilor comisariatelor interesate. La aceeasi
3edin0. se discuta', de asemenea, proiectul de de-
cret pentru combaterea speculei, fraudelor, falsu-
rilor si a altor abuzuri, proiectul de decret cu
privire la emiterea de semne monetare i bane-
note de model nou.

Octombrie, 22 Ca fispuns la propunerea lui L. D. Trotki de a
se da trupelor sovietice ordinul de a intra pe
teritoriul Estoniei, Lenin ii comunicA in scris
e impotriva adoptarii unui asemenea plan.
Intr-un bilet adresat lui L. D. Trotki, Lenin sub-
liniazA importanta zdrobirii trupelor de sub cc-
manda lui Iudenici, aratl ca in acest scop trebuie
sa fie mobilizati Ina 20 000 de muncitori din
Petrograd g ca. e periculos sl se scoata trupe
de pe Frontul de sud.

Luind cunostinç a. de continutul raportului in care
comandantul-sef S. S. Kamenev cerea ca proiec-
tele de directive operative ale guvernului
fie prezentate spre avizare prealaba, Lenin pune
pe raport o rezolutie de aprobare.

Octombrie, 23 Lenin particip 5. la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discutI pro-
blema infiintarii Directiei sanitare generale, a nu-
mini comandantului zonei fortificate Moscova etc.

Octombrie, 24 Lenin rosteste o cuvintare in fata cursantilor
Universititii Sverdlov" inainte de plecarea lor
pe front.
Lenin rosteste o cuvintare in fata muncitorilor
comunisti din Ivanovo-Voznesensk care pleacI
pe front.
Lenin el5." dispozitie lui E. M. Skleanski, adjunct
al comisarului poporului pentru problemele mi-
litare, s ia masuri urgente pentru trimiterea
unor uniati militare pe Frontul de sud
numeasc . persoane responsabile de inriptuirea
masurilor indicate.

V . I. Lenin, Opera complete, vol. 39

ca

sa-i

si sa



618 DATE DIN VIATA $1 ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

Intr-o scrisoare adresata lui V. V. Vorov-ski,
directorul Editurii de stat, Lenin ii cla o mustrare
severa pentru neglijenfa in editarea brosurii
Internationala a III-a. 6-7 martie 1919".
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema masurilor sanitare pen-
tru combaterea tifosului exantematic in armata,
rezultatele activitatii intreprinderilor din bazinul
carbonifer de linga Moscova, masurile pentru
imbunatatirea aprovizionarii cu combustibil a
Armatei Rosii, a transporturilor i a unei serii
de intreprinderi etc.

Octombrie, 25 Lenin discuta cu M. I. Kalinin inainte de ple-
carea acestuia la munca de agitatie in zona
frontului.

Intr-o scrisoare adresatal Consiliului militar-revo-
lutionar al Frontului de sud, Lenin roaga sa se
ia masuri pentru repartizarea judicioasi a mun-
citorilor comunisti de la Ivanovo-Voznesensk,
care alca'tuiese un grup anume organizat... pen-
tru deservirea multilaterala i asanarea unei in-
tregi armate".

Drspa Intr-o scrisoare adresata lui G. E. Zinoviev,
25 octombrie Lenin cere si se depuna toate eforrurile pentru

exploatarea zacamintelor de turba i traseaza
masuri concrete pentru executarea acestor lucrari.

Octombrie, 26 Lenin semneaza o telegrarna adresata unei consfa-
tuiri a organelor de colectari din judetul Puga-
ciov, in care cere sa se comunice de urgenta
lista localitatilor sau plasilor care si-au inde-
plinit in intregime obligatiile de predare obli-
gatorie a surplusurilor.

Lenin participa la sedinta Biroului Politic al C.C.
al PC. (b) din Rusia.

Octombrie, 28 Lenin scrie scrisori adresate unor comunisti din
strainatate : Tovarasului Loriot i tuturor prie-
tenilor francezi care au aderat la Internationala
a III-a", Scrisoare in legatura cu sciziunea,
adresata Comitetului Central al Partidului Co-
munist din Germania", Tovarasilor comunisti
care au facut parte din «Partidul Comunist diu
Germania» si care au format acum un partia
nou", Tovarasului Serrati si comunistilor ita-
lieni in general".
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Octombrie, 29

Octombrie, 30

Octombrie, 31

Octombrie

41*

Lenin prezideaza. sedinya Consiliului Comisarilor
Poporului i ia de 12 ori cuvintul la dezbateri-
La aceasta sedinya se discuta, de asemenea, pro-
rectul de hotarire cu privire la masurile pentru
combaterea speculei, cererea Consiliului militar-
revoluyionar al Frontului de sud-est de a se
acorda Comitetului gubernial de aprovizionare
Saratov permisiunea de a rasa y'aranilor o parte
din furaje i cereale in vederea indeplinirii unor
sarcini urgente in. ceea ce priveste transportarea
lemnelor de foc la stayiile de cale ferati etc.

Lenin rosteste o cuvintare in faya audienyilor
cursurilor pentru lucratorii invayamintului extra-
Kolar inainte de plecarea lor pe front.

Lenin trimite intendentului Kremlinului un bilet
cu urmatorul conyinut : Astazi urmeaza sa fie
adusa o hirtie de la ostasul Grigori Ivanovici
Nikolski (care urmeaza cursurile de la Kremlin).
Va rog s-o primiyi i sä mi-o transmiteyi mie
personal chiar astazi. Presedintele C.C.P. V. Ulia-
nov (Lenin)".

Lenin scrie articolul Economicul i politicul in
epoca dictaturii proletariatului".

Lenin participa la sedinya Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discuta problerna
participarii la viitorul Congres general al Sovie-
telor din Ucraina, situayia colectarilor de cartofi,
normele privind examinarea problemelor de prin-
cipiu pe care le ridica comisariatele poporului
alte instituyii sovietice, fuzionarea Comisariatului
poporului pentru problernele muncii cu Comisa-
rtatul poporului pentru prevederi sociale etc.

Lenin prezideaza sedinya Consiliului Apararii, la
care se discuti problema mobilizarii studenyilor,
mersul indeplinirii hotaririi Consijliului Apararii
cu privire la transportarea cerealelor colectate
in raioanele Kustanai i Troiyk, masurile pentru
dezvoltarea extracyiei de carbune in Ural etc.

Lenin discuta cu M. V. Frunze problema trimi-
terii lui in Turkestan ca membru al respectivei
comisii a C.E.C. din Rusia si a Consiliului Co-
misarilor Poporului.
Lenin primeste in audienya pe profesorul
V. N. Tonkov, cu care discutl problema imbu-.
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NOiembrie, 1

Noiembrie, 4

Noiembrie, 5

Noiembrie, 6

Noiembrie, 7

natatirii conditiilor de trai ale oamenilor de

Intr-o telegrama trimisa la Petrograd, Lenin da
directiva de a se concentra mari forte pentru
zdrobirea armatei lui Iudenici.
Intr-o telegrama adresata Consiliului militar-re-
volutionar al Armatei a 5-a, Lenin. cere sa i se
comunice cite si care anume divizii din aceastk
armata pot fi dislocate pe Frontul de sud, cu
precizarea datei plecarii lor.
Lenin prezikleaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta un proiect de de-
cret de amnistie, proiectul de dearet pentru sim-
plificarea aparatului civil al Puterii sovietice,
problema fuzionarii Comisariatului poporului pen-
tru problemele muncii cu Comisariatul poporului
pentru prevederi sociale i altele.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discutb: problema mobi1izrii felcerilor,
rnasurile pentru combaterea tifosuhii exante-
matic pe Frontul din Turkestan etc.
Lenin semneaza hotarirea Consiliului Ap'ararii cu
privire la masurile pentru combaterea tifosului
exantematic pe Frontul de est si pe cel din
Turkestan.
Lenin scrie articolul Salut muncitorilor din Pe-
trograd", in legatura cu cea de-a doua aniversare
a Revolutiei din Octombrie.

In nr. 249 al ziarului Pravda" apare articolul
femeii".hat Lenin Puterea sovietic i situatia

Lenin participa la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; prezinta un referat cu
privire la oferta de pace facuta prin intermediul
lui Loriot. La aceeasi sedinta se discuta, de ase-
menea, problema convocarii celei de-a VIII-a
Conferinte generale de partid 6 a celui de-al
VII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia.

In nr. 478 al ziarului Bednota" apare articolul
lui Lenin La cea de-a doua aniversare a Puterii
sovietice".

La sedinta comuna a C.E.C. al Sovietelor din ,
Rusia, a Sovietului de deputati ai muncitorilor
si ostasilor rosii din Moscova, a Consiliului Cen-
tral al Sindicatelor din Rusia si a comitetelor de

stun*

a.

,
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intreprindere, Lenin rosteste o cuvintare consa-
crata oelei de-a doua aniversa'ri a Revolutiei din
Octonabrie.

Noiembrie, 7-10 Scrisoarea lui Lenin Catre tovarasii comunisti
din Turkestan" apare In editia festiva comuna
a ziarelor Turkestanskii Kommunist", Izvestiia
C.E.C. al Republicii Turkestan" si Krasnii
Front".

Noiembrie, 8

Noiembrie, 10

Noiembrie, 11

Noiembrie, 12

Lenin prezideazi sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema asigurarii orasului Mos-
cova cu minimul necesar de combustibil, mobili-
zarea a cinci contingente de virstnici la taiere
de lemne in padure, crearea unei Comisii centrale
pentru imbunatatirea starii sanitare a populatiei

altele.

Lenin sernneaza hotarirea Consiliului Apararii
prm care toate persoanele care lucreaza la van-
tierele de constructie ale termocentralelor Satura
si Kasira sint considerate ca flind in serviciul
militar.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta proiectul de hotarire cu privire
la militarizarea intreprinderii Neftegaz" din
Petrograd, problema construirii unor linii ferate
inguste etc.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema crearii
unui organ silvic unic, problema mobilizrii func-
tionarilor de stat pentru taiere de lemne in
pldure, asigurarea cu lemne a Muzeului Tre-
tiakov", a bibliotecilor si a altor institutii cul-
tural-educative, problema consiliilor de judecata
tovaraseasca etc.

Intr-o scrisoare adresata Directiei generale a
exploatarii zacamintelor de turba, Lenin roaga

i se prezinte o dare de seama asupra rezul-
tatelor catnpaniei de lucru din 1919.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta masurile pentru combaterea tifosu-
lui exanternatic in armata, aprovizionarea orasu-
lui Moscova cu turba extrasa din imprejurimile
Jui, merstrl colectarilor de cartofi, proiectul de
hotatire pentru militarizarea organizatiilor de
aprovizionare cu combustibil i trecerea activi-
ttii lor sub supravegherea Cekai.

sa
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Noiembrie, 13

Noiembrie, 15

Noiembrie, 17

Noiembrie, 18

Noiernbrie, 19

In nr. 254 al ziarului Pravda" apare scrisoarea
circulara a C.C. al P.C. (b) din Rusia catre
organizatiile de partid intitulata La lupta im-
potriva crizei de combustibil" i scrisa de
V. I. Lenin.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta proiectul de decrer
pentru limitarea consumului de energie electrica
in institutiile sovietice, mersul colectarilor de
cartofi, aprovizionarea muncitorilor etc.
Lenin primeste in audienta pe V. I. Kadziulis,
presedintele sectiei politice a Directiei caii ferate
SizranVeazma, care fusese numit de C.C.
al P.C. (b) din Rusia cu insarcinarea de a lua
masuri extraordinare pentru aprovizionarea cu
combustibil a cailor ferate.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema instituirii unei anchete
pentru cercetarea sabotajului ce se practici in
livrarea sinelor de cale ferata destinate intre-
prinderii pentru aprovizionarea cu combustibil a
orasului Moscova, proiectul de hotarire cu pri-
vire la mobilizarea dentistilor, raportul C.E.S.
si al Comisariatului aprovizionarii privind rezul-
tatele 1ucrari1or de revizuire a repartizarii bunu-
rilor militare, raportul Directiei silvice generale
zu privire la activitatea exploatarilor forestiere,
raportul Directiei generale a combustibilului ci
privire la ritmul incircarilor de combustibil etc.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, scrie un proiect de hotarire cu privire
la colectarile de cartofi. La aceeasi sedinta se
discuta, de asemenea, problema alocarii unur
fond special de marfuri spre a fi schimbate pe
in, masurile pentru imbunatatirea activitatii trans-
porturilor, situatia critica a productiei tipogra-
fice etc.

Lenin rosteste o cuvintare la prima Consfatuire
pe taxa in problemele muncii de partid la sate ;
dupa aceea, el se fotografiaza cu participantii la
conferinta si sta.' de vorbi cu ei.

Lenin primeste in audienta pe Liu Tze-jun (Lau
Siu,djau), membru al Partidului muncitoresc so-
cialist chinez i presedinte al Comitetului executiv
central al Uniunii muncitorilor chinezi din Rusia,
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Noiembrie, 20

Noierabrie, 21

Noiembrie, 22

si discuta cu el despre revolutia chineza, despre
activitatea uniunii.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problema mobilizarii la munca
obligatorie pentru lucrarile de deszapezire, apro-
vizionarea cu combustibil a oficiilor telegrafice
si telefonice, problema adoptarii unor masuri ex-
ceptionale pentru sporirea numarului de vagoane
destinate transporturilor de lemne, seade tea ca-
pacitatii de tranzit a caii ferate ReazanUral,
proiectul de hotarire cu privire la crearea unui
organ unic de conducere a constructiilor de cat
ferate inguste pentru deservirea exploatarilor fo-
restiere in intreaga repuhlica etc.

Intr-un bilet adresat lui A. S. Enukidze, Lenin
roaga sa se acorde o cantitate suplimentara de
produse alimentare pentru persoanele care au
venit din strainatate sa dea ajutor Republicii so-
vietice.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporulut, la care se discuta proiectul de decret
pentru simplificarea aparatului civil al Puterii
sovietice, proiectul de hotanire cu privire la fo-
losirea specialistilor silvici, proiectul de hotarire
privind crearea Colegiului superior al construe-
tillor de cai f crate inguste si normale pentru
deservirea exploatarilor forestiere in intreaga
republica" etc.

Lenin conduce consfatuirea preliminara a mem-
brilor C.C. al P.C. (b) din Rusia cu un grup
de delegati sositi la cel de-al doilea Congres ge-
neral din Rusia al organizatillor comuniste ale
popoarelor din Orient ; in timpul consfatuirn
el hi face o serie de insemn5ri.
Lenin participa.' la sedinta Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care se discuti si se
adopta tezele cu privire la Puterea sovietica in
Ucraina, scrise de el.

Lenin prezideafa sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta proiectul de decret
cu privire la colectarile de cartofi, precurn si
alte probleme.

Lenin prezinta raportul la cel de-al doilea Con-
gres general din Rusia al organizatiilor comu-
niste ale popoarelor din Orient.



624 DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

Noiernbrie, 25 Lenin prezicleazi sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuta problema aprovizio-
nani cu piine a oraselor Moscova si Petrograd,
prorectul de decret cu privire la simplificarea
aparatului civil al Puterii sovietice etc.
Lenin scrie, spre a fi transmis prin fir direct,
un bilet adresat medicului B. S. Veisbrod in pro-
blerna masurilor pentru combaterea tifosului
exantematic pe Frontul de est.

Noiembrie, Pe o scrisoare primita de la I. Zalamaev, taran
inainte de .din plasa Kasplea, gubernia Smolensk, Lenin scrie
26 ale lunii o rezolutie in care dispune sa-i fie restituita

imediat vaca, care i-a fost luata pe nedrept.

Noiernbrie, 26 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta problerna activitkii Comitetului
special pentru aplicarea masurilor de instituire
a searii de razboi la caile ferate, masurile pentru
accelerarea incarcarilor de carbuni in bazinul
carbonifer de linga Moscova, aprovizionarea mun-
citorilor 6 functionarilor de la centrala electrica
nr. 1, acordarea unei rata suplimentare rntru
familiile de ostasi roii, proiectul de hotarrre cu
privire la reducerea duratei cursurilor pentru
studentii din anul 5 de medicina si la mobili-
zarea lor etc.

Noiembrie, 27

Noiembrie, 28

Noiembrie, 29

Lenin recomanda prezidiului C.E.S. s examineze
problema publicarii in ziarul Ekono-r;reskaia
Jizn." a unor dari de seama periodice r Avire
la rezultatele lucrarilor intreprinse pentru dez-,
voltarea principalelor ramuri ale economiei na-
tionale.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apararii, la
care se discuta proiectul de decret privind
prestarea de munca obtligatorie la deszapezirea
cailor de comunicatie, proiectul de regulament
pentru combaterea comertului cu desaga, in lega-
tura cu suspendarea traficului de calkori pe caile
ferate care duc spre estul ;aril, proiectul de ho-
tkire cu privire la evidenta stocurilor existente
6 la sporirea productiei de fire telegrafice i te-
lefonice etc.

Lenin conduce lucrarile plenarei C.C. al P.C. (b)
din Rusia, scrie proiectul de hotarire prin care
plenara 11 insarcineaza. pe G. V. Cicerin sa in-
toomeasca tezele pentru un scurt raport in pro-
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blema pacii si a tratativelor de pace, spre a fi
prezentat la Congresul al VII-lea al Sovietelor.
Plenara a dopta, cu aclaugarea punctului 2 propus
de Lenin, proiectul de rezolutie cu privire la
Puterea sovietica in Ucraina ; ii insarcineazi pe
Lenin si prezinte raportul politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia la cea de-a VIII-a Con-
ferinta generala a partidului i raportul de acti-
vitate al C.E.C. din Rusia si al Consiliului
Comisarilor Poporului la apropiatul congres al
Sovietelor.

Toamna Lenin II primeste in audienta pe P. I. Travin,
anului 1919 care se intorsese din S.U.A. dupa ce a dus acolo

Scrisoarea catre muncitorii americani", scrisa de
Lenin la 20 august 1918.
Impreuna cu N. K. Krupskaia si N. A. Semasko,
Lenin viziteazi spitalul inilitar nr. 151, sta. de
vorba cu ostasii raniti si se intereseaza de sana-
tatea lor, intreab dac stilt multumiti de hrana
si de ingrijirea ce li se cla ; face o comunicare
despre situatia de pe fronturi, despre infringerea
armatei lui Iudenici i despre succesele in lupta
impotriva lui Denikin.
Lenin viziteaza scoala experimentala a Directiei
generale a invatamintului profesional, sta
vorba cu conducerea colii i cu elevii, se inte-
reseaza de conditille lor de trai si de felul cum
invata, asista la un program artistic.

Decembrie, 1 Lenin primeste in audienta pe S. P. Sereda, co-
misarul poporului pentru agricultura, i pe
D. P. Karpunkov, delegat al guberniei Kaluga
la primul congres al comunelor i artelurilor agri-
cole, si sta de vorba cu ei.
Intr-o convorbire prin fir direct cu A. I. Rikov,
Lenin se intereseazi de situatia militara din
Astrahan si arat c e necesar sa se ia toate
masurile pentru a impiedica caderea Astrahanului

pentru a scoate de acolo stocurile existente de
peste, tesaturi, metale, grasimi i sare.

Decembrie, 2 Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; propune o serie de completari la
proiectul de decret Cu privire la imbunitatirea
activitatii cailor ferate in vederea asigurarii trans.-
porturilor militare".

42 V. L Lenin, Opere, vol. 39

da
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Decembrie, 3

Decembrie, 4

Decembrie, nu
mai devreme de
4 ale lunii

Decembrie, 5

Decembrie, 6

Decembrie, 7

Decembrie, 8

Lenin rosteste cuvintul de deschidere a lucrari-
lor Conferintei a VIII-a a P.C. (b) din Rusia,
este ales in prezidiu si prezideaza prima sedinta
(de dimineata) a conferintei. La sedinta a doua
(de seara) prezinta raportul de activitate al Co-
mitetului Central si rosteste cuvintul de incheiere
la raport ; scrie proiectul de rezolutie cu privire
la politica internationala.

La .sedinta a treia (de dimineata) a conferintei,
Lenin rosteste o cuvintare despre Puterea sovie-
tica in Ucraina, iar la sedinta a patra (de searl)

cuvintul de incheiere in aceasta problema.
Lenin adreseaza Biroului Organizatoric al C.C.
al P.C. (b) din Rusia o scrisoare in legatura cu
editarea proiectului de statut al P.C. (b) din
Rusia.

Lenin rosteste o cuvintare la primul congres al
comunelor i artelurilor agricole.

Lenin scrie observatii pe marginea proiectului de
Hotarire cu privire la biroul fractiunii P.C. (b)
din Rusia de pe linga C.C.S. din Rusia".

La prima sedinta a celui de-al VII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia, Lenin este ales
in prezidiu ; prezinta raportul de aetivitate al
C.E.C. din Rusia si al Consiliului Comisarilor
Poporului i d citire proiectului de rezolutie cu
privire la politica internationala, pe care con-
gresul ii adopta in unanimitate.
La cea de-a doua sedintl a Congresului al VII-lea
al Sovietelor, Lenin rosteste cuvintul de incheiere
la raportul C.E.C. din Rusia si al Consiliului
Comisarilor Poporului.
Lenin prezideaza sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului ; scrie un proiect de hotarire a C.C.P.
privind aprovizionarca orasului Moscova.

Lenin semneaza hotarirea Consiliului Comisarilor
Poporului cu privire la ajutorarea i inlesnirea
reintoarcerii la vatra a familiilor cazIcesti din
Ural pe care comandamentul trupelor albgardiste
le evacuase in stepa cazaha.

La sedinta a doua a sectiei organizatorice a celui
de-al VII-lea Congres general al Sovietelor, Lenin
ia cuvintul la dezbaterile pe marginea raportu-
lui cu privire la constructia de stat.
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Decembrie, 9

Dupa data de
9 decembrie

Decembrie, 10

Decembrie, 11

Decembrie, 12

La sedinta a cincea a celui de-al VII-lea Con-
gres general al sovietelor din Rusia, Lenin este
ales membru al C.E.C. din Rusia ; Ia aceeasi
sedintl el rosteste cuvintul de inchidere a lucrS-
rilor congresului.

Lenin prezideaza sedinta Consiliului Apsarlrii, la
care se discutS problema aprovizionSrii muncito-
rilor de la uzinele siderurgice din Ural.
Lenin tine o consfStuire in problema national5
cu delegatii la cel de-al VII-lea Congres general
al Sovietelor.

Lenin prezideaza. sedinta Consiliului ApSrSrii, la
care se discutS problema organizIrii pe lingS
Consiliul militar-revolutionar al Frontului de vest
a unei consfStuiri speciale in vederea intensifi-
earii luceirilor de tIiere i transportare a lem-
nelor de foc, acordarea unei recompense egale cu
o soldl lunarS pentru militarii Armatelor a 3-a
si a 5-a, proiectul de horarire privind tronspor-
turile de produse alimentare din Siberia si
Ural etc.
La cererea lui 'VI. V. Frunze de a se trimite pe
Frontul din Turkestan lucrItori politici pentru
munci de rIspundere, Lenin scrie un bilet cStre
Biroul Organizatoric al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, in care spune : Mai intii s eliberSm
toata Ucraina ; Turkestanul sI mai rabde".

Lenin prezideazS sedinta ConFiliului ApSrSrii, la
care se discuti propunerea de a se acorda comi-
snlor guberniale pentru combaterea dezertarilor
dreptul de a judeca cazurile flagrante de dczer-
tare, problema aprovizionarii muncitorilor de la
exploathile forestiere, aprovizionarea muncitori-
lor din Moscova, mIsurile pentru imbunStatirea
aprovizionirii armatei, m5surile pentru echiparea
si inarmarea armatei de aprovizionare etc.

Lenin conduce o consfatuire consacratl discuarii
sarcinilor delegatiei care va duce tratative de
pace cu Estonia.

Lenin prezidcaz1 sedinta Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discutS problema modificSrii
repertoriului teatrelor, se adopts decretul pentru
imbunitatirea activitii cSilor ferate in vederea
asigurSrii transporturilor militare etc.
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Decembrie, 15 Lenin prezideaz1 sedir4a Consiliului Comisarilor
Poporului, la care se discuti problema aprovizio-
narii muncitorilor din Moscova, activitatea cole-
giului Comisariatului poporului pentru ocrotirea
sasnItatii, aprovizionarea cu produse alimentare si
obiecte de larg consum a muncitorilor de la
uzinele si minele din Ural, de la exploatarile
forestiere si de la exploatIrile de turbI din
Ural etc.
Intr-o telegrarn'a adresatà hii I. N. Smirnov, la
Omsk, Lenin felicia trupele Frontului de est CU
prilejul eliberarii orasului Novo-Nikolaevsk si &I
indicatii sl fie eliberat raionul Kuznetk.
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