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NrII

PREFAT A

Volumul patruzeci si cinci al Operelor complete ale lui
V. I. Lenin cuprinde lucrarile scrise in perioada 6 martie
1922 2 martie 1923. In ele Lenin continua sa elaboreze
principalele probleme privind construirea socialismului,
politica externa a Statului sovietic, miscarea muncito-
reasca i comunista mondiala.

Rezultatele obcinute in primul an de aplicare a noii
politici economice au confirmat intru totul justetea acestei
politici : au fost inregistrate primele succese in opera de
refacere a economiei nationale, alianta dintre clasa mun-
citoare i aranime s-a intarit, situacia internationala a R e-
publicii Sovietelor s-a consolidat. Pe baza acestor rezul-
tate, Lenin a tras concluzii importante pentru politica de
viitor a partidului comunist.

Volumul incepe cu cuvintarea Despre situ4a intern a-
tionala i interna a Republicii sovietice", rostita la 6 mar-
tie 1922 in sedinfa fracciunii comuniste a Congresului ge-
neral al muncitorilor metalurgisti, cuvintare in care Lenin
a pus pe tapet problema incetarii retragerii economice vre-
melnice si a trecerii la pregatirea unei ofensive asupra ele-
mentelor capitaliste, reorganizindu-se in mod corespunzO-
tor munca pe linie de partid, de stat si in domeniul
economic.

Noile sarcini ale partidului au fost temeinic expuse
fundamentate de Lenin la Congresul al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia, care a avut loc intre 27 martie si 2 aprilie 1922.

§i



VIII PREFATA

Volumul de fava cuprinde o serie de materiale legate de lu-
crarile congresului.

In raportul politic al Comitetului Central qi in cuvin-
tarile §i interventiile la Congresul al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia, in raportul Cinci ani de revoluvie rusa §i pers-
pectivele revolutiei mondiale" prezentat la Congresul al
IV-lea al Internavionalei Comuniste, in cuvintarea rostita
la plenara din 20 noiembrie 1922 a Sovietului din Mos-
cova, precum §i in interviul acordat lui A. Ransome, co-
respondentul ziarului Manchester Guardian", §i in scri-
soarea Catre colonia rusa din America de Nord", care
se publica pentru prima oath' in Opere, Lenin dezvaluie
esenca, insemnatatea si metodele de infaptuire a noii po-
litici economice.

Intre socialism §i capitalism, arata Lenin, se desfawara.
o lupta inver§unata, in care se decide care pe care". In-
treprinderile de stat §i cele capitaliste intreprinderi co-
merciale §i industriale ruse §i straine se angajasera pe
calea unei intreceri, §i sarcina consta in a invinge capita-
lismul in aceasta intrecere.

Lenin sublinia ca, din punct de vedere economic §i po-
litic, n.e.p.-ul asigura pe deplin posibilitatea de a construi
fundarnentul unei economii socialiste. Clasa muncitoare
devine intreaga putere politic. Forp economica pe care
o dqine in miinile sale statul proletar al Rusiei este cu
totul suficienta pentru a asigura trecerea la comunism"
(p. 102). Linia generala a partidului este justa. Ce mai tre-
buie deci ? Mai e nevoie de pricepere de a conduce, de a
organiza munca practica, de a gospodari bine. Lenin re-
comanda ca principalul in munca constituie alegerea
justa a cadrelor i controlul indeplinirii hotaririlor §i di-
rectivelor partidului §i guvernului. Verificarea oarrienilor
,si controlul indeplinirii efective a fieca'rei sarcini in
aceasta, neaparat in aceasta i numai in aceasta consta acum
rniezul intregii noastre activita0, al intregii noastre politici"
(p. 16).

Indicind in ce direccie trebuie sa se desf4oare munca
pentru imbunatacirea aparatului de stat, in scrisoarea adre-
sata prezidiului celui de-al V-lea Congres general al sin-
dicatului lucratorilor din aparatul de stat, Lenin scria :
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Principala sarcina ce ne revine in momentul de fata
o foarte importanta sarcina pentru anri ce yin constal

in reducerea i ieftinirea sistematici a aparatului de stat
prin restringerea lui, printr-o mai buna organizare, prin
lichidarea taraganelii, a birocratismului i prin micsorarea
cheltuielilor neproductive" (p. 332).

In conditiile n.e.p.-ului, cind, datorita unei anumite
cresteri a elementelor capitaliste i intariri a stihiei mic-
burgheze inviasera ideile ostile marxismului, munca ideo-
logicl-educativa in mase i lupta impotriva ideologiei bur-
gheze au capatat o importanta deosebit de mare. Volumul
de fat)." confine cunoscund articol Despre insemnatatea
rnaterialismului militant", in care Lenin a stabilit princi-
palele directii in care trebuie sa se desfasoare activitatea
partidului cornunist pe frontul filozofic, a caracterizat
scopurile lui, a indicat masuri practice si a stabilit sarci-
nile si metodele propagandei ateiste. Intregul articol e pa-
truns de ideea marii insemnatati a materialismului dialec-
tic si istoric pentru transformarea naturii, a vietii sociale
si a constiintei oamenilor. Dezvoltind ideile cuprinse in
lucrarea sa Materialism si empiriocriticism", precum si
in Caiete filozofice", Lenin a subliniat necesitatea unei
legaturi indisolubile intre filozofia marxista i tiintele
naturii, necesitatea elaborarii multilaterale a dialecticii pe
baza generalizarii fenomenelor i proceselor din viata so-
ciala si a realizarilor obtinute de stiintele naturii.

Comunistii, scria Lenin, trebuie sa apere in mod consec-
vent filozofia marxista, sa duca o lupta sistematica si in-
transigenta impotriva curentelor idealiste de tot felul,
dezvaluie sub poleiala ultimului cuvint" al stiintei bur-
gheze caracterul reactionar al doctrinelor filozofice la
moda. Aceste extrem de importante teze principiale ti
pastreaza si in zilele noastre semnificatia lor programatica.

In lucrarile incluse in volumul de fata ocupa un loc im-
portant problemele politicii externe a Tarii Sovietelor,
in primul rind problemele legate de Conferinta de la Ge-
nova prima conferinta economica internationala la care
a participat Statul sovietic.

In scrisoarea sa din 14 martie 1922 catre G. V. Cicerin,
in modificarile si observatiile la proiectul de declaratie

si
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a delegatiei sovietice la Conferinta de la Genova, in cu-
vintarea Despre situaf a international5. i interna a Re-
publicii sovietice" rostit n edinta fractiunii comuniste a
Congresului general al muncitorilor metalurgisti, si in ra-
portul politic al Comitetului Central al P.C. (b) din Ru-
sia prezentat la Congresul al XI-lea al partidului, Lenin a
stabilit sarcinile i tactica delegatiei sovietice.

Programul pe care delegatia sovietiea 1-a prezentat la
conferint51 pornea de la principiul leninist al coexistentei
pasnice intre state cu orinduiri sociale diferite i prevedea
neamestecul n treburile interne, neagresiunea, egalitatea
deplin5. in drepturi i avantajul reciproc, colaborarea in
domeniul economic, politic si cultural, recunoasterea drep-
tului la autodeterminare pentru toate popoarele coloniale,
acordarea de ajutor tarilor slab dezvoltate, anularea tu-
turor datoriilor de razboi i revizuirea tuturor tratatelor
militare, rezolvarea tuturor conflictelor pe cale pasnic5.
preintimpinarea razboiului, reducerea genera151 a inarmk-
rilor i interzicerea armelor de distrugere in mas5..

Lenin considera ck" trebuie sprijinite acele cercuri i ele-
mente din tarile capitaliste care se pronunta pentru menti-
nerea pcii i stabilirea de relatii economice cu Rusia So-

...Nu ne este indiferent spunea el dac 5. avem
de-a face cu acei reprezentanti ai taberei burgheze care
urmkesc s. solutioneze problema printr-un razboi sau cu
acei reprezentanti ai ei care au o orientare pacifisa, oricit
de defectuos ar fi acest pacifism si oricit de putin ar re-
zista el, din punctul de vedere al comunismului, fie si unei
umbre de criticr (p. 76).

In interesul coexistentei pasnice, al Intkirii pozitiilor
socialisraului, arka Lenin, statul socialist poate i trebuie,
&ea acest lucru este necesar, s. ajung51 la compromisuri
cu Orile capitaliste. La Conferinta de la Genova, Statul
sovietic a prezentat o serie de propuneri concrete care s5.
poaa. servi drept baza" pentru tratative. Guvernul sovietic
era dispus s. faca concesii, cu conditia respectkii princi-
piului reciprocitkii. Se insa15. ins5.* amarnic sublinia
Lenin in interviul acordat corespondentului ziarului The
New York Herald" cei ce vor sa" propun'a delegatiei
ruse la Conferinta de la Genova conditii umilitoare. Rusia

vietica.
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nu va permite si fie tratati ca varä nvins. Daci guver-
nele burgheze vor adopta un asemenea ton fafai de ea, vor
comite o mare prostie" (p. 172).

Ciliuzindu-se dupà directivele Comitetului Central al
partidului, dupi indicaviile lui Lenin, delegavia sovietici a
dat o riposti hotiriti tentativelor virilor imperialiste de a
stirbi suveranitatea Statului sovietic, a respins insolentele
lor cereri prin care se urmirea aservirea economici si po-
litica a Republicii sovietice, lichidarea Puterii sovietice,
transformarea Rusiei intr-o anexi semicoloniala a capita-
lismului mondial. Fermi si in acelasi timp supli, politica
leninisti a permis delegaviei sovietice si foloseasca contra-
dicviile din tabira imperialistilor i sa mpiedice crearea
unui front comun al statelor capitaliste impotriva Repu-
blicii Sovietelor.

Lenin considera c. legaturile economice, dezvoltarea co-
mervului constituie unul dintre cei mai importanti factori
care favorizeazi coexistenva pasnici intre cele doui sis-
teme. 0 serie de materiale incluse in volumul de favi
Citre presedintele Comitetului pentru concesiuni de pe

Comisia de stat a planificirii", Scrisoare citre Bi-
roul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia in legitura cu
contractul incheiat cu un consortiu de firme germane", o
serie de documente referitoare la acordarea unei conce-
siuni lui L. Urquhart arati cu cta perseverenvi a ur-
mirit Lenin incheierea unor acorduri economice cu
capitaliste si cu diferite companii, respingind totodati cu
hotirire orice clauze dezavantajoase I-aril sovietice.

Lenin atribuia monopolului comervului exterior un rol
deosebit de important in rezolvarea sarcinilor construcviei
socialiste. El vedea in acest monopol unul dintre principa-
lele posturi-cheie ale statului socialist in domeniul eco-
nomic si arita cà numai pe baza monopolului comervului
exterior, a reglementirii planificate de citre stat a impor-
tului i exportului de mirfuri, economia pe atunci slabi

a Tarii sovietice putea fi pusi la adapost impotriva
unei invazii a capitalului strain, numai pe aceasti bazase
puteau asigura refacerea i dezvoltarea industriei navio-
nale, realizarea de beneficii i sporirea fondului de aur,
ambele necesare pentru industrializarea virii. Lenin sub-

lingi
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linia indeosebi importanca pe care o capata monopolul co-
merwlui exterior in legatura cu extinderea relawlor eco-
nomice cu statele burgheze ; el arata c atacurile inversu-
nate ale imperialistilor straini si ale elementelor capita-
liste din interiorul %aril impotriva monopolului sovienc
al comerwlui exterior nu fac decit sa confirme necesitatea
lui. Aceasta problema devenise cu atit mai acuta cu cit
unii lucratori cu munci de conducere pe linie de partid
de stat (G. I. Sokolnikov, N. I. Buharin, G. L. Peatakov)
se pronur4asera pentru desfiincarea monopolului comerw-
lui exterior sau pentru atenuarea lui (I. V. Stalin, G. E.
Zinoviev, L. B. Kamenev).

In volum este inclus 5. scrisoarea din 15 mai 1922 catre
I. V. Stalin, cu un proiect de hotarire a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia privind confirmarea men-
tinerii monopolului comerwlui exterior ; acest proiect a
fost adoptat de Biroul Politic. Ulterior insa, la 6 octom-
brie 1922, pe baza unui raport al lui Sokolnikov, plenara
C.C. a adoptat in absenta lui Lenin o hotarire cu
privire la atenuarea monopolului comerwlui exterior. In
scrisoarea sa din 13 octombrie catre Comitetul Central
(vezi p. 236-240), Lenin a declarat ea' nu e de acord cu
hotarirea plenarei, a supus unei analize critice pozitia lui
Sokolnikov i, aratind c acum se vede nevoit s fac5.
demersuri pentru o exceptare de la normele stabilite", a
propus ca rezolvarea acestei probleme sa fie aminat5." pe
termen de doua luni, pina la viitoarea plenara. a C.C., pro-
punere care a fost acceptata de Comitetul Central. La
13 decembrie Lenin a dictat o scrisoare adresata plenarel
Comitetului Central, in care a examinat amanunçit si a
infirmat argumentele invocate de Buharin impotriva mo-
nopolului comertului exterior. Lenin s-a declarat categoric
impotriva oricarei tergiversari a solutionarii problemei
monopolului comerwlui exterior la plenara C.C. Pe viitor,
once oscil5.ri in aceasta problema atit de importanta
sena el sint absolut inadmisibile, intrucit ar zadarnici
orice activitate" (p. 362).

In conformitate cu propunerea lui Lenin, plenara din
18 decembrie 1922 a C.C. a adoptat in unanimitate o ho-
tarire prin care a confirmat necesitatea absoluta a menti-

si
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nerii i ntaririi monopolului comertului exterior. Ulterior,
Congresul al XII-lea al partidului a confirmat si el nece-
sitatea mentinerii nestirbite a monopolului comertului ex-
terior.

Lenin a acordat o deosebita importanta stabilirii de re-
latii prietenesti intre Statul sovietic si tarile Orientului, in-
taririi acestor relatii. In interviul acordat lui M. Farbman,
corespondentul ziarelor Observer" si Manchester Guar-
dian", el a expus pozitia guvernului sovietic la Conferinta
internationala de la Lausanne pentru problemele Orientu-
lui Apropiat, care urma sa se intruneasca curind. Sub li-
niind necesitatea satisfacerii aspiratiilor nationale progre-
siste ale tarilor Orientului Apropiat, Lenin a spus : Din
experienta noastra am capatat convingerea nestramutata
ca numai o atentie cu totul deosebita fata de interesele di-
verselor natiuni face sa dispara baza oricaror conflicte,
inlatura neincrederea reciproc i teama de intrigi, creeaza

mai ales in rindul muncitorilor i taranilor care vorbesc
limbi diferite acea incredere fara de care atit relaiile
pasnice intre popoare, cit i dezvoltarea cu succes a tot
ce este valoros in civilizatia de astazi sint absolut impo-
sibile" (p. 260).

Guvernul sovietic, in frunte cu Lenin, a promovat ne-
abatut o politica externa iubitoare de pace. Lenin a aratat
necesitatea unei lupte sistematice pentru pace, impotriva
pericolului razboaielor imperialiste, subliniind ca e nevoie de
cit mai multe hotariri si masuri... care sa duel intr-adevar
la pace, daca nu la inlaturarea completa a pericolului de
razboi" (p. 261). Lenin a cerut ca din proiectul de declara-
tie a delegatiei sovietice la Conferinta de la Genova sa
se excluda neaparat" pasajul in care se spunea ca. concep-
cia noastra despre istorie" presupune inevitabilitatea unor
noi razboaie mondiale" (p. 69). Lenin considera ca pre-
intimpinarea unui nou razboi mondial constituie una din-
tre cele mai importante probleme. In mesajul de salut
adresat grupului Clarte" si in Insemnari in lega'turà cu
sarcinile delegatiei noastre la Haga", Lenin scria ca tre-
buie combatute i infirmate toate argumentele i sofismele
prin care ideologii burgheziei imperialiste cauta sa justifice
razboiul, ca trebuie demascata pregatirea lui de catre im-
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perialisti si explicate masurile eficace de lupta impotriva
pericolului unui nou razboi.

Prezentind la Conferinca de la Genova ideea dezarmarii
ca o sarcina practica, ca o cale reala spre asigurarea unei
paci trainice, guvernul sovietic a clemonstrat in fapt since-
ritatea poziciei sale. Lenin a propus ca pe ordinea de zi a
celei de-a III-a sesiuni a C.E.C. din Rusia in cea de-a
IX-a legislatura sa fie inclusa problema reducerii efective-
lor Armatei Rosii, anuncind reducerea cu o pätrime a
efectivelor i motivind aceasta masura prin faptul ca la
Genova s-a facut un pas, ce-i drept, nu prea mare si nu
prea sigur, dar totusi un pas real spre o destindere" (p. 217).

In acelasi timp guvernul sovietic a declarat c o condi-
ie pentru aplicarea masurilor sale de reducere a inarmari-

lor este reciprocitatea deplin i necondicionata, adica ma-
suri similare din partea carilor imperialiste, i crearea
pentru Tara sovietica a garanciilor necesare irnpotriva
oricarei agresiuni si a oricarui amestec in treburile ei in-
terne. Aratind ca exista pericolul unui atac al imperialis-
tilor impotriva Republicii Sovietelor, ca in carile capita-
liste exista partide influente, oameni politici i magnaci
financiari influenci care vor razboi, Lenin a chemat
partidul, pe toci oamenii sovietici sa intareasca pe toate
caile capacitatea de aparare a Statului sovietic, sa fie cu
ochii in patru.

Victoria revoluciilor socialiste intr-o serie de cari din
Europa si Asia, crearea i ntarirea sistemului mondial so-
cialist, prabusirea colonialismului, nazuinca popoarelor
spre coexistenca pasnica i cresterea miscarii partizanilor
pacii au facut sa apara posibilitatea reala de a preintimpina
razboiul mondial, de a exclude razboaiele mondiale din
viaca societacii. Pornind de la indicaciile lui Lenin,
P.C.U.S. i guvernul sovietic considera ca cea mai eficace
cale pentru asigurarea unei paci trainice este dezarmarea
generala i totala sub un strict control internacional.

Politica leninista de coexistenca pasnica intre state cu
orinduiri sociale diferite nu inseamna citusi de pucin o
impacare cu capitalismul, nu inseamna ca comunistii ar
renunca la scopul lor final victoria socialismului in lu-
mea intreaga. /n concepcia lui Lenin, coexistenca pasnica
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presupune o neincetata lupta ideologica, politica §i eco-
nomica intre cele doua sisteme socialist §i capitalist.
Mai mult, tocmai mentinerea pacii creeaza cele mai favo-
rabile conditii pentru victoria socialismului n ntrecerea
economica cu capitalismul, pentru desfawrarea luptei de
clasa in tarile capitaliste, pentru dezvoltarea mi§carli anti-
imperialiste de eliberare nationala a popoarelor asuprite.
Succesele sistemului socialist §i lupta consecventa pentru
pace, pentru preintimpinarea unui nou razboi unesc in
jurul comunigilor masele largi populare, insufletesc pe oa-
menii muncii in lupta lor revolutionara impotriva exploa-
tatorilor, impotriva imperialismului.

0 serie de lucrari i documente cuprinse in volumul de
fata shit consacrate problemelor miscarii muncitorwi §i
comuniste Internationale : Scrisoare catre membrii Birou-
lui Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu unele propuneri
in legatura cu proiectul de directive al Comitetului Exe-
cutiv al Internationalei Comuniste pentru delegatia acesteia
la conferinta celor trei Internationale", propunerea pentru
proiectul de rezolutie a Congresului al XI-lea al partidului
la raportul delegatiei P.C. (b) din Rusia la Internationala
Comunista, articolul Am platit prea scump", Obser-
vatii §i propuneri la proiectul de hotarire a Comitetului
Executiv al Internationalei Comuniste in legatura cu
cheierea lucrarilor conferintei celor trei Internationale",
raportul prezentat la Congresul al IV-lea al Internatio-
nalei Comuniste i altele.

Principala sarcina a partidelor comuniste, arata Lenin,
este de a c4tiga de partea lor majoritatea muncitorilor,
majoritatea oamenilor muncii. Un mijloc important in
lupta pentru cucerirea maselor este tactica de front unic.
In scopul realizarii unei intelegeri, comuni§tii pot §i tre-
buie sa faca anumite concesii, fara a renunta la principiile
lor fundamentale i obtinind de la cealalta parte concesii
echivalente. Demascind linia politica gre§ita a socialigi-
lor de dreapta, arata Lenin, trebuie sa explicam temeinic
§i cu rabdare muncitorilor social4ti, fara a-i speria, carac-
terul gre§it al ideologiei i politicii reformiste. El a subli-
niat cà comunistii trebuie sà dea dovada de suplete n tac-

in-
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tica lor, s tie a folosi toate formele i mijloacele de
lupta.

Volumul patruzeci i cinci al Operelor complete ale lui
V. I. Lenin cuprinde ultimele scrisori i articole dictate de
el in timpul bolii sale, intre 23 decembrie 1922 si 2 martie
1923 : Scrisoare catre congres", Cu privire la atribuirea
unor functii legislative Comisiei de stat a planificarii",
In legatura cu problema nacionalitatilor sau a .autonorni-
zarii.", Pagini de jurnal", Despre cooperatie", Despre
revolutia noastra (Pe marginea insemnarilor lui N. Suha-
nov)", Cum sa reorganizam Rabkrinul (Propunere pentru
Congresul al XII-lea al partidului)", Mai bine mai pu-

dar mai bine".
Insemnatatea ultimelor articole i scrisori ale lui Lenin

este excepcionala. Legate organic intre ele, aceste docu-
mente reprezinta in fond o singura lucrare, in care Lenin,
dezvoltind concluzii i teze cuprinse hi lucrarile i cuvin-
tarile sale anterioare, a incheiat elaborarea marelui plan de
construire a socialismului hi U.R.S.S. si a expus intr-o
forma sintetica programul transformarii socialiste a Ru-
siei in lumina perspectivelor generale ale miscarii mondiale
de eliberare.

Lenin a supus unei critici nimicitoare afirmatiile refor-
mistilor vest-europeni si ale mensevicilor ca in Rusia, tara
inapoiata din punct de vedere economic si cultural, victo-
ria socialismului ar fi imposibil. Totodata aceasta critica
era indreptata impotriva oportunistilor i capitulantilor
din rindurile partidului, impotriva lui Trotki, care sus-
tinea ca. crearea unei economii socialiste in Rusia va deveni
posibila numai dupa victoria proletariatului in principa-
lele tari ale Europei. Subliniind necesitatea istorica a Re-
volutiei Socialiste din Octombrie, Lenin a aratat ca in
Rusia exista tot ce e necesar i suficient" pentru construi-
rea societatii socialiste depline. Aceasta teza a avut o in-
semnatate enorma, cu adevarat istorica : ea a deschis hi
fata partidului comunist si a tuturor oamenilor muncii din
Tara sovietica orizonturi largi, a intarit increderea lor hi
succesul construirii socialismului, a oferit partidului o arma
eficace in lupta impotriva oportunismului.

fin,
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Lenin arata greutatile imense pe care le intimpina con-
struirea socialismului in U.R.S.S. Organizind interventia
si blocada impotriva Republicii Sovietelor, tarile impe-
rialiste au facut totul pentru a ruina cit mai mult tara. In
acelasi timp, devenise cit se poate de clar ca poporul sovie-
tic va trebui Inca multa vreme sa construiasca socialismul
in conditiile incercuirii capitaliste ostile. Imperialistii nu
voiau sa acorde imprumuturi sau credite Tara sovietice ;
nici concesiunile n-au fost acceptate de capitalistii straini.
Lenin se dedara ferm convins ca, sub conducerea partidu-
lui comunist, poporul sovietic va invinge toate greutatile
si cã Rusia n.e.p.-ului va deveni o Rusie socialista" (p. 331).

Lenin s-a ocupat temeinic de problemele crearii bazei
tehnice-materiale a socialismului. Una din ultimele sale
scrisori este anume consacrat planificrii economiei na-
tionale. Lenin arata ca fara crearea unui fundament eco-
nomic trainic nu poate fi construita noua societate.

In ultimele sale cuvintari si articole Lenin a subliniat
din nou ca rolul hotaritor in construirea socialismului 11
are industrializarea Orli, dezvoltarea cu precadere a pro-
ductiei mijloacelor de productie. Tocmai aceasta indus-
trie, asa-zisa «industrie grea» spunea Lenin , este
principala temelie a socialismului". Industria grea este
totodata baza capacitatii de aparare a tarii ; fara industrie
grea nu putem construi nici o industrie, iar fara industrie,
noi, in general, vom pieri ca tara independenta". Iata de
ce recomanda Lenin sa se faca totul pentru dezvoltarea
math noastre industrii mecanizate, pentru dezvoltarea
electrificarii". Lenin a indicat caile de industrializare a
tarii, aratind ca sursa de mijloace pentru aceasta trebuie
s-o constituie veniturile din comertul exterior 4i interior,
beneficiile intreprinderilor industriei usoare, impozitele, si
in primul rind cele platite de nepmani, ieftinirea aparatului
de stat i un sever regirn de economii. Clasa muncitoare, a
subliniat Lenin, trebuie sa creeze marea industrie nu prin
colonizarea" i ruinarea micilor producatori de marfuri,
cum propuneau trotkistii, ci pe baza aliantei trainice cu
taranimea, a ridicarii neincetate a nivelului de trai al oa-
menilor muncii de la orase si sate (vezi p. 225, 309-310,
426-427).

2
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0 importanta parte componenta a planului leninist de
construire a noii societati o constituia programul de trans-
formare socialised' a agriculturii. Mare le merit al lui Lenin
consta in faptul ca el a indicat in mod concret calea pen-
tru rezolvarea celei mai dificile sarcini a revolutiei prole-
tare dupa cucerirea puterii politice de catre clasa munci-
toare atragerea milioanelor de tarani, care sint in
acelasi timp si mici proprietari i oameni ai muncii, pe
faigasul constructiei socialiste, trecerea lor de la gospodaria
individuala la marea productie colectiva. El a aratat ci
aceasta cale este cooperativizarea gospodariilor taranesti.
In remarcabilul sau articol Despre cooperatie", generali-
zind experienta dezvoltarii cooperatiei si a crearii primelor
gospodarii faranesti colective in Rusia Sovietica, Lenin a
elaborat planul cooperatist al reconstruirii vietii taranimii
pe baze socialiste. Crearea bazei tehnice necesare, ridicarea
nivelului cultural al taranimii, atragerea ei treptata la for-
mele colective de gospodarire prin dezvoltarea diferitelor
forme de cooperatie, respectarea stricta a principiului
liberului consim1,2amint la unirea taranilor in gospodarii
colective, inriurirea indrurrratoare i sprijinirea multilate-
rala a cooperatiei de catre statul socialist, o cit mai largi
participare activ i nemijlocita a clasei muncitoare la
opera de transformare socialista a satului iatâ princi-
palele teze ale planului cooperatist leninist.

In ultimele sale articole Lenin subliniaza cu toata taria
necesitatea infaptuirii revolutiei culturale, care este una
dintre sarcinile fundamentale ale constructiei socialiste,
necesitatea lichidarii analfabetismului si a crearii unei in-
telectualitati legate de popor, necesitatea dezvoltarii

Lenin arata c. temelia orinduirii sociale a Republicii
sovietice este colaborarea dintre clasa muncitoare i ara-
nime.. Alianta dintre muncitori i tarani scria el in
mesajul intitulat La cea de-a patra aniversare a ziarului
.Bednota»" iata ce ne-a adus Puterea sovietica. In
aceasta consta forta ei. $i aceasta constituie o chezasie
pentru succesele noastre i pentru victoria noastra defini-
tiva" (p. 64). /n ultimele sale articole Lenin a subliniat c.
o sarcina extrem de importanta a partidului este aceea de
a pastra rolul conducator al clasei muncitoare fata de

stiintei.
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varanirne, de a intari increderea taranilor in muncitori.
Lenin atribuie o mare insemnatate stabilirii unor relatii

juste intre popoarele Tarii Sovietelor. El arata c intere-
sele constructiei socialiste si ale apararii tarii reclama o
mai strinsa apropiere a republicilor sovietice, unirea lor
intr-o singura uniune statala.

In scrisoarea catre membrii Biroului Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia Cu privire la constituirea U.R.S.S."
in scrisoarea intitulata In legatura cu problema nationa-
litçibor a .autonomizarii»", ambele incluse in volumul
de fata, Lenin a supus unei critici aspre propunerea lui
Stalin ca unirea republicilor sovietice sal fie infaptuita prin
intrarea Ucrainei, Bielorusiei, Azerbaidjanului, Gruziei
Armeniei in Federatia Rusa i transformarea lor in re-
publici autonome. Ideea autonomizarii" republicilor na-
tionale independente a fost apreciata de Lenin ca o aba-
tere de la principiile internationalismului proletar, ca ceva
ce nu corespunde sarcinilor intaririi continue a prieteniei
popoarelor sovietice, strinsei lor uniri i colaborari in
construirea socialismului.

Lenin a indicat o alta cale, principial diferita, pentru
unirea republicilor sovietice. Pe baza principiilor federa-
lismului sovietic, elaborate anterior de el, si generalizind
experienta constructiei nationale din Tara Sovietelor, Lenin
a stabilit forma concreta a statului unional, emitind ideea
crearii Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe baza
unirii de bunavoie a republicilor sovietice independente
egale in drepturi. El a aratat inadmisibilitatea denaturarii
birocratice a ideii unirii republicilor sovietice, a pus in
garda impotriva excesului de centralism si a subliniat ne-
cesitatea intaririi suveranitatii fiecarei republici ca o con-
ditie obligatorie a coeziunii popoarelor. Deplina egalitate
in drepturi, sinceritate, respect reciproc, prietenie, colabo-
rare frateasca si ajutor reciproc iata ce trebuie sa stea
la baza relatiilor dintre natiuni.

In problema intaririi Statului sovietic si a perfectionarii
aparatului, Lenin atribuia un rol important controlului de
stat, de partid i obstesc. El urmarea indeaproape activi-
tatca Comisariatului poporului pentru Inspectia muncito-
reasca-taraneasca i insista asupra necesitatii imbunatatirii

2*

si

si

sau

si



XX PREFATA

muncii lui. In Scrisoare catre I. V. Stalin in legatura cu
munca vicepresedintilor (a vicepresedintilor C.C.P. si
C.M.A.)" si in Raspuns la observatiile cu privire la
munca vicepresedintilor (a vicepresedintilor Consiliului
Cornisarilor Poporului)", Lenin a subliniat necesitatea Im-
bunàtçirii sistemului de control, a atragerii maselor largi
rnuncitoare la exercitarea acestui control. Criticind lipsu-
rile din organizarea muncii I.M.T., Lenin se declara tot-
odata categoric impotriva propunerii lui Trotki ca Rab-
krinul sa fie lichidat.

In ultimele sale articole : Cum sa reorganizam Rab-
krinul (Propunere pentru Congresul al XII-lea al P.C. din
Rusia)" si Mai bine mai putin, dar mai bine", Lenin a
elaborat planul unei reorganizari radicale a sistemului de
control pe baza unirii controlului de partid si a contro-
lului de stat si a formarii unui singur organ : C.C.C.
I.M.T. Lenin a subliniat ca crearea unui sistem unic si
atotcuprinzator de control de partid si de stat cu actiune
permanenta va avea o mare insemnatate pentru rezolva-
rea cu succes a tuturor sarcinilor constructiei socialiste.

Ultimele articole i scrisori ale lui Lenin sint patrunse
de mare grija pentru intarirea unitatii ideologice i organi-
zatorice a partidului. Lenin considera c una dintre con-
dipile deosebit de importante ale acestei unitati este coeziu-
nea i stabilitatea Comitetului Central organul condu-
cator al partidului. Pentru a se inlatura pericolul unei
sciziuni provocate de divergentele dintre militantii din
fruntea partidului, in Scrisoare catre congres" Lenin a
propus, printre altele, ca numarul membrilor Comitetului
Central sa fie marit la citeva zeci sau chiar la 100. Aceasta
masura, arata Lenin, va intari autoritatea i rolul Comi-
tetului Central ca organ colectiv de conducere a partidu-
lui si a tarii, va da posibilitatea de a initia un numar mai
mare de cadre ale partidului in activitatea C.C. si va con-
tribui la imbunatatirea aparatului de partid.

In Scrisoare catre congres", Lenin a examinat problema
stabilitatii Comitetului Central din punctul de vedere al
calitatilor personale ale unora dintre membrii C.C. al
P.C. (b) din Rusia. Lenin si-a exprimat, in fond, neincre-
derea politica in Tiotki, atragind atentia asupra nebolse-
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vismului sau i asupra luptei pe care a dus-o impotriva
C.C. intr-o problema deosebit de importanta. Vladimir
Ilici a relevat i nestatornicia ideologica a lui Zinoviev,
Kamenev, Buharin i Peatakov. In Scrisoare catre con-
gres" se face si o caracterizare a lui Stalin. Lenin arata
.,Stalin este prea brutal, si acest defect... devine intolerabil
cind cineva exercita functia de secretar general". El atrage
atentia asupra pericolului pe care il prezenta faptul
ca. Stalin, concentrind in miinile sale o mare putere, nu
va sti sa se foloseasca just de ea. Propunind cq. Stalin sa
fie inlocuit din postul de secretar general al Comitetului
Central al partidului, Lenin considera c in acest post tre-
buie sa fie pus un activist care in orice privinta sa se
deosebeasca de Stalin numai printr-o singura calitate,
anume sa fie mai ingaduitor, mai loial, mai politicos si
mai atent fata de tovarasi, mai putin capricios etc."
(p. 368).

In conformitate cu propunerile lui Lenin, congresele
al XII-lea si al XIII-lea ale P.C. (b) din Rusia au marit
numarul membrilor C.C. al partidului. Largirea compo-
nentei Comitetului Central a avut o mare insemnatate
principiala. Ea a intarit rolul Comitetului Central si a
inlesnit zdrobirea gruparilor antipartinice. Potrivit dorin-
cei exprimate de Lenin ca insemnärile sale din 24-25 de-
cembrie 1922 i 4 ianuarie 1923, cuprinzind caracterizarile
f5.cute de el unor membri ai C.C., sa fie aduse la cunostinta
congresului ordinar al partidului dup 5. moartea sa, ele au
fost citite pe delegatii la Congresul al XIII-lea al
P.C. (b) din Rusia. Dup a. ce au discutat continutul Scri-
sorii catre congres" a lui Lenin, delegatii s-au pronuntat
pentru mentinerea lui Stalin in postul de secretar general
al C.C., avind in vedere lupta sa intransigenta impotriva
trotkismului i faptul c eliberarea lui Stalin din postul
de secretar general ar fi insemnat pe atunci sa se dea apa
la moara trotkistilor.

Marea insemnatate istorica a ultimelor lucrari ale lui
Lenin const in faptul c, fundamentind orientarea parti-
dului comunist spre construirea societatii socialiste depline
In U.R.S.S., el a facut o analiza profunda a raportului
fortelor de clasa pe arena internationala si a examinat
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problema cailor de dezvoltare a miscarii mondiale de
eliberare.

In ultimele sale articole Lenin si-a exprimat convin-
gerea ferma ca victoria revolutiei socialiste in Rusia si
atragerea marii majoritati a populatiei globului pamintesc
la lupta impotriva imperialismului determina inevitabili-
tatea victoriei socialismului pe plan mondial.

Lenin a dezvaluit rolul deosebit de mare al luptei de
eliberare nationala a popoarelor din Asia, Africa 6 Ame-
rica Latina in procesul revolutionar mondial, care submi-
neaz i clarima capitalismul. In acelasi timp insa, el a
prevenit partidul sbi nu conchida de aici ca acest calcul
ar exclude din fortele revolutionare proletariatul din
Europa si din America" (p. 188-189). Lenin a aratat in
repetate rinduri ca, datoritä unei serii de imprejurari, in ta-
rile capitaliste dezvoltate va fi mai dificila inceperea
revolutiilor socialiste. Dar el era convins de inevitabili-
tatea lor. Lenin a subliniat in permanenç c numai lupta
comuna a maselor populare din Occident si Orient im-
potriva dusmanului comun imperialismul, numai uni-
tatea de actiune a partidelor comuniste din toate çàrile va
asigura victoria socialismului in lumea intreaga.

Acesta este, pe scurt, continutul ultimelor cuvintari,
articole i scrisori ale lui Lenin. Prin bogatia lor de idei si
prin importanta tezelor teoretice formulate in cuprinsul
kr, ele ocupa un loc de seams. In mostenirea ideologic5.
a lui Lenin.

In volumul de Eta au fost incluse 37 de lucrari 6 docu-
mente care au mai fost tiparite anterior in diferite publi-
catii, dar care nu intrasera in Operele lui V. I. Lenin.
Printre ele figureaza un mare grup de documente referi-
toare la politica externa a Statului sovietic, cum sint :
Scrisoare catre G. V. Cicerin", Interviu acordat cores-
pondentului ziarului .The New York Heralc6", Scri-
soare catre I. V. Stalin, L. B. Kamenev si L. D. Trotki CU
un proiect de telegrama pentru delegatia de la Genova",
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Scrisoare catre I. V. Stalin pentru membrii Biroului Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu un proiect de tele-
grama catre G. V. Cicerin", Catre presedintele Comi-
tetului pentru concesiuni de pe linga Comisia de stat a
planificarii", Scrisoare catre I. V. Stalin pentru Biroul
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia in legatura cu acor-
darea unei concesiuni lui L. Urquhart" si altele. 0 serie
de documente sint consacrate problemelor constructiei eco-
nomice, nationale i culturale i reorganizarii aparatului
Consiliului Comisarilor Poporului : Scrisoare catre
N. P. Gorbunov, cu unele propuneri in legatura cu coope-
ratia", Scrisoare Catre G. I. Sokolnikov n legatura cu
politica financiara", Cu privire la constituirea U.R.S.S.
Scrisoare catre L. B. Kamenev pentru membrii Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia", Propuneri cu pri-
vire la repartizarea muncii intre vicepresedintii C.C.P.
C.M.A.", Propuneri cu privire la sistemul de lucru al
vicepresedintilor i presedintelui Consiliului Comisarilor
Poporului" i altele. Citeva documente shit legate de lucra-
rile Congresului al XI-lea al P.C. (b) din Rusia, de pro-
blemele constructiei de partid : Scrisoare catre I. V. Stalin
si L. B. Kamenev", Propunere pentru proiectul de rezo-
lutie la raportul delegatiei P.C. (b) din Rusia la Interna-
tionala Comunista", Proiect de hotarire a plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia cu privire la organizarea muncii
secretariatului" i altele. Intr-o serie de documente Lenin
se ocupa de probleme ale miscarii muncitoresti i comu-
niste internationale : Scrisoare catre membrii Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu unele propuneri
in legatura cu proiectul de directive al Comitetului Exe-
cutiv al Internationalei Comuniste pentru delegatia aces-
teia la conferinta celor trei Internationale", Observatii

propuneri la proiectul de hotarire a Comitetului Exe-
cutiv al Internationalei Comuniste in legatura cu inche-
ierea lucrrilor conferintei celor trei Internationale",
Catre presedintele Comitetului executiv gubernial din
Perm", Catre Prezidiul C.E.C. din Rusia" i altele.

Urm5Itoare1e 18 documente incluse in volumul de fata
se publica pentru prima oark. : ModificHri observatii la
proiectul de declaratie a delegatiei sovietice la Conferinta
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de la Genova", Propunere catre Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia", trei telegrame catre G. V. Cicerin,
Scrisori catre Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
cu un proiect de telegrama catre G. V. Cicerin", Proiect
de telegrama catre G. V. Cicerin", Telegrarna catre
M. M. Litvinov", Scrisoare adresata lui G. V. Cicerin si
membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
in legatura cu nota catre tarile Antantei referitoare la
Conferinta de la Lausanne", Scrisoare catre Biroul Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia in legatura cu contractul
incheiat cu un consortiu de firme germane", Proiect de
hotarire a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
cu privire la prezentarea unor date centralizatoare in le-
gatura cu impozitul in natura", Teze cu privire la banca
cooperativa", Propunere adresata Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia in legatura cu reducerea efectivelor
arrnatei", scrisoarea cu privire la conditiile de primire de
noi membri in partid, Scrisoare catre Biroul Politic al
C.C. al P.C. (b) din Rusia cu un proiect de directive pen-
tru tovarasii care merg in strainatate", Hotarirea Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la editarea
Operelor lui G. V. Plehanov", scrisorile catre Biroul Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu proiecte de hotariri
in legatura cu incheierea lucrarilor conferintei celor trei
Internationale.

Sectiunea Materiale pregatitoare" contine o serie de
materiale pentru Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia
si materialul In legatura cu intocmirea hotaririi referi-
toare la munca vicepresedintilor (Consiliului Comisarilor
Poporului i Consiliului Muncii i Apararii)" (documentul
Principalele capitole ale hotaririi" se publica pentru
prima oara), Tezele scrisorii .Despre dubla" subordo-
nare i despre legalitate*", Insemnari cu privire la sta-
bilizarea rublei", Planurile raportului .Cinci ani de revo-
lutie rus i perspectivele revolutiei mondiale», prezentat
la Congresul al IV-lea al Internationalei Comuniste",
Conspectul unei cuvintari pentru cel de-al X-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia", materiale pentru articolul
Cum sa reorganizam Rabkrinul".
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In Anexe" au fost incluse : Declaratie cu privire la
transmiterea catre G. V. Cicerin a imputernicirilor de
preFdinte al delegatiei sovietice la Conferinta de la
Genova", Chestionar pentru delegatii la Congresul al
XI-lea al P.C. (bol§evic) din Rusia", Jurnalul secretare-
lor de serviciu ale lui V. I. Lenin". Alaturi de celelalte
materiale din aceasta perioada., Jurnalul" este deosebit
de important pentru o justa punere in 1umin5. a ultimei
perioade din viata lui Vladimir Ilici. Zi de zi ne arata el
cum Lenin, infruntind cu mult curaj boala grea, care se
agrava mereu, §i pastrinduli neinfrinta puterea de vointa,

consacra toate fortele cauzei partidului, cauzei clasei
muncitoare. Pina in ultimele zile el a fost plin de grija
pentru destinele i calk construirii socialismului in Rusia,
pentru partid §i masurile menite s duca la intarirea lui,
pentru mi§carea revolutionara mondiala.

Cu acest volum se incheie publicarea principalelor lu-
crári ale lui V. I. Lenin, incluse in Operele complete. In
volumele urmatoare se va publica corespondenta lui
V. I. Lenin.

Institutal de marxism-leninism
de pe lingd C.C. al P.C.U.S.
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DESPRE SITUATIA INTERNATIONALA
SI INTERNA A REPUBLICII SOVIETICE

CUVINTARE ROSTITA IN SEDINTA FRACTIUNII COMUNISTE
A CONGRESULUI GENERAL

AL MUNCITORILOR METALURGISTI DIN RUSIA
6 MARTIE 1922 ,

(A plauze f ur tuno as e.) Tovar4i! Permiteci-mi
incalc intrucitva ordinea obi§nuita §i sä ma ocup astazi de
alte chestiuni deck cele care figureaza pe ordinea de zi a
,edincei §i a congresului dumneavoastra, pentru ava impar-
t4i unele concluzii §i considergii ale mele cu privire la prin-
cipalele sarcini politice. La noi s-a practicat destul de des
obiceiul de a te adresa acelora care, fara sa fie reprezentanci
oficiali ai unor institucii publice, duc de fapt pe umerii lor
o mare parte din activitatea statului. $i dumneavoastra §titi
cu tocii cà, n cea mai mare parte din institutiile noastre pu-
blice, adevarata munca practica este dusa de unii sau alcii
dintre reprezentancii clasei muncitoare; printre care se si-
tueaza, desigur, 'in primele rinduri muncitorii metalurgisti.

Iati de ce cred eu ca, in cazul de fata, n-o sa fie citui de
putin inoportun sa incalc ordinea obi§nuita a lucrarilor
dumneavoastra sa vorbesc nu atit despre problemele sin-
dicale §i de partid, cit despre problemele politice, despre si-
tuacia noastra internmionala §i interna. Fiindca existä, dupa
parerea mea, in situavia roastra internaiionalà, ca i in cea
interna, ceva care seamana oarecum cu o cotitura politica §i
care cere fiecarui membru de partid i, bineinteles, fiecarui
muncitor con§tient o atentie deosebità pentru ca el sa

pe deplin aceasta cotitura politicà, sa §i-o inswasca
cum trebuie i s-o transpuna in activitatea sa de stat, de
partid, sindicala sau in oricare alta.

Dumneavoastra, tovara§i, tiçi, desigur, cu tocii ca dintre
problemele noastre de politica internacionala pc primul plan

ince-
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continua sa se afle Genova 2 N-a§ putea spune ca sint per-
fect convins ea ea va ocupa §i de aci inainte in mod legitim
acest loc, deoarece, atunci cind spunem Genova", avem in
vedere conferinta, de mult cunoscuta tuturora, care urma
sa aiba loc la Genova, in Italia, §i era aproape pe deplin
pregatita, dar care, din pacate, in momentul de fata se afta
intr-o stare atit de imprecisa, inch nimeni nu §tie (§i tare
ma tern ca nici initiatorii §i organizatorii ei nu §tru) daca are
multe §anse sa se tina sau n-are aproape de loc. In once caz,
trebuie sa ne spunem noua in§ine, precurn §i tuturor acelora
care manifesta, intr-un fel sau altul, interes pentru destinele
republicii muncitore§ti-tarane§ti ca pozitia adoptata de noi
in aceasta privinta, adica in problema Conferintei de la
Genova, a fost, din capul locului, absolut fermi §i a ramas
rieschimbati. Si nu e vina noastra daca altora le lipse§te nu
nurnai fermitatea, dar chiar i cea mai elementara hotarire,
cea mai elementara capacitate de a-§i realiza proprirle lor
intentii. Noi am declarat, de la bun inceput, ca salutarn
Conferinta de la Genova i ca vorn participa la lucrarile ei ;
noi am inteles prea bine §i n-am ascuns citu§i de putin cä
mergem acolo ca negustori, fiindca avem absoluta nevoie
de comert cu tarile capitaliste (atita timp cit ele nu s-au des-
tramat Inca cu totul), i ca" mergem acolo pentru a discuta
conditiile cele mai juste §i mai avantajoase, din punct de
vedere politic, ale acestui comert, §i nimic mai mult. Asta,
se intelege, nu constituie citu§i de putin un secret pentru sta-
tele capitaliste ale cat-or guverne au intocmit primul plan al
Conferintei de la Genova §i an purces la pregatirea ei.
Aceste state §tiu prea bine ca seria de acorduri cornerciale
care ne leaga de diverse tan capitaliste devine tot mai lunga,
cã numarul tranzactiilor comerciale practice este in cre§tere,
ci numarul intreprinderilor cornerciale mixte ruse§ti
straine asupra carora se poarta discutii foarte amanun-
tite §1 care preliad cele mai felurite cornbinatii ale diferitelor
state straine §i ale diferitelor rarnuri ale industriei noastre,
este, in momentul de fata, dcosebit de mare. De aceea baza
practica a celor ce se vor discuta in primul rind la Genova
este bine cunoscuta statelor capitaliste. 5i daca totu§i in corn-
pletarea acestei baze apar, ca o suprastructura., o surnedenie
de disc*, ipoteze §i proiecte politice de tot felul, trebuie

§i,
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sa Incelegem ca ele DU reprezinta cleat o mica suprastruc-
tura, care foarte adesea este me§tqugit Injghebata, imaginata
i infaptuita de cei interesavi.

In cei patru ani §i mai bine de existema a Puterii sovie-
tice, noi am acumulat, se Ince lege, destula experienta prac-
tica (.1 am avut, totodata, suficienta pricepere teoretica) ca
sa putem aprecia la justa lui valoare acest joc diplomatic pe
care-I practica, dupa toate regulile Invechitei arte diploma-
tice burgheze, dornnii reprezentami ai statelor burgheze.
Noi Intelegem foarte bine ce sta la baza acestui joc : §tini
ca esenta lui o constituie comerwl. Tarile burgheze au ne-
voie sa faca corner; cu Rusia : ele §titi ca, fara unele forme
de relavii econornice sau altele, destramarea lor va continua
sa se adinceasca, la fel ca §i pina acum ; In ciuda grandioa-
selor victorii obOnute de ele i a nemarginitelor fanfaronade
In care abunda ziarele §i telegramele lor din Intreaga lume,
economia acestor OH se destrama totui, astfel ca, .In cel
de-al patrulea an de cind au Inregistrat mare%ele lor victorii,
nu nurnai ca nu pot sa construiasca ceva nou, dar nu pot sa
faca faca nici celei mai simple sarcini, aceea de a reface ceea
ce-i vechi, §i tot planuiesc cum sa se inttlneasca in trei,
in patru sau In cinci (un numar, precum vedeti, neobi§nuit
de mare, care ingreuiaza enorm posibilitatea unei intelegeri)

§i sa Injghebeze o combinatie care sa le permita sa faca
comerv.

Imi dau searna ca, pentru a invaca sa faca cornerv, comu-
ni§tii au Intr-adevar nevoie de timp §i ca. oricine vrea sa
invece acest lucru o sa faca la inceput, In primii ani, cele
mai grosolane gre§eli, §i istoria o sa-1 ierte, pentru ca aceasta
este o treaba noua pentru el. Pentru aa ceva e nevoie sa-ci
faci §i creierul mai ager §i sa te dezbari de orice oblorno-
vism comunist sau, mai bine-zis, rusesc i de multe al-
tele. Dar ca nwe reprezentanti ai statelor burgheze sa fie
nevoiti sa Invete din nou cum sa faca comer; Indeletni-
cire pe care ei o practica de secole i pe care se sprijina In-
treaga lor viavasociala e pur §i. simplu ciudat. Pentru
noi, In treacat fie zis, acest lucru nu este chiar atIt de ciu-
dat : noi am §tiut de multa vreme §i am spus ca aprecierea
facuta de ei razboiului imperialist e mai putin justa decit
a noastra. Ei II apreciau dupa ceea ce se afla sub nasul lor,
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iar la trei ani dupa uriasele br victorii nu pot sa gaseasca
o iesire din situatie.

Noi, comunistii, spuneam c facem o apreciere mai pro-
funda si mai justa a razboiului, ca contradictiile i calami-
tatile lui actioneaza intr-o forma incomparabil mai ampla
decit ti inchipuie statele capitaliste. Si, privind de la dis-
tanta spre tarile burgheze Invingatoare, noi spuneam : o sa-si
aduca ele, nu o data, aminte de prezicerile noastre si de
aprecierile facute de noi asupra razboiului si a urmarilor lui.
Pe noi nu ne mira cã ele s-au Incurcat In chip atit de ri-
dicol. Dar totodata noi spunem : avem neaparata nevoie de
comertul cu statele capitaliste atita timp cit ele exista ca
atare. Noi ne ducem sä negociem cu ele ca negustori ; câ
sintem in stare sa facem acest lucru, o dovedeste numarul
tot mai mare al acordurilor noastre comerciale cu puterile
capitaliste, o dovedeste numarul tranzactiilor de pink' acum.
Noi nu putem s le dam publicitatii atita timp cit n-au fost
Inca Incheiate. Cind se prezinta la noi un negustor capitalist
si ne spune : Atha timp cit discutiile n-au fost Inca in-
cheiate, totul sa ramina Imre noi", se intelege ca, din punct
de vedere comercial, nu putem s nu-i satisfacem aceasta
dorinta. Dar noi stirn totodata cite acorduri sint tn prega-
tire : simpla lor enumerare cuprinde citeva pagini, i prin-
tre ele se afla zeci de propuneri practice, care au fost dis-
cutate in mod concret cu grupuri financiare solide. Desigur,
domnii reprezentanti ai statelor burgheze care se intrunesc
la Genova stiu acest lucru tot atit de bine ca i noi, fiindca,
orice s-ar spune, legaturile guvernelor respective cu firmele
lor capitaliste au ra'mas, fara Indoiala, intacte. Nici la ei
dezorganizarea nu e chiar atit de mare, incit sa nu stie
atita lucru.

De aceea, daca in telegramele din strainatate dam rnereu
de stiri care par sa spuna ca aceste guverne n-au o idee exacta
despre ceea ce se va petrece la Genova, ca ele nascocesc ceva
nou, ca vor sa uimeasca lumea prin noile conditii pe care
le vor prezenta Rusiei, apoi sa-mi fie permis sa le spun (sper
ca voi avea prilejul sa-i spun acest lucru personal lui Lloyd
George la Genova) : n-o sa uimiti cu asta pe nimeni, dorn-
nilor. Dumneavoastra sInteti oameni de afaceri i va price-
peti de minune sa faceti comert. Noi abia ne deprindem cu
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asemenea indeletnicire, i o practicarn cit se poate de prost.
Dar avem zeci i sute de acorduri i proiecte de acordurr,
din care se vede cum facem noi comert, ce fel de tranzacvi
incheiem sau vom incheia, si in cc condivii..$1 atunci cind
in coloanele ziarelor dam peste tot felul de informacii care
urmaresc sä intimideze pe cineva si in care se spune ca o sa
fim pusi la nu stiu ce incercari, toate astea nu ne fac decit
sa zimbim linistiti. Amenintari am auzit noi destule, i chiar
mai serioase decit acelea ale unui negustor care e gata sa
trinteasca usa oferind ultimul sau pret. Am fost amenimati
cu tunurile de catre varile aliate, in miinile carora se afla
aproape intreaga lume. Nu ne-am speriat de asernenea ame-
nintari. Lucrul acesta nu trebuie sa-1 uitati, domnilor diplo-
mati europeni.

Noi nu urmarim de loc sa ne aparam prestigiul diploma-
tic, sa ne menvinem renumele, cum fac statele burgheze, pen-
tru care acesta este un lucru extrem de important. Despre
aceste amenintari nici n-o s. pomenim macar in convorbirile
noastre oficiale. Dar noi nu le-am dat uitarii. Nici unul din
muncitorii i aranii nostri n-a uitat, nu poate s. uite i n-o
sa uite niciodata ca el a luptat ca s. apere puterea munci-
toreasca i varaneasca impotriva coaliviei celor mai puternice
state, care sprijmeau pe intervemronisti. Avem o colectre
intreaga de acorduri incheiate de catre aceste state, in de-
curs de civiva ani, cu Kolceak i Denikin. Ele au fost date
publicitatii, cunoastem cuprinsul lor i intreaga lume Ii cu-
noaste. Ce rost mai are atunci sa ne jucarn de-a v-avi ascun-
selea i sa prezentam lucrurile ca si cum am fi cu tocii niste
uituci ? Fiecare Oran i fiecare muncitor stie ca el a luptat
impotriva acestor state si ca ele nu I-au invins. Si daca
dumneavoastra, domnilor reprezentanti ai statelor burgheze,
vreci sa va amuzavi i s va prapadi0 hirtia degeaba (fiindca
aveti multa hirtie, mai multa chiar decit trebuie), sa v. iro-
sivi cerneala, sa va impovaravi oficiile telegrafice i posturile
de radio pentru a vesti intregii lumi : Vom pune Rusia la
grea incercare", atunci o sa mai vedem noi cine e mai tare.
Noi am mai fost cindva pusi la incercare, si la o incercare
nu cu vorbele, nu cu comertul, nu cu rubla, ci cu bita. $i
pentru rani atit de grele, atit de singeroase si de chinuitoare
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am meritat ca nu noi, ci adversarii nostri sal spunai despre
noi : Unul batut face cit doi nebatuti".

Noi ne-am cistigat acest merit in domeniul militar. In ce
priveste comertul, e pacat ca in acest domeniu noi, comu-
nistii, mincam prea pucin a. bataie, insa eu sper c. in viitorul
apropiat acest neajuns va fi remediat, i cu tot atita succes.

Am spus cal intentionez s. stau personal de vorba, la
Genova, cu Lloyd George despre aceste chestiuni i sa-i spun
c5. n-are rost sã incerce careva sa ne sperie cu fleacuri,
fiindca asa ceva n-ar face decit sa-si piarda tot el presti-
giul. Sper ca n aceasta privinta n-o sä fiu impiedicat de
boala mea, care de citeva luni nu-mi d posibilitatea sa par-
ticip in mod direct la treburile politice i nu-mi permite de
loc sa-mi indeplinesc functia de stat in care am fost pus.
Am motive sa sper ca peste citeva saptamini voi putea sa
revin la ocupatiile mele directe. Dar ca cei de-acolo vor
rettfi in decurs de citeva saptamini sã ajunga la o intelegere
in trei sau in patru asupra unor probleme in legatura cu
care au infiiintat intreaga lume ca au fi cazut de acord, de
asta nu sint sigur. Ma incumet chiar sa afirm c. nimeni in
lumea asta nu este sigur de asa ceva, ba mai mult, ca nici ei
nu .stiu nimic in aceasta privinta, pentru ca atunci cind pu-
terile invingatoare, care domina intreaga lume, s-au intrunit
la Cannes, dupa ce se mai intrunisera de atitea ori numa-
i ul conferintelor lor a devenit interminabil, incit pina
presa burgheza europeana face ironii pe seama lor n-au
fost totusi in stare sa spuna ltmpede ce vor 3.

De aceea, cea mai justa apreciere a situatiei, din punctul
de vedere al sarcinilor practice, si nu din acela al unui
du-te vino diplomatic, a fost data de tov. Trotki. A doua zi
dupa: ce s-a primit stirea ca in ce priveste Conferinta de la
Genova totul e in perfecta ordine, cal domneste o perfecta
intelegere i s-a ajuns la un deplin acord i ca numai insta-
bilitatea unuia din guvernele burgheze (care au inceput sa
manifeste o instabilitate cam suspecta) a dus la o aminare
temporara a conferintei 4, el a dat publicitatii urmatorul or-
din de zi : Fiecare ostas al Armatei Rosii trebuie sa fie in-
format asupra situatiei internationale ; noi stim foarte bine
ca la ei exista un grup stabil, care vrea sa-si incerce norocul
intr-o interventie ; de aceea vom fi cu ochii in patru i lie-

si
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care din ostasii notri trebuie sa stie ce este un joc diploma-
tic si ce insemnatate are foga armelor, care a rezolvat pina
acum toate conflictele de clasa".

Fiecare osta; al Armatei Roiii sa ;tie ce inseamna acest
joc fi ce reprezinta forot armelor, i atunci vom vedea not.
Oricit de mult s-a descompus capitalismul in toate ca-
pitaliste, exista totusi multe partide, si nu din cele lipsite
de influenta, care-si pot incerca norocul intr-o asemenea
aventura. Si daci guvernele lor sint atit de putin stabile
incit nu pot sa convoace la timp o adunare, cine stie in mit-
nile cui vor mai ajunge aceste guverne ? Noi stim el in ta-
rile capitaliste exista partide influente, personalitati influ-
ente i oameni de afaceri care vor razboi, asta o stim foarte
bine, si sintem indeajuns de informati asupra adevaratelor
temeiuri pe care se sprijina acordurile cornerciale. Am trecut
prin atitea greutati nemaipomenite si stim ce nenorociri
suferinte ne poate aduce incercarea de a dezlantui un nou
razboi, insa noi spunem ca vom rezista Inca o data, afa
indrazniti nurnai th faceci o asemenea incercare ! Concluzia
la care a ajuns tov. Trotki publicind, in locul unor conside-
rente de du-te vino diplomatic, ordinul su ferm consta in
necesitatea ca fiecarui ostas al Armatei Rosii sa i se explice
din nou situatia internationala, sa i se arate ca aminarea
Conferintei de la Genova, ca urmare a instabilitatii cabine-
tului italian, contine in sine pericolul unui nou razboi. Noi
vom face in a,sa fel ca fiecare osta; al Armatei Ro;ii sa ;tie
acest lucru. 5i vom putea cu atit mai usor sà facem acest
lucru, cu cit e greu de gasit in Rusia o familie, un ostas ai
Armatei Rosii care sa nu stie toate acestea, si nu riutnai din
citirea ziarelor, din circulare sau din ordine, ci chiar din
exemplul satului sat', unde a vazut schilozi, a vazut familii
care au trecut prin acest razboi, unde vede recolta proasta,
foametea chmuttoare, ruina economica, mizeria cea mai
neagra i tie caror cauze se datoreaza ele, cu toate ca nu ci-
teste publicaiile pariziene ale mensevicilor si ale socialisti-
lor-revolutionari, pentru a explica toate aceste neajunsuri
prin relele insusiti ale bolsevicilor. Fara indoiala ca in in-
treaga lui fiinta nu exista acum dorinta mai puternica decit
a ceea de a da o riposta (ca sa nu zic mai mutt) celor care
ne-au impus si au sprijinit impotriva noastra razboiul lui

3 - Lenin Opere complete, vol. 45
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Kolceak i Denikin. Pentru asa ceva n-avem nevoie sa in-
fiinvam noi comisii de agitacie si propaganda.

In problema Conferintei de la Genova trebuie sa facem
o distinctie netä intre fondul lurrurilor ;i ;tirile senzationale
pe care le lanseazd burgbezia ; aceste stiri i se par ca sint
niste bombe grozave, insa pe noi ele nu ne sperie, fiindca
am vazut multe asemenea lucruri si nu intotdeauna meritá
sa le raspundem macar printr-un zimbet. Orice incercare de
a ne impune conditii ca unor invinsi este o totala absurdi-
tate, la care nici nu face sa raspunzi. Noi, ca negustori, sta-
bilim anumite relatii ;i ;tim ce obligatii au altii PO de noi
;i noi fatã de ei ;i care poate fi profitul lor legal ;i chiar
un profit mai ridicat. Am primit pina acum multe oferte,
numarul acordurilor incheiate cu noi creste si o sa fie mereu
in crestere, indiferent de pozicia pe care se vor situa cele
trei-patru puteri invingatoare ; prin aceasta aminare a con-
ferintei ele vor pierde, deoarece vor dovedi chiar propriilor
lor oameni ca singure nu stiu ce vor i ca sufera de asa-zisa
boala a voinvei. Aceasta boala consta in lipsa de orientare
in economie i n po1itic, asupra carora noi am facut o
apreciere mai profunda decit ele. In curind se implinesc
zece ani de dnd am facut aceasta apreciere, insa toata
ruina j destramarea care au urmat continua Inca sa ramina
neclare pentru statele burgheze.

Vedem de pe acurn limpede situacia care s-a creat la noi
putem spune, cu deplina siguranta, ca retragerea pe care

am inceput s-o efectuárn putem s-o oprim inca de pe acion
;i o oprim. Ajunge. Vedem cit se poate de limpede, si nu
ascundem nimanui, c noua politica economica inseamna
o retragere, ca am mers mai departe de ceea ce puteam pas-
tra, dar aceasta este logica luptei. Oricine, daca Ii amin-
teste de ceea ce a fost in octombrie 1917 sau, daca era
pe vremea aceea necopt politiceste, a cautat mai tirziu sa
afle care era situatia in 1917, stie cite propuneri de corn-
promis au facut pe atunci burgheziei bolsevicii. Ei spuneau :
Dommlor, la dumneavoastra towl se destrama, pe cita
vreme noi o sa ob%inem puterea i o s-o pastram. N-aci vrea
sa asa de buni i sa v gindiçi ca sa ne exprimam mai
pe sleau cum sa aranjati lucrurile in asa fel ca sa nu se
produca nici un scandal ?" $tim ca au fost nu numai scan-
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daluri, dar i ncercari de ra'scoale, care erau organizate
sprijinite de mensevici si de socialisti-revoluvionari. Mai ina-
inte ei spuneau : Sintem gata s ceda'm chiar acum Sovie-
telor puterea". Am avut prilejul s. citesc, mai zilele trecute,
intr-o revista pariziana (acolo exista multa maculatura de
acest soi) un articol al lui Kerenski indreptat impotriva lui
Cernov 5. Kerenski spune : parca noi ne-am cramponat de
putere ; Inca din timpul Consfatuirii democratice, eu am
declarat c daca se vor gbisi oameni care sa-si asume sarcina
formarii unui guvern omogen, puterea va fi trecuta in mil-
nile noului guvern fara nici un fel de zguduiri.

Noi n-am refuzat sa luam singuri puterea. Acest lucru
I-am spus Inca din iunie 1917 *, iar n octombrie 1917, la
Congresul Sovietelor, I-am i nfaptuit. Congresul Sovietelor
a obvinut o majoritate bolsevica.. Atunci Kerenski s-a adre-
sat iuncherilor, s-a repezit la Krasnov, a vrut s stringa o
armat i sà porneasca impotriva Petrogradului. Noi i-am
ciomagit atunci nivel, si acum ei ne poarta pica si spun :
Ce tirani, ce uzurpatori si ce calai !" La care noi le raspun-
dem : Dumneavoastra singuri sinteti vinovati, amicii mei !
sa nu credeti ca varanii i muncitorii rusi au uitat faptele
voastre ! In octombrie dumneavoastra ne-ati provocat la
lupta intr-o forma foarte inversunata, iar noi am raspuns la
aceasta provocare prin teroare, printr-o intreita teroare, iar
de-o mai fi nevoie, o sã recurgem din nou la teroare, claa
osii mai faceti o asemenea incercare". Nici un muncitor si
nici un varan nu se indoieste ca e nevoie de teroare ; nimeni,
in afara de intelectualii isterici, nu se indoieste de necesi-
tatea ei.

In condiiiIe unor greutsavi economice nemaipomenite, a
trebuit s purtam razboi impotriva unui dusman ale carui
force depaseau de o suta de ori pe ale noastre ; se invelege
ca, .in asemenea condivii, a trebuit mergem departe cu
aplicarea unor masuri comuniste urgente, mai departe chiat
decit era nevoie; dar am fost nevoivi sa facem acest lucru.
Adversarii nostri credeau ca o sil ne vina de hac, ea' o sa ne
sileasca nu in vorbe, ci in fapte sa ne supunem. Ei
spuneau : Nu vom face nici un fel de concesii". La care noi

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 32, Bucurgti, Editura politica, 1964, ed .
doua, p. 284. Nora red.
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le-am raspuns : Daca va inchipuiti c. vom ezita .sa. re-
curgem la masuri comuniste extreme, va inselati". $1 n-am
ezitat, am recurs la asemenea masuri si am invms. Acum noi
spunem ea nu vom putea mei-gine aceste pozitii i efectuam
o retragere, fiindca am cucent indeajuns teren ca sa putem
pastra in mlinile noastre pozitiile necesare. Toata sleahta
albgardista, in frunte cu mensevicii

jubi1eaz i ne spune : Aha ! Bateti in retragere !"
Jubilati daca va face placere, le raspundem noi. Noua ne
convine daca inamicul nostru, in loc sa treaca la actiuni
concrete, se lasa cuprins de iluzii. Puteti s jubilati cit pof-
titi lasindu-va prada iluziilor, ne puneti pe noiintr-o si-
tuatie si mai avantajoas a. imense,Noi am cucerit pozitii
clack incepind din 1917 si pita in 1921, n-am fi cucerit
asemenea poziçii, n-am fi avut spatiu pentru retragere, atit
in sensul geografic, cit si n cel economic si politic al cuvin-
tului. Noi pastram puterea in ahanta cu daca nu
vreci sa acceptati conditiile care v-au fost propuse.inainte
de razboi, apoi dupa razbol o sa vi se puna conditu si mai
grele. Acest lucru este precis consemnat in istoria diploma-
tick economica si politica din anii 1917-1921, asa ca nu
poate fi citusi de putin vorba de fanfaronada. Este o simpl
constatare, un simplu avertisment. Daca in octombrie 1917
domnii capitalisti ar fi acceptat propunerile noastre, ar fi
obtinut de cinci ori mai mult decit acum. Dumnealor s-au
razboit cu noi timp de trei ani. Cu ce s-au ales ? Vor sai se
rizboiasca si mai departe ? Stim foarte bine ca multi dintre
ei nu vor asa ceva. $tim, pe de aka parte, ca intr-o vreme
de foamete cumplita, ca cea de acum, si in actuala situatie

industrieia nu vom putea s mentinem toate pozitiile pe
care le-am cistigat din 1917 pina in 1921. 0 serie intreaga
din ele le-am i cedat. Acum insa putem s spunem cá
aceasta retragere, in sensul concesiilor facute capitaliFtilor,
e terminata. Noi am cintarit fortele noastre i pe acelea ale
capitalistilor. Am efectuat, in acest scop, o serie intreaga de
asa:zise miscall de recunoastere, in sensul incheierii de acor-
dun cu capitalitii rusi i straini, i spunem i eu sper
sint convms ca i congresul partidului va spune in mod ofi-
cial, in numele partidului conducator din Rusia : acurn pu-
tern sa oprirn retragerea noastra economica. Ajunge. Nu vom

si socialistii-revolutio-
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mai da inapoi, ci ne vom ingriji de justa desfasurare i gru-
pare a fortelor.

Cind spun ca oprim retragerea noastra. economica, nu in-
seamna CA a uita cit de cit greutatile, extrem de man, prin
care trecem noi azi i ca a vrea sa v linistesc i s. va con-
solez in aceasta privinta. Problema limitelor retragern noas-
tre, a necesitatii de a ne opri sau nu, nu este totuna cu pro-
blema greutatilor ce ne stau in fata. Noi stim care sint aceste
greutati. Stim ce inseamna foametea intr-o tara cu o ase-
menea precumpanire a taranimii cum este Rusia. $tim c5.
n-am reusit Inca sà punem capat calamitatilor provocate
de foamete. Stim ce inseamna criza financiara intr-o tara
care este nevoita sa faca comert si in care a fost emisa o ase-
menea cantitate de hirtie-moneda cum nu s-a mai vazut de
cind lumea 6. Cunoastem toate aceste greutati i tim c. ele
sint foarte mari. Nu ma sfiesc sa spun ca. ele sint de-a drep-
tul imense. Dar ele nu ne sperie 6'14 de putin. Dimpotriva,
vom trage noi forte din sinceritatea cu care le spunem mun-
citorilor i taranilor : Iata ce greutati ne stau in fata, iata
ce pericol ne ameninta din partea puterilor occidentale. Hai
sà ne apucam de treaba i s privim cu luciditate sarcinile
noastre". Daca oprim retragerea noastra, nu inseamna ca nu
stim care sint aceste pericole. Noi le privim drept in fatal

spunem : Iata care este pericolul principal ; trebuie sa
lichidam calamitatile provocate de foamete. Noi nu le-am
lichidat Inca. N-am biruit inca criza financiara". Asa incit
cele spuse cu privire la oprirea retragerii nu trebuie citusi
de putin intelese in sensul ca am pus fundamentul (noii eco-
nomii) i acum putem pasi Iinitiçi inainte. Nu, fundamentul
n-a fost inca pus. Nu putem inca s privim in liniste viito-
rul. Sintem amenintati de pericolele legate de razboi, despre
care v-am vorbit indeajuns, dar si mai mari sint pericolele
care ne pindesc din interior, pericolele economice, care
constau in cumplita ruinare a taranimii, in foamete, in
starea de dezorganizare financiara. Aceste pericole sint ex-
trem de mari. Se cere din partea noastra o uriasa incordare
de forte. Dar daca dusmanii ne vor impune un razboi, vom
sti s luptam. $i nici pentru ei nu este asa de usor sa poarte
razboi. In 1918 le-a fost usor sa inceapa razboiul si tot atit
de usor le-a fost in 1919 sa-1 continue. Dar pina in 1922 a
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mai curs multa ap a. pe girla, s-a varsat mult singe si s-au
petrecut multe alte lucruri. Muncitorii si varanii din varile
occidentale sint cu totul departe de ceea ce erau in 1919.
$i acum nu-i mai povi pacali spunindu-le el razbowl e in-
dreptat impotriva germanilor, §i ca bol§evicii sint doar niste
agenvi ai germanilor si nimic altceva. Noi nu ne lasam cu-
prinsi de panica din cauza situaviei noastre economice. Avern
in momentul de falai zeci de contracte incheiate cu capita-
listii rusi §i straini. $tim ce greutavi au stat §i continua sa
stea in fava noastra. $tim ce i-a facut pe capitalistii rusi sa
accepte asemenea contracte. $tim in ce condivii se incheie
aceste contracte. Majoritatea acestor capitalisti accepta sa
incheie contracte ca oameni practici, ca negustori. Si noi
facem treaba asta tot ca negustori. Dar once negustor, in-
tr-o anumita masura, vine seama de politica. Dacä este vorba
de un negustor dintr-o vara cit de cit civilizata, el nu va in-
cheia nici o tranzacvie cu un guvern care nu prezinta prea
mare certitudine de trainicie, de siguranva. Negustorul care
ar face asemenea lucru n-ar mai fi un negustor, ci un pros-
tanac. Or, in rindurile negustorilor asemenea elemente nu
constituie, de obicei, o majoritate covirsitoare, deoarece in-
treaga logica a luptei comerciale ii matura din cimpul lor
de activitate. Dack inainte vreme noi judecam a§a : te-a ba-
tut Denikin, acum dovede§te si tu ca povi sa-1 bavi pe el,
astazi judecam altfel : te-a batut negustorul, acum dovede§te
si tu ca povi sa-1 silesti sa accepte o tranzacvie. Acest lucru
noi 1-am dovedit. Am incheiat pina acum o serie de con-
tracte cu cele rnai mari firme capitaliste din Rusia §i din
Europa apuseana. Noi §tirn ce urmaresc aceste firme si ele
§tiu ce urmarim noi.

Acum sarcinile activitavii noastre se schimba intrucitva.
Tocmai despre asta a§ vrea sa mai spun citeva cuvinte in
completare la raportul rneu, care §i a§a a fost destul de lung.

In legatura cu situmia ce s-a creat datorita sovaielilor ce
se manifesta in pnvmva Conferinvei de la Genova si ca-
rora, pe cit se pare, nu li se intrevede sfirsitul, si datorita
numeroaselor concesii facute de noi in politica noastra in-
terni, astazi trebuie sa spunem : Destul, nici o concesie mai
mult !" Daca domnii capitalisti isi inchipuie ca mai pot sa.
taraganeze lucrurile si ca cu cit vor reusi sa faca treaba asta
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mai mult, cu atit vor obtine concesii mai insemnate, atunci,
repet, trebuie sal le spunem : Destul, pina aici ; miine n-o
sa' capatati nimic !" Dad. n-au invatat nimic din istoria
Puterii sovietice si a victoriilor ei, e treaba bor. In ce ne pri-
vete, am facut totul, i acest lucru 1-am spus in faia intregn
lumi. Sper ea i congresul are sa confirme ca mai mult nu ne
putem retrage. Retragerea s-a terminat, §i in legatura cu
aceasta se modifica i activitatea noastra.

Trebuie s relevarn ca, la noi, cind se discuta aceasta pro-
blema, se observa si acum o mare nervozitate, care imbraca
forme aproape maladive ; se intocmesc tot felul de planuri
si se adopta tot felul de hotariri. As vrea, in legatura cu
aceasta, sä mentionez urmatorul fapt. Teri am citit, intim-
plator, in Izvestiia" o poezie a lui Maiakovski pe o tema
politica 7. Nu ma enumar printre admiratorii talentului lui
poetic, desi recunosc totala mea incompetenta in acest do-
meniu. Dar, sub raport politic si administrativ, de mult
n-am mai incercat o asemenea placere. In poezia sa Maia-
kovski ridiculizeaza fara crutare numeroasele sedinte i isi
bate joc de comunistii care stau si tot stau la sedinte. Nu
stiu cum se prezinta sub aspect poetic aceasta ridiculizare,
dar và garantez ca din punct de vedere politic ea e perfect
justa. Noi ne aflarn, de fapt, in situatia unor oarneni (si tre-
buie sa spun ca aceasta situatie e cit se poate de srupida)
care tin mereu sedinte, alcarn iesc comisii, intocmesc planuri,

asta la infinit. In societatea rusa existat uii asernenea
tip : Oblomov. El obisnuia sa stea tot timpul lungit in pat

sa-si faca planuri. De atunci a trecut multi vreme. Rusia
a infaptuit trei revolutii, dar Oblomovii au ramas, fiindca
in Oblomov era intruchipat nu numai mosierul, ci i tara-
nul ; si nu numai taranul, ci i intelectualul ; si nu numai
intelectualul, ci si muncitorul i comunistul. E de ajuns sa
te uiti la noi, sa vezi cum tinem mereu sedinte, cum lucram
in comisii, ca sa spui Ca vechiul Oblomov a rcimas va fi
nevoie ca vreme indelungatii sei-1 speli, sit-4 cureti, sd-1 scar-
meni si sa-1 scuturi pentru a putea scoate ceva dintr-insul.
Din acest punct de vedere trebuie sa privim situatia in care
ne.aflam, fara s. ne facem nici un fel de iluzii. Noi n-am
mutat pe.nici unul dintre aceia care scriu cuvintul revolu-
tie" cu litera mare, cum fac socialistii-revolutionari. Dar

a
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noi putem repeta cuvintele lui Marx, care spunea ca
timpul revolutiei nu se fac mai putme prostii, ci, dimpo-
triva, uneori se fac chiar mai multe 8. Trebuie s privim in
mod lucid si fara teamal aceste prostii iata lucrul pe care
sintem datori sa-1 invatam noi, revolutionarii.

Am obtinut in aceasta revolutie atitea realizari, care in-
seamna tot atitea victorii defimtive, pe care nimeni nu m le
poate smulge, i despre care stie de pe acum intreaga lume,
inch n-avem, in nici un caz, de ce sa ne pierdem cumpatul
si sa dam semne de nervozitate. In momentul de lava sttua-
tia este de asa natura, cà noi, bazindu-ne pe recunoasterile
facute, procedam la o verificare a celor infaptuite, si aceasta
verificare este de mare importanta, fiindca, pornind de la
ea, trebuie sa mergem mai departe. Si, cind avem de sustmut
o lupta impotriva capitalistilor, trebuie s pasirn cu hotarire
pe noul nostru drum. Trebuie sa faurim in asa fel intreaga
noastra organizare, incit in fruntea intreprinderilor noactre
comerciale sa nu se afle oameni lipsiti de experienta in acest
domeniu. La noi se intimpla adeseori c. in fruntea unei
treprinderi este ipus un comunist, un om ifara indoiala con-

incercat in lupta pentru comunism, care a trecut
prin inchisoare, dar care nu se pricepe in ale comertulul,
dar fiindca este comunist e pus in fruntea unui trust de stat.
El poseda, incontestabil, toate calitatile unui comunist, dar
un negustor oarecare o sa-1 traga totusi pe sfoara si bine o
sa-i.faca ; fiindca degeaba niste comunisti dintre cei mai
merituosi, dintre cei mai minunati, de al caror devotament
nu se indoieste nici un om cu mintea intreaga au fost pusi
acolo unde trebuie pus un vinzator istet, coNtiincios in
rnunca, care va face mull- mai bine fata cerintelor muncii
sale decit cel mai devotat comunist. Tocmai aici se mani-
festa oblomovismul nostru.

Noi am trimis la munca practica, n functii executive,
comunisti care, cu toate calitatile lor minunate, sint complet
inapti pentru asa ceva. Chi comunisti se afla in institutiile
noastre de stat ? Dispunem de materiale considerabile, de lu-
crari stiintifice solide, care 1-ar extazia i pe cel mai minu-
tios savant german ; am ingramadit munti de hirtie, si ar fi
nevoie de 50 de ani de rnunca a Comisiei pentru istoria

In-
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partidului 9, Inmuliçi cu 50, ca sa. se descurce in toata treaba
asta ; practic insi nu veti obtine nimic la un trust de stat
si nu yeti afla cine i pentru ce raspunde. Aplicarea prac-
tica a decretelor, care la noi exista intr-un numar mai mare
decit suficient si pe care le fabricam cu repeziciunea de care
vorbeste Maiakovski, famine necontrolata. Sint aplicate
oare dispozitiile date de lucratorii comunisti cu functit de
raspundere ? Stiu ei cum sä organizeze aceasta treaba ? Nu,
la asa ceva nu se pricep, i iata. de ce se schimba si miezul
politicii noastre interne. Ce sint sedintele i cannsiile noas-
tre ? Ele sint foarte adeseori o simpla distractie. Dupa ce am
inceput sã curatim rindurile partidu1u i ne-am spus :
Afara cu profitorii care s-au strecurat n partid, afara' cii
borfasii !", lucrurile au inceput s meargi mai bine 1°. Arn
dat afara cam o suta de mii de oameni, i foarte bine am
facut, dar aceasta masura reprezinta doar inceputul. La con-
gresul partidului o sa discutam cum trebuie aceasta pro-
blema. Si cred c. atunci zeci de mii de oameni. care azi nu
fac altceva deck sa alcatuiasea comisii si nu depun niei un
fel de munca practica si nici nu se pricep la asa ceva, vor
avea aceeasi soarta. I, cind ii va fi curavat astfel rindu-
rile, partidul nostru va desfasura o activitate efectiva, in
care va da dovada de pricepere, asa cum a dat i n dome-
niul militar. Fireste, asta nu este o treaba doar de dteva
luni, i nici de un singur an. In aceasta privinta trebuie s.
dam dovada de o mare tenacitate. Nu ne temem s spunern
ca in caracterul muncii noastre s-a produs o schimbare. Cel
mai rau dusman al nostru intern este birocratul, cornunistut
care ocupa un post de raspundere (iar apoi si fara raspun-
dere) in aparatul sovietic si care se bucura de consideratia
generala ca un constiincios. El este din aceia carora nu
le fac vocile minuni, insa toti sint baieti buni ; unul nu ti-ar
pune-n gura nici un strop de bautura"*. El n-a invatat sa
combata birocratismul, nu se pricepe sa lupte impotriva lui
5i-1 cocoloseste. De acest dusman trebuie sã ne debarasam si,
cu ajutorul tuturor muncitorilor si taranilor constienti, o sa-i
venirn noi de bac. ln lupta impotriva acestui dusman, impo-

* Expresie Nati dintr-o fabuli a lui KrIov. Nota trod.

cm
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triva acestei harababuri fi a acestui oblomovism, intreaga
masa a muncitorilor i paranilor Pith partid va urma, ca un
singur om, detaFamentul de avangarda, partidul comunist.
ln aceasta privinça nu poate sa existe nici o indotala.

In incheiere, a vrea s prezint, pe scurt, citeva concluzu.
Jocul de-a Conferinta de la Genova, jocul de-a baba-oarba
in jurul acestei conferinte nu ne va face citu$i de putin sa
$ovaim. Acum n-o sa ne mai lasarn noi prini. Ne adresam
negustorilor Fi sintern dispufi sa incheiem cu ei tranzactii ;
continuam politica noastra de concesii, dar limitele acestor
concesii sint deja fixate. Ceea ce am dat pina acum negus-
torilor n contractele noastre a insemnat un pas inapoi in
lagislatia noastra, $i mai departe nu vOm merge.

In legatura cu aceasta se schimba. $i sarcinile noastre prin-
cipale in politica interna, indeosebi n cea economica. Nu de
decrete noi, nu de institutii noi sau de metode noi de lupta
avem nevoie acum. Ceea ce ne trebuie noua acum este o ye:
rtftcare a utilitatii oamenilor,_este un control al indeplinirit
efective a sarcinilor. Operatia de curatire ce va urma va fi
indreptata impotriva acelor comuni$ti care I,ci inchipuie ca
sint nige functionari administrativi. Sa treaca mai bine la
activitatea de propaganda $i agitatie sau la orice altà treaba
utila toti aceia care se indeletnicesc cu alcatuirea de comisii,
cu orgamzarea de consfatuiri i discutii, dar nu sint in stare
sa indeplineasca cea mai simpla sarcina practica. Toti ace$tia
nascocesc ceva deosebit i complicat i incearca sã motiveze
totul prin afirmatia ca e vorba de noua politica economica
$1 c. trebuie gasit ceva nou. Iar treaba ce le-a fost incredin-
tata famine nefacuta. Ei n-au grija sa economiseasca banul
ce le-a fost incredintat si nu cauta s. faca din el doi, ci in-
tocmesc planuri in care e vorba de miliarde $i chiar de tri-
lioane de ruble sovietire. Impotriva acestei calamitati o
ducem noi lupta. Verificarea oamenilor ,si controlul indepli-
nirii efective a fiecarei sarcini n aceasta, neaparat in
aceasta i numai in aceasta, consta acum miezul intregii.
noastre activitati, al intregii noastre politici. Aceasta nu e o
chestiune doar de citeva luni, $i nici de un an, ci de mai
multi ani. Trebuie sa spunem in mod oficial, in numele
partidului, in ce consta acum miezul activitatii noastre si sa
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ne regrupam in mod corespunzator rindurile. Atunci o sa
fim invingatori si in acest nou domeniu, asa cum am fost
pina acum in toate domeniile de activitate in care s-a anga-
jat puterea proletara bolsevica, sprijinitä de masele tarani-
mil. (Aplauze.)
Praz-da nr. 54 din 8 martie 1922 Se tipdreste

aparut
dupd textul
in ziar
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DESPRE CONDITIILE
PENTRU PRIMIREA DE NOI MEMBRI IN PARTID

SCRISORI CATRE V. M. MOLOTOV "

t

Tovarasului Molotov
N-am de facut nici o obiecvie 12.
Sint multe neclaritati, datorita unor referiri la docu-

mente nemenvionate 13 Dupà parerea mea, ar trebui ca
cei ce dau recomandari pentru muncitori si aiba un stagiu
de 3 ani, cei ce dau recomandari pentru carani si ostasii
Armatei Rosii un stagiu de 4 ani, iar ceilalli
de 5 ani.

Sa fie mai precis definita no0unea de stagiu (simpati-
zanvii" ?).

Stabilirea amanuntelor sa fie lasata in seama Comitetului
Central.

9 1111. Lenin

Scris la 9 martie 1922 Se publiai pentru prima oard,
clod manuscris

2

Tovarasului Molotov
Va rog sa prezentavi la plenara Comitetului Central

urm5.toarea propunere a mea :
Consider ea' este extrem de important sa se prelungeasca

stagiul de candidat pentru primirea de noi membri in
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partid. In proiectul lui Zinoviev se prevede un stagiu de
o jumatate de an pentru muncitori si de un an pentru cei-
lalti 14 Propun sã se accepte un stagiu de o jumatate de an
numai pentru acei muncitori care, cel putin zece ani, au
lucrat in mod efectiv ca muncitori in mari intreprinderi
industriale. Pentru ceilalti muncitori sa se fixeze un an

jumatate, pentru taranii i ostasii Armatei Rosii doi
ani, iar pentru toti ceialçi trei ani. Exceptii speciale
se pot face numai cu aprobarea comuna a Comitetului
Central si a Comisiei Centrale de Control 15.

Consider ca ar fi extrem de primejdios sa se accepte
fara modificari scurtele termene propuse de Zinoviev. Nu
incape indoiala c prea ades la noi sint considerati drept
muncitori oameni care n-au trecut prin nici o scoala dt de
cit serioasa, In sensul aceleia pe care o constituie marea
industrie. Mai totdeauna sint considerati ca facind parte
din categoria muncitorilor cei mai autentici mic-burghezi,
care numai intimplator i pentru foarte scurt timp au de-
venit muncitori. Toti albgardistii inteligenti tin in mod
precis seama de faptul c. caracterul, chipurile, proletar al
partidului nostru in realitate nu-1 fereste citusi de putin de
posibilitatea ca in el sa precumpaneasca, i nca cel mai
scurt timp, elementele provenite din rindurile micilor pro-
prietari. Dat fiind modul neglijent, nesistematic in care
se desfasoara la noi munca in acest domeniu, stagiile de
scurta durata vor insemna n realitate lipsa oricarei posi-
bilitati de a controla in mod serios daca candidatii sint
intr-adevar comunisti at de cit incercati. Daca avem azi
in partidul nostru 300 000-400 000 de membri, apoi
acest numar este prea mare, caci absolut toate datele arata
nivelul nu indeajuns de ridicat al actualilor membri de
partid. De aceea insist cu toata täria asupra necesitatii de
a prelungi durata stagiului i, totodata, de a insarcina
Biroul Organizatoric sa elaboreze i s aplice cu strictete
regulile menite s faca intr-adevar din stagiu un mijloc
de verificare cit se poate de serios, iar nu o simpla for-
malitate.

si
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Cred ca." aceasta problema va trebui sa fie examinata cu
o deosebita atentie la congres.

Dictat la tele Ion
la 24 martie 1922

Publicat pentru prima oath'
la 23 decembrie 1925, in ziarul
Vecerneaia Moskva nr. 293

3

Lenin

Se tipareite

exemplar

dupas textul
consemnat de secretard

(un dactilograf iat)

Tovarasului Molotov
cu rugamintea de a transmite spre citire aceasta scrisoare
tuturor membrilor Comitetului Central inainte ca pro-
blema conditiilor pentru primirea de noi membri in partid

sa fie pusa in dezbaterea congresului.
Am citit hotarirea plenarei din 25 martie cu privire la

durata stagiului de candidat pentru primirea de noi mem-
bri in rindurile partidului si as vrea ca la congres s. ridic
obiectii impotriva acestei hotariri 16. Dar, intrucit ma tem
ca n-am sa pot participa la lucrarile congresului, va rog
sa. luati cunostinta de urmatoarele consideratii ale mele.

Nu incape indoiala ca. in momentul de faç a. partidul
nostru in ce priveste majoritatea membrilor sai nu
are o compozitie indeajuns de proletara. E o situatie pe
care cred C nimeni n-o poate contesta, i o simpla exami-
nare a datelor statistice va confirma cele spuse de mine.
Incepind din timpul razboiului, compozitia efectivului de
muncitori din fabricile i uzinele din Rusia a devenit mult
mai pinion proletara decit inainte, deoarece in timpul
razboiului au intrat in aceste fabrici i uzine cei ce voiau
sa scape de serviciul militar. Acesta. e un fapt indeobste
cunoscut. Pe de alta parte, este tot atit de neindoielnic
ca acum partidul nostru, in ansamblu si in medie (daca
tinem seama de nivelul marii majoritati a membrilor sai),
este mai putin pregatit din punct de vedere politic decit
este necesar pentru o conducere cu adevarat proletara

o
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intr-un moment atit de greu, mai ales in conditiile unei
puternice precumpaniri a taranimii, care ajunge repede la
intelegerea necesitatii unei politici de clasa de sine stata-
toare. Totodata trebuie sa luam in considerare si faptul
ca tentatia de a intra in partidul de guvernamint este,
in momentul de fata, extrem de mare. E de ajuns s. ne
amintim de toate productiile literare ale smenovehistilor 17
pentru a ne convinge ca oameni care sint departe de tot
ce este proletar sint acum captivati de succesele politice
ale bolsevicilor. Daca Conferinta de la Genova ne va aduce
un nou succes politic, atunci afluenta in partid a elemente-
lor mic-burgheze si a celor de-a dreptul ostile fati de tot
ce este proletar v a creste in proportli imense. 1.3n stagiu
de o jurnatate de an pentru muncitori nu poate in nici un
caz s stavileasca aceasta afluenta, fiindca nimic nu e mai
usor deck sa aranjezi in mod artificial un astfel de stagm
scurt, cu atit mai mult cu cit, in conditiile de la noi, pen-
tru foarte multe elemente intelectuale i semiintelectuale
intrarea in rindurile muncitorilor nu va prezenta absolut
nici o greutate. Din toate acestea eu trag concluzia care
e confirmata, dupa parerea mea, si de faptul c albgardistii

itn seama, in mod pe deplin constient, de compozitia ne-
proletark a partidului nostru ca noi trebuie sa prelun-
gim considerabil durata stagiului de candidat i c., daca
acceptam sa rarninem la un stagiu de sase luni pentru
muncitori, este absolut necesar pentru a nu ne insela
pe noisi a nu insela i pe altii sa definim notiunea de
rnuncitor".in asa fel, ca ea sa cuprmda numai pe cei care,
prin conditille lor de viata, trebuie intr-adevar sa-si fi in-
susit psihologia proletara. Dar acest lucru nu este posibil
decit pentru cei ce iticreaza ani de-a rindul in fabrica,
cal-a vreun scop laturalnic, ci numai datorita' conditiilor
generale economice i sociale de trai.

Cine nu inchide ochii in fata realitatii trebuie sa re-
cunoasca ca in momentul de faç a. politica proletara a
partidului este determinata nu de compozitia partidului, ci
de imensa, absoluta autoritate a acelei paturi, extrem de
subtiri, care poate fi numita vechea garda a partidului.
E de ajuns sa se.iste o mica lupta interna in aceasta patura,
pentru ca autoritatea ei sa fie daca nu subminata, apoi in

1
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orice caz slabita in asa masura, incit sa nu mai aiba cu-
vintul hotaritor.

De aceea este necesar : 1) sa se prelungeasca durata
tuturor stagiilor de candidat ; 2) sa se stabileasc5. deosebit
de amanuntit in ce trebuie sa constea efectuarea reala a sta-
giului de candidat, care trebuie s5." fie conditiile concrete
§i practice in care sk" se controleze daca acest stagiu se
efectueazain mod real si nu ramine o simpla formalitate ;
3) in institutiile care rezolva cererile de primire de noi
membri in rindurile partidului sa se creeze o majoritate
calificata ; 4) primirea in rindurile partidului sa fie con-
firmata nu numai de comitetele guberniale, ci si de comi-
siile de control ; 5) sa se elaboreze Isi alte masuri, pentru
a da partidului posibilitatea sa se debaraseze de acei
membri ai sai care nu sint comunisti ce apnea pe deplin
constient politica proletara. Eu nu propun sa se procedeze
la o noua curacire generala a rindurdor partidului, intru-
cit cred ca in momentul de fata asa ceva este practic
irealizabil, dar consider ca este necesar sa se gaseasca
mijloace pentru o reala curatire a rindurilor partidului,
adica pentru o reducere a efectivului sail, si sint convins
ca" daca ne vom gindi la treaba asta, vom gIsi o serie de
masuri potrivite.

As ruga pe membrii Comitetului Central care vor citi
aceasta scrisoare sa-mi raspunda daca se poate, fie si prin-
tr-o scurta comunicare telefonica adresata vreuneia dintre
secretarele de la Consiliul Comisarilor Poporului.

26/111-1922

Publicat pentru prima oar::
la 23 decembrie 1925, in ziarul

,,Vecerneaia Moskva nr. 293

Lenin

Se tipiirefte dupii o copie
dactilogra fiat.'
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CATRE PRE5EDINTELE COMITETULUI
PENTRU CONCESIUNI DE PE LINGA

COMISIA DE STAT A PLANIFICARIP8

11/III. 1922
Tovarasului Krjijanovski

0 copie pentru tov. Smolianinov
Comitetului pentru concesiuni de pe linga Comisia de

stat a planificarii ii revine sarcina de a aduna i pastra
materialele amanuntite cu privire la toate concesiunile
deja acordate, precum i pe cele cu privire la toate trata-
tivele pentru acordarea de concesiuni pe care R.S.F.S.R.
le poarta au cap italitii straini atit n taxa cit si in straira-
tate. Totodata e necesar ca el sa stringa materiale de acest
fel si in legtur cu tranzactiile din trecut.

Aceste materiale Comitetul pentru concesiuni trebuie sL
le inregistreze in mod regulat pe o lista care sa cuprinda
urmatoarele subdiviziuni :

a) contracte Incheiate ;
b) tratative serioase, pe baza carora contractele ar putea

fi Incheiate Tntr-un viitor apropiat ;
c) tratative Intrerupte (se vor indica motivele) ;
d) toate celelalte tratative.
Aceasta lista trebuie sa ofere indicatii succinte In lega-

tura cu continutul tranzactiei cuprinda cam urma-
toarele date : stadiul tratativelor, obiectul concesiunii,
numele celor ce vor s obtina concesiuni, marimea aproxi-
mativa sau exacta a capitalului, numarul de ordine sub
care e inregistrata. tranzactia).

0 copie a acestei liste urmeaza sa fie trimisa la directia
treburilor C.M.A. 19 §i completata lunar cu noi date.

Comitetul pentru concesiuni trebuie s desemneze pe
cineva care sa raspundi de selectionarea materialului si

4
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de intocmirea listei (un director, un secretar) ; numele
acestuia sa fie comunicat imediat direcviei treburilor C.M.A.

Prqedintele Consiliului Muncii i Apararii,
V. Ulianov (Lenin)

Publicat pentru prima oarii in 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipiirege
dupii un

jost
exemplar dactilograjiat

care a semnat de V. I. Lenin
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DESPRE /NSEMNATATEA
MATERIALISMULUI MILITANT 20

Despre sarcinile generale ale revistei Pod Znamenem
Marksizma" tov. Trotki a spus, in nr. 1-2, tot ce este esen-
tial, si a spus cit se poate de bine. As vrea sa ma opresc
doar asupra citorva chestium, care definesc mai precis con-
tinutul i programul activitatii enuntate de redactia revistei
in expunerea ei introductiva din nr. 1-2.

In aceasta expunere ni se spune a nu toti cei care s-au
grupat in jurul revistei Pod Znamenem Marksizma" sint
comunisti, dar ei sint cu totii materialisti consecventi. Eu
cred ca aceasta altanta intre comunisti i necomunisti este
absolut necesara i determina in mod just sarcinile revistei.
Una din cele mai mari si mai periculoase erori ale unor co-
munisti (ca i, in general, ale unor revolutionari care au
savirsit cu succes inceputul unei mari revolutii) este p'arerea
c. revolutia ar putea fi infaptuiel numai cu eforturile re-
volutionarilor. Dimpotriva, pentru a asigura succesul ori-
ca'rei activithiti revolutionare serioase, e necesar sâ intelegern
st SI stim sà transpunem in practica principiul cà revolu-
tionarii sint in stare sã indeplineasca doar rolul de avan-
garda a unei clase cu adevrat viabile i inaintate. Avan-
garda ii indeplineste sarcinile sale de avangarda numai
atunci cind stie sa nu se rupa de masa care se all'a sub
conducerea ei, cind stie intr-adevar sa duck' inainte intreaga
masa Esara o aliantI_c_u_neccmunisiljn_cele_inaLdiferite
ckyrnenii de activitate, nici vorbI nu poate fi de o infptuire
cu succes a construirii comunismului.

4.
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Aceasta se refera si la sarcina, pe care si-a fixat-o revista
Pod Znamenem Marksizma", de a apara materialismul si
marxismul. Din fericire, principalele curente ale gindirii
sociale inaintate din Rusia au o solida tradivie materialista.
Fara a mai vorbi de G. V. Plehanov, e de ajuns sa-I men-
%ionam pe Cernisevski, in compara;ie cu care narodnicii de
astazi (socialistii-populisti, socialistii-revolulionari etc.) au
dat nu rareon indarat, in goana lor dupa doctrine filozofice
reacvionare la moda, lasindu-se captivavi de stralucirea
amagitoare a asa-zisului ultim cuvint" al §tiincei europene
si nefiind in stare sa distinga sub aceasta stralucire cutare
sau cutare varietate a servilismului fna de burghezie, fma
de prejudecavile si reaccionarismul ei.

In oHce caz, la noi in Rusia exista inca si vor mai
exista, desigur, multa vreme materialisti din lagarul ne-
comunistilor, si datoria noastra incontestabila este sa-i atra-
gem pe tovi adepvii materialismului consecvent si militant
la o activitate comuna in lupta impotriva reactiunii in do-
meniul filozofiei si a prejudecatilor filozofice ale asa-zisei
societavi culte". Dietzgen-tatal, care nu trebuie confundat
cu fiul sat' un literat pe cit de pretenvios pe atit de
nereusit , a exprimat corect, precis si clar punctul de ve-
dere fundamental al marxismului asupra curentelor filozo-
fice dominante in varile burgheze si care se bucura de aten-
cia oamenilor de stiinva si a publicistilor din aceste vari,
atunci cind a spus ca in societatea moderna profesorii de
filozofie, in cele mai dese cazuri, nu sint de fapt decit niste
lachei cu diploma' ai clericalismului" ".

Intelectualilor no§tri ru§i, care ca, de altfel, si con-
fracii lor din toate celelalte tari vor neaparat sa se con-
sidere drept niste oameni inaint4, nu le face de loc pla-
cere cind problema este rtranspusi pe terenul aprecieni cu-
prinse in cuvintele lui Dietzgen. $i nu le face placere pentru
ca adevarul le sea' ca un ghimpe in ochi. E de ajuns sa te
gindesti cit de cit la dependenta politica, la cea economica,
sociala si apoi la oricare alt fel de dependenta in care se
afla oamenii culti din vremea noastra fata de burghezia
dominanta, pentru a invelege absoluta justeve a asprei ca-
racterizari facute de Dietzgen. E de ajuns saii amintesti de
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majoritatea covirsitoare a curentelor filozofice la modi,
care apar atit de des in rile europene, incepind, de pildi,
cu cele legate de descoperirea radiului i terminind cu cele
care cauti astzi si. se agave de Einstein, pentru a-vi da seama
de legitura care existi intre interesele de clasa si pozivia de
clasa a burgheziei, intre sprijinul pe care-I acordi ea diferi-
telor forme de religie i convinutul ideologic al curentelor
filozofice la moda.

Din cele aritate ptn aici reiese c o revisti care doreste
si fie un organ al materialismului militant trebuie sa fie in
primul rind un organ de lupti, adici si demaste si sk corn-
bati. CU fermitate pe tovi actualii lachei cu diploma ai
clericalismului", indiferent clack' ei acvioneazi ca repre-
zentanvi ai stiinvei oficiale sau ca franctirori care-si zic
publicisti democravi de stinga sau cu principii socialiste".

In al doilea rind, o asemenea revisti trebuie si fie un
organ al ateismului militant. Existi la noi departamente sau,
cel puvin, instituvii de stat care au in seama lor aceasti ac-
tivitate. Totusi, aceasti activitate se destlsoari extrem de
lent si de nesatisfacator, fiind frinati, pe cit se pare, de
condiviile generale ale birocratismului nostru specific ru-
sesc (desi sovietic). De aceea este extrem de important ca,
pentru intregirea instituviilor de stat respective,
pentru indreptarea si inviorarea acestei activitivi, o revistà
care-si pune ca sarcina s. devin. un organ al materialismu-
lui militant sa desfisoare o neobositi propaganda ateista
sl lupte pentru ateism. Trebuie urmiriti cu atenvie intreaga
literaturi respectivi, apiruti in toate limbile, i traduse
sau, cel puvin, recenzate toate ducririle cit de cit valoroase
din acest domeniu.

Engels a sfituit, Inca de mult, pe conducitorii proletaria-
tului modern sa traduci scrierile ateiste combative apirute
la sfirsitul secolului al XVIII-lea 22 j sa le rispindeasci pe
scari largi in rindurile poporului. Spre rusinea noastri, noi
n-am ficut pina acum acest lucru (ceea ce constituie o do-
vadi in plus ci e mult mai usor sa cuceresti puterea intr-o
perioada revoluvionari decit sâ tii s-o folosesti cum tre-
buie). Uneori, pentru a justifica aceasta indolenvi, inacti-
vitate i nepricepere a noastri, se recurge la diferite consi-
derente, dintre cele mai docte", ca, de pildi, acela cã vechea

activitatii

si
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literatura ateista din secolul al XVIII-lea ar fi invechità, ne-
naiva s.a.m.d. Nu exista nimic mai rau decit

sofismele pseudostiintifice de acest fel, care sint menite sa
ascunda fie pedanteria, fie o totala neintelegere a marxis-
mului. In scrierile ateiste ale revolutionarilor din secolul
al XVIII-lea se vor fi gasind, desigur, destule elemente ne-
stiintifice si naive. Dar nimeni nu-i impiedica pe cei ce
editeaza aceste scrieri sa le prescurteze i sa adauge scurte
postfete in care sa arate progresul pe care 1-a savirsit ome-
nirea, de la sfirsitul secolului al XVIII-lea i pina azi, in
domeniul criticii stiintifice a religiei, indicind totodata cele
mai recente lucrari din domeniul respectiv etc. Ar fi cea mai
mare i mai grava greseala din partea unui marxist sã creada
ca masele populare, de milioane i milioane de oameni (mai
ales cele alcatuite din tarani i meseriasi), care sint condam-
nate de intreaga societate contemporan s. traiasca in in-
tunecime, ignoranta i prejudecati, ar putea sa se smulga din
aceasta intunecime numai pe calea directa a unei educatii
pur marxiste. E absolut necesar sä impartasim acestor mase,
in cadrul propagandei noastre ateiste, cele mai felurite cu-
nostinte, sa le facem cunoscute fapte din cele mai variate
domenii ale vietii, s ne apropiem de ele prin diferite mij-
loace pentru a le trezi interesul, pentru a le destepta din
somnul lor religios, pentru a le imboldi din toate partile,
prin cele mai variate metode etc.

Publicistica vechilor ateisti din secolul al XVIII-lea
combativa, vie, talentata, care ataca in mod spiritual si f a-

clericalismul dominant se va dovedi, mai totdeauna,
de o mie de ori mai potrivita pentru a-i trezi pe oameni din
somnul lor religios decit aceste parafrazari ale marxismu-
lui plicticoase, seci, neilustrate aproape prin nici un tel
de fapte bine alese care predomina in literatura noastra
si care (trebuie s-o spunern deschis) adeseori denatureaza
marxismul. Toate lucrarile cit de cit insemnate ale lui Marx
si Engels au fost traduse la noi. N-avem deci nici cel mai
mic motiv s5. ne temem ca la noi vechiul ateism i vechiul
materialism nu vor fi completate cu indrepta*rile ce i-au
fost facute de Marx si Engels. Lucrul cel mai important,
pe care tocmai 11 uita de cele mai multe ori comunistii nostri
care se pretind marxisti, dar care in realitate denatureaza

stiintifica,

2
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marxismul, este sa tu sa trezesti interesul maselor care
au Inca un nivel de cultura cu totul scazut mprtr-o ati-
tudine constienta fata de problemele religioase i printr-o
critica constienta a religiilor.

Uitati-va, pe de altà parte, la reprezentantii criticii tiin-
çifice moderne a religiilor. Aproape totdeauna, acesti repre-
zentanti ai burgheziei culte completeaza" proprule lor ar-
gumente prin care combat prejudecatile religioase cu unele
rationamente care ti demasca imediat ca pe niste sclavi ideo-
logici ai burgheziei, ca pe niste lachei cu diploma ai de-
ricalismului".

Am sa dau dou5. exemple. In 1918 prof. R. I. Vipper a
publicat o carticica cu titlul Originile crestinismului" (ed.
Faros". Moscova). Autorul expune principalele rezultate la
care a ajuns stiinta moderna, dar el nu numai canu corn-
bate prejudecatile i minciuna aceste arme ale bisericii ca
organizatie politica si nu numai ca ocoleste aceste pro-
bleme, dar are pretentia, de-a dreptul ridicola i dt se poate
de reactionara, de a se situa deasupra ambelor extreme" :
cea idealista i cea materialista. Aceasta este o atitudine set--
vita fata de bwrghezia dominanta, care, in toata lumea,
cheltuieste, din profitwrile stoarse de la oamenii muncii, sute
de milioane de ruble pentru sprijinirea religiei.

Cwnoscutul savant german Arthur Drews, in cartea sa
Mitul lui Hristos", combate prejudecatile i legendele re-
ligioase i demonstreaza ca n-a existat nici un fel de Hristos,
dar n capitolul de incheiere al cktii sale se pronunta in
favoarea religiei ce-i drept, In favoarea unei religii re-
innoite, dichisite, rafinate, in stare sa reziste torentului
naturalist, care creste i pe zi ce trece devine tot mai pu-
ternic" (p. 238, ed. a 4-a germana, 1910). De data asta avem
de-a face cu un reactionar fatis, constient, care-i ajuta in
mod deschis pe exploatatori sa inlocuiasca vechile pu-
tredele prejudecIti religioase prin altele noi, si mai respin-
gatoare, si mai abjecte.

Asta nu Inseamna ca nu trebuia tradusa cartea lui Drews.
Inseamna ca comunistii i toti materialistii consecventi, in-
faptuind, intr-o anumita masura, o alianta cu partea pro-
gresista a burgheziei, trebuie s-o demaste fara sovaire atunci
cind ea aluneca pe panta reactionarismului. Inseamna ca a

i
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te teme de o alianta cu reprezentantii burgheziei din seco-
lul al XVIII-lea, adica din perioada cind aceasta burghezie
era revolutionara, echivaleaza cu a trada marxismul si ma-
terialismul, dat fiind ca, in lupta pe care o ducem impo-
triva obscurantismului ireligios dominant, alianta" cu cei
de seama lui Drews, intr-o forma sau alta, intr-o masura
sau alta, este obligatorie pentru noi.

Revista Pod Znamenem Marksizma", care vrea sa fie un
organ al materialismului militant, trebuie sa acorde un loc
important propagandei ateiste, informarii asupra literaturii
respective si inlaturarii lipsurilor, extrem de mari, ale acti-
vitatii noastre oficiale in acest domeniu. 0 importanti
deosebita prezinta folosirea carcilor si brosurilor care conpn
numeroase fapte si comparatii concrete, menite sa ilustreze
legatura dintre interesele de clasa si organizatiile de clasa
ale burgheziei moderne si organizatille institutiilor reli-
gioase si cele de propaganda religioasa 23

Extrem de importante sint toate materialele care se re-
fer-a. la State le Unite ale Americii de Nord, unde legatura
oficiala, de stat, dintre religie si capital e mai putin vizibilä.
Dar, in schimb, devine mai limpede pentru noi ca asa-zisa
democratie moderna" (in fata careia se prosterneaza cu
atita admiratie stupida mensevicii, socialistii-revolutionari si,
intr-o oarecare masura, anarhistii etc.) nu inseamna altceva
decit libertatea de a propaga ceea ce-i convine burgheziei,
adica ideile cele mai reactionare, religia, obscurantismul, 51
a lua apararea exploatatorior etc.

Vrem sa speram ca aceasta revista, care doreste s5. fie un
organ al materialismului militant, va oferi publicului .nos-
tru cititor o privire generala asupra literaturii ateiste, indi-
cind pentru care cerc de cititori si in ce scop pot fi folosite
diferitele lucrari, mentionind ceea ce a aparut la noi (pot fi
considerate ca aparute numai traducerile acceptabile, care,
de altfel, nu sint prea numeroase) si recomandind scrierile
care ar mai trebui sa fie editate.

Tot atit de importanta ca alianta cu rnaterialistii consec-.
vent' care nu fac parte din partidul comunist, daca nu si
mai importantà, pentru activiratea pe care trebuie s-o des-
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fasoare materialismul militant este alianta cu acei reprezen-
tanti ai stiintelor moderne ale naturii care inclina spre
materialism si care nu se tern sa-1 apere i sa-1 propage
impotriva unor oscilari filozofice astazi la moda in
directia idealismului i scepticismului, care predomina in
asa-zisa societate culta".

Articolul lui A. Timireazev asupra teoriei relativitavii a
lui Einstein, aparut in Pod Znamenem Marksizma"
nr. 1-2, ne indreptateste s speram c revista va reusi sâ
realizeze i aceasta a doua alianta. E necesar ca acestei
aliante sa i se acorde mai multi atentie. Nu trebuie
tam cà tocmai profundele transformari prin care trec azi
stiintele moderne ale naturii dau nastere pretutindeni la o
serie de scoli si curente filozofice reactionare de mai mare
sau mai mica amploare. De aceea urmarirea atenta a pro-
blemelor pe care le ridica actuala revolutie in domeniul
stiintelor naturii i atragerea, in acest scop, a naturalistilor
in calitate de colaboratori la o revista filozofica este o sar-
cina fara a carei rezolvare materialismul militant nu poate,
in nici un caz, sa fie nici militant, si nici materialism. Daca
Timireazev, in primul numar al revistei, a trebuit s atraga
atentia ca, desi cum arata el Einstein nu duce nici o
campanie activa impotriva bazelor materialismului, de teo-
ria lui s-au agatat un mare numar de intelectuali burghezi
din toate tarile, aceasta constatare e valabila nu numai pen-
tru Einstein, ci pentru o serie intreaga, daca nu chiar pentru
majoritatea marilor reformatori ai stiintelor naturii, cu in-
cepere de la sfirsitul secolului al XIX-lea.

$i pentru a nu avea o atitudine inconstienta fata de un
asemenea fenomen, trebuie s intelegem ca fara o temeinica
fundamentare filozofica nici un fel de stiinti a naturii, nici
un fel de materialism nu va putea sa duca o lupta sustinuta
impotriva asaltului ideilor burgheze si a restabilirii con-
ceptiei burgheze despre lume. Pentru a sustine aceasta lupti
si a o duce la capat cu deplin succes, naturalistul trebuie sa
fie un materialist modern, un adept constient al materialis-
rnului reprezentat de Marx, adica un materialist dialecti-
cian. Pentru a atinge acest scop, colaboratorii revistei Pod
Znamenem Marksizma" trebuie sa organizeze studierea
sistematica a dialecticii lui Hegel din punct de vedere tha-

sa ai-
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terialist, adica a dialecticii pe care Marx a aplicat-o in mod
practic atit in Capitalul", cit si in scrierile sale istorice si
politice, si a aplicat-o cu atita succes, inch astäzi fiecare
zi de trezire la viatà si la luptà a unor noi clase in Orient
(Japonia, India, China) adicä a acelor sute de milioane
de oameni care formeail partea cea mai numeroas5. a
populatiei pAmIntului .si care, prin inactivitatea lor istoria
prin somnul lor multisecular, au facut ca pink' in prezent
multe state avansate ale Europei s5. fie cuprinse de stagnare
si putrefactie , fiecare zi de trezire la viatà a unor noi
popoare si a unor noi clase confirm5 tot mai mult mar-
xismul.

Desigur, o asemenea studiere, o asemenea interpretare si
propagare a dialecticii hegeliene implicI eforturi extrem de
grele si, fAra indoiala, primele incercIri in aceasta directie
vor fi insotite de unele greseli Dar numni. rine nu fn re ai-
knic nu _gresese. Sprijinindu-ne pe modul in care a ailicat
Marx dialectica lui Hegel, interpretata de pe o pozitie ma-
terialista, putem si trebuie s5, analiZam aceasta dialectic5
sub toate aspectele, sa public5m in revist5 extrase din prin-
cipalele opere ale lui Hegel si s5 le interpret5m din punct de
vedere materialist, comentindu-le pe baza exemplelor de
aplicare a dialecticii de c5tre Marx, precum si prin folosirea
exemplelor de dialecticI in domeniul relatiilor economice si
polince ce ne sint din belsug oferite de istoria modern5 si
in special de razboiul imperialist si de revolutia contempo-
rank'. Grupul de redactori si colaboratori ai revistei Pod
Znamenem Marksizma" trebuie s`a fie, dupa parerea mea,
un fel de asociatie a prietenilor materialisti ai dialecticii
lui Hegel". Naturalisii contemporani vor glsi (dac5. vor si
O. caute si dacI noi vom invata cum s5-i ajutam) in dialec-
tica lui Hegel, materialist interpretata, o serie de faspunsuri
la problemele filozofice pe care le pune revolutia in dome-
mul stiintelor naturii si care ii face pe intelectualii admira-
tori ai modei burgheze s5. alunece" spre reactiune.

Daca nu-si pune o asemenea sarcina si dac5. nu proce-
deaz5 In mod sistematic la rezolvarea ei, materialismul nu
poate deveni un materialism militant. El va ramine, ca sa
folosim o expresie a lui Scedrin, nu atit de b5itaios, pe cit de
b5.tut. Daca nu-si pun o asemenea sarcina, naturalistii cei
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mai de seama se vor dovedi adeseori tot atit de neputinciosi
ca i pina acum n concluziile i generalizarile lor filozofice.
Caci stiinvele naturii progreseaza atit de repede, tree prin-
tr-o perioada de transformare revolutionara atit de profunda
in toate domeniile, c n nici un caz nu se pot dispensa
de conchizii filozofice.

In incheiere am sa dau un exemplu care nu este de do-
meniul filozofiei, dar care, in orice caz, apartine domemului
problemelor sociale, carora revista Pod Znamenem Mar-
ksizma" doreste, de asemenea, sa le acorde atenvie.

Este unul din exemplele din care reiese cum se preteaza
de fapt pretinsa stiinca moderna la trolul de purtatoare a
celor mai erase si mai abjecte conceptii reactionare.

Am primit, nu de mult, numarul 1 (pe 1922) al revistei
Ekonomist" 24, care este editati de seccia a XI-a a Socie-
tatii tehnice ruse". Tinarul comtunist care mi-a trimis aceasta
revista (si care, probabil, n-a avut timp sa ia eunostinfa de
continutul ei) o recomandi, in mod imprudent, in termeni
extrem de elogiosi. In realitate, ea este nu stiu n ce
sura in mod constient organul de presa al unor adepp
moderni ai iobagismului, drapaii, fireste, in mantia
a democratismului etc.

Un oarecare domn P. A. Sorokin publica 'in aceasta re-
vista un amplu studiu, pretins sociologic", Despre in-
fluenta razboiului". Articolul acesta savant este imp`anat cu
savante referiri la operele sociologice" ale autorului si ale
numerosilor sai dascali i confraii din strainatate. Iata o
proba de savantlkul lui :

La pagina 83 citesc :

La 10 000 de casatorii revin in momentul de fata la Petrograd 92,2
divorturi o cifra fantastica si din 100 de casatorii desfacute
51,1 au avut o durata mai mica de un an, 11 mai mica de o luna,
22 mai mica de doul luni, 41 mai mica. de 3-6 luni si numai
26 au avut o durata mai mare de 6 auni. Aceste cifre ne arata cã ac-
tuala casatorie legall este o forma ce ascunde in fond relatii sexuale
extraconjugale i da posibilitate amatorilor de .capsuni, sa-si satisfaca
apetiturile sub obladuire 4c1ega1a*" (Ekonomist" nr. 1, p. 83).

Nu incape ndoia1a c. acest domn, ca i Societatea teh-
nica rusa", care editeaza revista i publica n paginile ei
asemenea aprecieri, se socot adepti ai democra0ei i ar con-

stuntei,

,

Ma-
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sidera c Ii s-ar aduce o grava ofensa daca ii s-ar spune
ceea ce sint ei cu adevIrat : niste iobagisti, niste reactio-
nari, niste lachei cu diploma ai clericalismului".

0 dt de sumara informare asupra legislatiei din tarile
burghezecu privire la casatorie, divort i copiii nelegitimi,
precum asupra adevaratei situatii existente in aceasta pri-
vmta va arata, oricui manifesta interes pentru aceasta pro-
blemi, d actuala democratie burgheza, chiar si n cele mai
democratice republici burgheze, se comporta 'in aceasta pri-
vinta ca o adevarata exponenta a iobagismului fata de fe-
mew i fata cle copiii

Asta nu-i impiedica, desigur, pe mensevici, pe socialisti-
revolutionari i pe o parte din anarhisti, ca i pe respectivele
partide din Apus, sa-si continue comentarriile lor zgomo-
toase pe tema democratiei si a incalcarii ei de catre bolsevici.
In realitate insa, tocmai irevolutia bolsevica este singura
revolutie consecvent democratica 'in asemenea probleme
cum sint casatoria, divortul i situatia copiilor nelegitimi. $i
aceasta e o problema care in orke tara afecteazi in modul
cel mai direct interesele a mai bine de jumatate din popu-
latie. Revolutia bolsevica, in ciuda marelui numar de re-
volutii burgheze care au precedat-o si care s-au intitulat
democratice, a fost prima care a dus, in aceasta directie, o
lupta hotarita, atit impotriva reactionarismului si a ioba-
giei, cit i impotriva obisnuitei ipocrizii a claselor posedante

dominante.
Daca 92 de divorturi la 10 000 de casatorii i se par

d-lui Sorokin o cifra fantastica, nu ne ramine decit sa
presupunem ca autorul a trait si facut educatia intr-o
manstire atit de izolata de viata, inch cu greu ar putea
cineva sa creada in existenta ei, sau ca dinsul denatureaza
adevarul pentru a face pe placul reactiunii i burgheziei.
Oricine cunoaste dt de cit conditiile sociale existente in ta-
rile burgheze stie ca numarul real al divorturilor efective
(fireste, al acelora care n-au fost consfintite de biserica
de lege) este pretutindeni incomparabil mai mare. Rusia se
deosebeste, in aceasta privinfa, de celelalte tari numai prin
faptul ca legile ei nu ingadule ipocrizia, nu consfintesc lipsa
de drepturi a femeii si a copilului ei, ci, dimpotriva, declara

si

nelegitimi.

si

sha

si
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pe fa; i innumele puterii de stat un razboi sistematic ori-
carei ipocrizii i oricarei bpse de drepturi.

0 revista marxistã trebuie sa duca razboi i impotriva
unor asemenea iobagisti moderni, culti". La noi, un numar
destul de mare de indivizi de acest fel primesc, probabil,
chiar bani de la stat si ocupà posturi oficiale cu misiunea
de a educa tineretul, desi ei slut tot atit de potrivivi pentru
acest scop cum ar fi i niste.notorii corupatori de minore in
rolul de diriginvi in asezammtele scolare pentru copii.

Clasa muncitoare din Rusia a fost in stare sa cucereasca
puterea, dar n-a invacat Inca' s-o foloseasca, caci, altfel, de
mult ar fi poftit frumusel pe acesti profesori i pe acesti
membri ai unor societavi stiintifice s-o stearga in tarile de-
mocraciei" burgheze. Acolo e locul cel mai potrivit pentru
acesti iobagisti.

Dar ea va invata s faca acest lucru, numai s vrea.
12. III. 1922

Pod Znamenem Marksizma nr. 3

din martie 1922
Semnat : N. Lenin

Se tipiireite dupa textul
revista-apeirut in
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14. III. 1922
Tov. Cicerin ! Am citit scrisoarea dumneavoastra din

10/III. Mi se pare cal i dumneavoastra. ati expus cit se
poate de bine, in aceasta scrisoare, programul pacifist 25

Toat a. arta const a. in a expune in mod clar i raspicat
acest program si propunerile noastre comerciale inatnte
de plecare (clacal ei" ne vor determina sa plecam repede de
acolo).

Dumneavoastra. si delegatia noastra yeti dovedi ca pose-
dati aceasta arta.

Pe cit mi se pare, la dumneavoastra au iesit vreo
13 puncte (va trimit observatiile pe marginea scrisorii dum-
neavoastra), care sint cit se poate de bune.

Cind vom spune cã noi avem un program deosebit de
amplu si complet !", toti se vor arata intrigati. Daca nu ne
vor permite sa dam citire acestui program, atunci sa-1 dam
publicitatii, insotindu-1 de un protest.

Pretutindeni sà facem o mica" rezerva, in sensul c noi,
comunistii, avem programul nostru comunist (Internatio-
nala a III-a), da r consideram cà e de datoria noastra ca,
in calitate de negustori, sprijinim
(fie i cu o sansa de 1/10 000 pe pacifi,stii din
cealalri tabara, adica din tabara burgheza (incluzind
in ea Internationalele a II-a si a 111/226).

Vom fi i caustici, o vom lua i cu binisorul" i vom
contribui astfel la destramarea adversarului.

sd-i



SCR1SOARE CATRE G. V. CICERIN 37

Folosind o astfel de tactica, vom cistiga chiar si in cazul
cind Conferinta de la Genova va esua. 0 tranzaqie dez-
avantajoasa pentru noi nu vom accepta.

Cu salutari comuniste, al dumneavoastra Lenin
14/111.

P. S. Tov. Cicerin ! De ce sà nu firn si mai caustici (si
sa-i luam si cu binisorul"), adaugind si cele ce urmeaza :

noi propunem (pct. 14) anularea tuturor datoriilor
de razboi si (pct. 15) revizuirea (pe baza celor 13
puncte ale noastre) a tratatului de la Versailles si a
tuturor pactelor militare 27,

dar nu prin incercarea majoritatii de a-si impune vointa
ei minoritacii, ci printr-un acord, fiindca noi, actionind
aid ca negustori, nu putem sa enunçam, in cazul
de f a; a, un alt principiu decit cel comercial. Noi nu
vrem sa ne impunem vointa noastra Statelor Unite ; noi
sintem negustori si vrem sa le convingem.! .1 Sã procedam la
o consultare a tuturor statelor si si incercam sil le co n-
vingem pe acelea dintre ele care nu se declara de acord.
E un lucru si bun si inacceptabil pentru burghezi. Sa-i de-
mascam si sa-i facem de rusine luindu-i cu binisorul".

0 varianta : supunerea minoritacii tarilor (considerata
dupa numanul locuitorilor) fata de majoritate poate fi pro-
pusa separat in cadrul fieciruia dintre cele doua lagare : cel
burghez (care recunoaste proprietatea privata) si cel sovietic
(care nu o recunoaste).

SI prezentarn atit proiectul cit si varianta.
Les rieurs seront avec nous ! *

X ** completare : excezie pentru micii detinatori de
titluri de renta in masura in care se va putea
dovedi in mod precis ca nu e vorba de ceva fictiv, ci, In-
tr-adevar, de mici detinatori, oameni ai muncii.

* Ironicii vor fi alituri de noi ! Nota trod.
** ACest semn nu exista in textul scrisorii. Nota red.
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INSEMNARI PE MARGINEA
SCRISORII LUI G. V. CICERIN

TOVARA$ULUI LENIN

10 martie 1922
Mult stimate Vladimir Ilici,

Va Tog insistent sa cititi propunerile ce urmeaza si sa
dati indicatiile cuvenite. Trebuie sa prezentam un program
pacifist deosebit de amplu", care sa constitude unul din prin-
cipalele elemente ale viitoarei noastre actiuni, dad- noi nu
avem un asemenea program. Existä doar unele elemente dis-
parate in primele directive ale Comitetului Central. In cele
ce urmeaza, eu incerc, pentru prima oara, sá abordez aceasta
problema.

Principala dificultate consta in faptul cã formele politice
economice internationale servesc, in momentul de fata,

drept paravan pentru rapacitatea imperialistilor i, in special,
drept instrument impotriva noastra. Liga Natiunilor nu este
altceva decit un instrument al Antantei, pe care ea a si in-
ceput sa-I foloseasca. impotriva noastra. Chiar dumneavoastra
ati aritat ca un arbitraj intre statele burgheze i cele sovietice
nu e cu putinta, si totusi arbitrajul este o parte indispensabila
a arsenalului pacifist. Internationalizarea caii ferate din
China de est constituie un eufemism pentru ca ea sa ne fie
luata noua si Chinei i si fie acaparata de Antanta. Infiin-
tarea unei banci straane de emisiune i introducerea dolarului
la noi in tara, ca i, in general, introducerea pretutindeni a
unui singur etalon-aur ar constitui o armi dintre cele mai
eficace pentru o completi inrobire economica de catre Ame-
rica.

Trebuie si introducem in obisnuitele forme internatio-
nale actuale ceva nou, pentru a impiedica transformarea lor
intr-un instrument al imperialismului. Acest ceva nou ni-I
ofera atit experienta i spiritul nostru creator, cit si opera
pc care o savirseste viata insisi in procesul de continua dez-
organizare i niruire a lumii imperialiste. Ca urmare a raz-
baiului mondial, rniscarea de eliberare a tuturor popoarelor
asuprite i coloniale s-a intensificat. Marile state capitaliste
incep si trosneasca din toate incheieturile. Programul nostru
international trebuie si aduca. in schema internationala toate
popoarele asuprite din colonii. Tuturor popoarelor trebuie sa
li se recunoasca dreptul la despartire sau la home-rule*.
Conferinta africani din 1885 a avut ca rezultat ororile din
Congo Belgian, pentru ca la aceasta conferinti virile euro-

* autonomic, autoguvernare. Nota trad.

si
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pene s-au lansat in discutii pe tema filantropiei fata de negri,
si aceasta filantropie s-a dovedit a fi o frunza de vita pentru
cea mai barbara exploatare. Elementul nou in schema noastra
internationall trebuie sa-1 constituie considerentul ca popoa-
rele negre, ca i celelalte popoare din colonii, trebuiau sä

participe, pe picior de egalitate cu popoarele europene, la

conferinve, sa faci parte din comisn
. aiba dreptul sa nu

permita nici un amestec in viata lor inrerna. Un alt element

nou trebuie sa-1 constituie participarea obligatorie a organi-
zatiilor muncitoresti. In timpul razboiului mondial, in presa
muncitoreasca engleza. a cipatat o raspindir destul de larga
cerinta ca trade-unionurile si fie admise si. participe la vuto-
rul congres european. Noi am irnplinit in mod efectiv aceasta
cerinta, introducind in delegatia noastra trei membri ai C.C.S.
din Rusia. Este necesar sa se fixeze clauza ca o treime din
numarul voturilor in organizatia internationala, pe care o
vom propune noi, sa apartina, in fiecare delegatie, orga-
nizatiilor muncitoresti. Aceste doua masuri inovatoare n-ar fi
insà suficiente pentru ca popoarele si tarile asuprite sa fie
ferite de dominatia imperialismului, deoarece virfurile con-
ducatoare din tärile coloniale pot foarte lesne sa devil-Ca niste
marionete, ca si liderii tradatori ai muncitorilor. Atragerea
si a unora si a celorlalte va constitui pe viitor o vasta arena
de lupta. In fata organizatiilor muncitoresti se va pune sar-
cina de a rnilita pentru eliberarea popoarelor coloniale
pentru sprijinirea Puterii sovietice, de a lupta impotriva po-
liticii de jaf, practicata de irnperialisti. Dar liderii vor in-
cerca sa tradeze. De aceea este necesar sa se stabileasca si
principiul neamestecului conferincelor sau congreselor in-

ternationale in treburile interne ale diferitelor popoare. Tre-

buie sà se ajunga la o colaborare benevola si la ajutorarea
celor slabi de catre cei puternici, fara ca ei sa se supuna
vointei acestora.

Vom prezenta astfel o propunere foarte curajoasa si
cu totul noua : un CONGRES MONDIAL la care sa parti-
cipe pe baza de egalitate deplina, pe baza proclamarii
dreptului la autodeterminare, a dreptului la completa despar-
tire sau la home-rule pentru toate popoarele asuprite toate
popoarele globului pamintesc si la care sa participe in pro-
portie de o treime din numirul total al delegatilor la congres
si arganizatiile muncitoresti. Congresul isi va pune drept scop
nu constringerea minoritátii, ci realizarea unui acord deplin.
El ii va exercita influenta prin autoritatea lui morala. Prac-

5 Lenin Opere complete, vol. 45

1)

just!

2)

3)

5i

sa
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4)) j tic, el va desemna comisii tehnice pentru aplicarea amplului
tocmai

asta

just!

5)

nostru program de refacere economica in intreaga lume.
In toate proiectele Ligii Natiunilor sau ale Societatii Na-

iuniior au existat doar doua tipuri de propuneri cu privire
la modalitatea de a impune respectarea hotaririlor ei : sa
se crecze armate alcatuite din contingente provenite din
toate tarile sau sa se acorde mandat coercitiv unui anumit
scat sau unor anumite state. In primul caz e vorba de a
propunere ineficace, deoarece o armata constituitä din con-
tingente provenite din mai multe tali nu ar fi buna de ni-
mic. In al doilea caz, Liga Natiunilor sau Societatea Natiu-
nilor constituie doar un pretext menit sa justifice noile acte
dc cotropire ale tarilor mai influente. Asadar, este necesar sã
se inlature cu desavirsire orice element de constringere sau
de organizare a unor expeditii de pedepsire si sa se lase con-
gresului mondial doar autoritatea morala, urmind Ca el sa.
fie o arena pentru confruntarea opiniilor in vederea unui
acord. Preintimpinarea razboiului cade in sarcina arbitraju-
lui. Exista doua tipuri de arbitraj : sau cele doua parti
apeleaza din proprie initiativa la un arbitru bunaoara la
Tribunalul de la Haga si in acest caz hotarirea arbitrului
este obligatorie, sau se recurge la o alta metoda, in genul
articolului cu privire la arbitraj din tratatul dintre Anglia
si Statele Unite, potrivit caruia in cazul unui pericol de
razboi se creeaza comisii de conciliere speciale, carora ur-
meaza sa li se adreseze, in mod obligatoriu, ambele
dar a caror hotarire este doar facultativa, desi intr-un anumit
termen bunaoara de un an procedura de arbitraj ii
urmeaza cursul ei ; aceasta a doua metodä are drept scop
sa amine inceperea operatiilor militare, pentru a da posi-
bilitate ca, in termenul prevazut de lege, sa se ajunga la o
linistire a spiritelor in ambele parti si la o atenuare a con-
flictelor. In primul caz, apelul la arbitraj nu este obligatoriu,
dar hotarirea lui e obligatorie. In cel de-al doilea caz,
apclul la arbitraj e obligatoriu, dar hotarirea lui nu e
obligatorie, i partile ramin legate numai pe perioada pre-
vazuta de lege.

Din aceasta alternativa nu existä iesire in momentul de
fata. Congresul mondial, a carui convocare o propunem, ar
putea sa preia Tribunalul de la Haga, cu arbitrajul lui fa-
cultativ si cu celelalte servicii ale dui. Noi insä vom considera
ca e admisibil ca intre un stat capitalist si Statul sovietic sa
existe doar un arbitraj exercitat de o instanta alcatuita din-

(5)
tr-un numar egal de membri, care sa fie desemnati de am-

bele parti, astfel ca jumatate din membri sa fie irnperialisti

parti,

,
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jumatate comun4ti. Totodata, noi vom propune o redu-

(6)
cere generala a inarmarilor, pornind de la acele teze care

la noi au fost stabilite irnpreuna cu Consiliul militar-revo-
lutionar al republicii ; dezvoltind mai departe traditia con-
ventiilor de la Haga si Geneva, noi vom propune ca regulile
razboiului sa fie completate cu diferite interdictii : desfiinta-
rea submarinelor, a gazelor chimice, a aruncatoarelor de mine,

a aruncatoarclor de flacari si a luptei armate aeriene.
Comisiile tehnice, care vor fi desemnate de congresul

mondial, vor dirija aplicarea amplului program de refacere
pe plan mondial. Acest program nu va fi impus cu foga.
El va avea caracterul unei propuneri ficute de bunavoie si
care sa fie in avantajul fiecaruia dintre participanti. Tarilor
slab dezvoltate li se va acorda ajutor. In accst sens vor tre-

6)

7)

8)

9)

bui sa fie prevazute ci ferate, fluviale si maritime inter-
nationale. Internationalizarea acestor cai de comunicatie va
fi o chestiune ce se cere treptat rezolvata, deoarece metoda
constringerii fata de cei ce se impotrivesc nu va fi admisa.
Comisiile tehnice internationale vor trebui sa propuna di-
feritelor tari sprijin economic si tehnic pentru crearea unor
supermagistrale, pentru reglementarea comunicatiilor .pe
fluviile internationale, pentru folosirea porturilor internatto-
nale si imbunatatirea tehnicl a cailor maritime internationale.
Noi vom propune capitalului din tarile avansate sa constru- 10)
iasca o supermagistrala LondraMoscovaVladivostok (Pc-

kin) si vom arata cal in felul acesta se va crea posibilitatea
pentru folosirea in comun a imenselor bogatii ale Siberiei.
Ajutorarea cclor slabi de Clue cei puternici va constitui, in
general, principiul de bazi in activitatea de refacere pe plan
mondial, care va trebui sa se bazeze pe geografia economic:).
si pe reparti7area planificatl a resurselor. Etalonul-aur mon-
dial poate sl apara numai ca rezultat al ridicarii tarilor slab
dezvoltate din punct de vedere economic cu ajutorul celor
puternice, iar aceasta dezvoltare este in interesul tuturor,
tandca ruina mondiala loveste 4i in tarile puternice, provo-
cind chiar si in America un somaj de proportii nemaipome-
nue. Cei puternici, ajutindu-i pe cci slabi, isi vor crea piece

surse de materii prime. Pornind de la aceste considerente,
not vom propune sa se repartizeze in mod planificat aurul
care in prezent sta nefolosit in depozitcle bancilor americanc.
0 repartizare sistematica a aurului intre toate tarile trebuic

5*

11)
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sa se imbine cu o repartizare sistematica a comenzilor, co-
mertului, aprovizionarii cu materiale deficitare, in general
cu ajutorul economic multilateral acordat tarilor ruinate.

12) Acest ajutor poate avea caracterul unui imprumut, deoarece,

In conditiile unei economii planificate, peste citiva ani s-ar
putea proceda la restituirea lui. Aici e vorba si de planul
intocmit de Barter Institute (Keynes), sau de Zentralstelle,
sau de centre nationale pentru schimbul de marfuri. Daca
Germania o sa ne opuna in kc de comercianti izolati un
singur Zentralstclle, are sa fie rau pentru noi, deoarece
acesta ar constitui un mijloc de a ne impune marfuri proaste
la preturi ridicate. Dar daca aceste Zentralstelle vor fi un
instrument pentru repartizarea sistematica pe plan mondial

13) a marfurilor necesare i un mijloc pentru sprijinirea %ardor
slabe de catre cele puternice, ele vor constitui o veriga
necesara a amplului program de refacere a economiei. Ce-
realele pe care ni le trimite America constituie deja un
prim inceput de repartitie pe plan mondial a produselor
alimentare. In timpul razboiului, in tarile Antantei s-a si
practicat, in parte, o repartizare sistematica a combustibilu-
lui ; unul din principalele elemente ale acestui amplu pro-
gram trebuie sa-1 constituie repartizarea sistematica a
petrolului i carbunelui, dar si in acest caz trebuie inlaturat
orice element de constringere si represiune. Comisiile teh-
nice internationale vor trebui s elaboreze, in forma cea
mai generala, planuri de repartizare planificata a energiei
termice si a fortei motrice. Toate acestea luate laolaltà ne
ofera un tablou de ceea ce e posibil din punct de vedere
teoretic in orinduirea burgheza, dar care in realitatea
istorica se va lovi de egoismul national $i de rapacitatea
oligarhiilor capitaliste.

Cu salutari comuniste, Gheorghi Cicerin

Serbs la 14 martie 1922
Publicat
in 1946,

pentru prima oarii partial
in Istoria diplomatzei",

vol. 3, Moscova-Leningrad

Publicat in intregime in 1959,
In Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Se tipiireste dupii manuscris
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SCRISOARE CATRE MEMBRII BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

CU UNELE PROPUNERI IN LEGATURA
CU PROIECTUL DE DIRECTIVE AL COMITETULUI

EXECUTIV AL INTERNATIONALEI COMUNISTE
PENTRU DELEGATIA ACESTEIA LA CONFERINTA

CELOR TREI INTERNATIONALE 28

Catre Zinoviev
Stalin
Kamenev i ceilalti membri ai Biroului Politic :

Propun
p. 1 1 (partea a 2-a) (cu privire la schimbarea atitudinii

fata de men§evici) sa fie inlaturata.
Acum despre a§a ceva nu se poate vorbi nici macar in-

tr-un limbaj conventional.
Dupa parerea mea, directiva trebuie modificata astfel :

AA) Daca vreti sa puneti problemele cele mai litigioase,
adica cele care provoaca cea mai mare ostilitate a
Internationalei a III-a fata de Internationalele a II-a
§i a 111/2, atunci sintem de acord, cu conditia

(a) unei intelegeri cu noi in legatura cu lista pro-
blemelor

(b) ... §i in legatura cu regulile cele mai amanuntite
de examinare a drepturilor Internationalei
a III-a ; respectarea intocmai a drepturilor
ei etc. etc.

BB) Noi insa propunem sa fie puse numai problemele cele
mai putin litigioase, considerind ca. scopul este de a
incerca sa. ajungem la actiuni partiale, insa co-
mune, ale maselor muncitoare.

Daca vor accepta punctul A A, atunci noi sa includem :
caracterizarea generali facuta de noi Internationalelor
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a II-a si a IP12, totalitatea acuzaviilor indreptate de
noi impotriva lor etc. etc.

Mai departe : La 25. III, adica la consfatuirea prelimi-
nara, delegatii nostri, atita tirnp ctt n-au pierdut orice
speranve de a atinge scopul airmarit, adica de a atrage
cele 3 Internationale ((si a II-a si a II1/2)) la o conferinta
internationala, sa caute sa fie cit se poate de retinuti.

Componenta acestei conferince sa nu constituie
deocamdata un motiv de ruptura ; in general, daca nu vor
da dovada de o ticalosie prea mare,absolut intolerabila,
sa nu renunvati la discutii fara a cere avizul Moscovei.

Lenin

Scris la 14 sau 15 martie 1922
Publicat pentru prima oar3
partial in 1958, in cartea

Despre activitatea lui V. I. Lenin
in anii 1917-1922", Moscova
Publicat in intregime in 1959,

in Culegeri din Lenin", vol. XXXV1

Se tiparelte dug manuscris
:
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SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA

CU TEZELE LUI E. A. PREOBRAJENSKI
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE POLITICII

P.C. DIN RUSIA IN SATUL CONTEMPORAN" 29

Tovar*lui Molotov, pentru membrii Biroului Politic

Cu privire la tezele tov. Preobrajenski
1. Titlul nu e bun. Nu este vorba de principii funda-

mentale", caci asemenea principii sint deja stabilite in pro-
gram, ci Despre organizarea activitatii Partidului Comu-
nist din Rusia la sate in conditiile actuale".

Propun : sa se recomande autorului sa reduca tezele
in parte, sa le modifice potrivit cu aceasta schimbare de
tema. sa reduca in special repetarile in expunerea princi-
piilor generale (ele ii vor avea locul intr-o foaie volanta
.care sa explice i sa cornenteze viitoarea hotarire a con-
gresului) si sa dezvolte mai amanuntit concluziile practice,
cu deosebire cele organizatorice.

2. In titlul de la paragraful I : relatiile sociale" (la
_plural, iar nu la singular).

(Transcrierea este neglijenta : obiedineniia" in loc de
obedneniia",
besplosceadnih" iii loc
de bezlosadnih" *...)

3. In paragraful I indeosebi sint multe pasaje prea lungi :
o mare parte din continutul lor trebuie expus intr-o brosura.

4. Despre cooperativizare", atit in paragraful I cit si
in alte paragrate, se vorbeste in termeni seci, abstracti.
Toate acestea au fost spuse de nenumarate ori si au inceput
sa plictiseasci. Expunerea trebuie facuta cu totul altfel, nu

* ,asociatii° In loc de sIracire" ; lipsivi de terenuri° In loc de firi cai'.
Note grad.
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repetind lozinca goala : Uniti-va in cooperative !", ci
aratind in mod concret inceconstaexperiera prac-
tica a unirii in cooperative si cum trebuie ea sprijinita.
Daca autorul nu dispune de acest material, atunci trebuie
ca in hotarirea congresului s5, se formuleze cerinta ca acest
material sa fie adunat i prelucrat in mod practic, iar nu
academic. (Toate tezele tov. Preobrajenski sint arhi si ultra--
academice ; gasesti in ele intelectualism, sectarism, litera-
tura, iar nu munca practica in domeniul administrativ
economic.)

5. Cu exceptia gospodariilor colective", se observa nu
o dezvoltare, ci o tendinta spre decadere" (la taranimea
saraca). Nu merge. In primul rind, nu este lucru dovedit ca
in colective" lucrurile se prezinta, in general, mai bine.
Nu trebuie sa-i intaritam pe tarani printr-o falsa laudaro-
senie comunista. In al doilea rind, nu o tendinta spre de-
cadere", ci o incetinire a dezvoltarii pretutindeni, iar
decadere adeseori.

6. Ca taranii gospodari" sint antrena;i" de sar-
cina de a imbunatati cultura agricola" e stingaci expri-
mat i, din pacate, e tot o lauclarosenie comunista". Tre-
buie spus : Incepe, cu toate c incet" (§, 1).

7. Egalitatea taraneasca (?) se resoarbe" (?). Nu se poate
spune asa.

Sfirsitul paragrafului I nu-i bun de nimic : ni se ofera
un articol, iar nu teze ; simple supozitii fara elemente
concrete.

8. In paragraful II inceputul este intr-o forma extrem de
nepopulara. Si, in fond, nici n-are ce cauta in teze. E alta
poveste.

9. Fraza a doua din paragraful II (impotriva metodelor
folosite de comitetele saracimii") este daunatoare i gresita,
fiindca un razboi, bunaoara, te poate sili sa folosesti aseme-
nea mctode.

Aceasta idee trebuie exprimata cu totul altfel ; bunaoara
in felul urmator : data fiind importanta precumpanitoare
pe care o are ridicarea agriculturii si sporirea productiei ei,
politica proletariatului fatal de chiaburime si de taranimea

si
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instarita in momentul de fafa trebuie indreptata in special
spre ingradirea tendintelor lor de exploatare s.a.m.d.

Cum trebuie si cum poate statul nostru sa ingradeasca
aceste tendinte i sa apere taranimea saraca iat. esen-
tialul. Aceasta problema trebuie s-o studiem i sa determi-
nam i pe alii s-o studieze in mod practic, fiindca frazele
generale sint lipsite de continut.

10. Ultimele cuvinte din paragraful II sint juste, dar nu
sint expuse in mod popular si nu sint indeajuns de dezvol-
tate. Acest paragraf trebuie pus la punct.

11. In paragraful III fraza : Ruperea" e cu
totul denaturata.

12. In fond, in tot paragraful III predomina locurile co-
mune. Ele nu folosesc la nimic. Repetarea lor fara exemple
practice e daunatoare : provoaca dezgust, plictiseala, ener-
vare impotriva rumegarii.

In loc de asa ceva ar fi mai bine sa se ia macar un judet
sa se arate, printr-o analiza concreta, cum trebuie spriji-

nita cooperativizarea", in loc sa fie intaritati taranii cu
jocul comunist prostesc de-a cooperatia ; cum si prin ce
anume am sprijinit noi in mod efectiv introducerea unor
ameliorari agronomice etc. si cum anume trebuie s-o spri-
jinim etc.

Nu asa trebuia tratata tema. Un asemenea procedeu e
daunator. Tuturora li-e sila de fraze generale. Ele dau
na§tere birocratismului incurajeaza.

13. Inceputul paragrafului IV este cit se poate de ne-
reusit. Avem de-a face cu un articol scris intr-o forma ne-
populara, iar nu cu niste teze pentru un congres.

Mai departe. Directive sub forma' de decrete" iata ce
propune autorul. Asa ceva e cu totul gresit. Tocmai de
aceea ne inabusa birocratismul, pentru ca continuim jocul
de-a directivele sub forma de decrete". Autorul nici nu
putea s inventeze ceva mai rau si mai daunator.

Mai departe. Sa spui la un congres al P.C. din Rusia
trebuie s infaptuim hotaririle adoptate de Congresul
al IX-lea al Sovietelor" este mai mult decit scandalos. Pen-
tru asa ceva trebuiau scrise tezele ! ?

s.a.rnd.

6

ca
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/ntregul paragraf e nereusit. Locuri comune. Frazeologie
goala. Deziderate care au ajuns sa plictiseasca pe toata
lumea. E tocmai ceea ce caracterizeazii actualul birocra-
tism comunist".

In loc de asa ceva ar fi mai bine sa se ia datele experien-
tei practice, fie i pe un singur judet i chiar pe o singura
plasa, i sa fie prelucrate in mod practic, iar nu academic :
invatati i dumneavoastra, onorabili birocrati comunisti, sci
nu faceti cutare lucru (concret, prezentind exemple i spe-
cificind locurile, indiclnd precis faptele) i sa faceti cutare
lucru (de asemenea concret).

In ce priveste cooperatia", aceasta deficienta a tezelor
este aici, in paragraful IV, dedsebit de mare si de clauna-
toare.

14. In paragraful V se spune c muncitorii din sovho-
zuri" sint cadre ale proletariatului agricol". 0 asemenea
afirmatie e eronata. Ea aduce a Ingimfare comunista". In
cele mai dese cazuri, ei n u sint proletari, ci pauperi",
mic-burghezi si tot ce vreti. Nu trebuie sa ne lasam ama-
giti de neadevar. 0 asemenea atitudine e daunatoare. In ea
salasluieste principalul izvor al birocratismului care exista
la noi. $i ea intarita in mod inutil pe tarani, ii jigneste.
Despre cadrele proletariatului agricol" din sovhozurile
noastre e mai cuminte, deocamdata, sa nu spunem nimic.

Mai departe se spune, pe buna dreptate, cä organizarea
acestui proletariat" (care este extrem de eterogen si de
pestrit" : foarte bine zis ! si de aceea aduce mai mult a...
ceva indecent, iar nu a cadre") e foarte anevoioasa".

Asa e ! Si de aceea nu trebuie sal spunem lucruri de felul
acesta : Efectivul sovhozurilor trebuie curatat de elemen-
tele cu mentalitate de mic proprietar", fiindca asa ceva (in
genul cerintei de a se curati casele tiranesti de aerul inchis)
ar stirni risete, §i pe buna dreptate.

Mai bine sa tacern din gura.

15. In paragraful VI (abia aici !) incep sa fie tratate
unele probleme practice. Dar si aceasta incercare este atit
de slaba, atit de putin bazata pe experienta practica, inch



SCRISOARE CATRE MEMBRII! BIROULUI POLITIC 49

(pentru o modificare a celor propuse mai sus :a punctul 1)
trebuie sa tragem urmatoarea concluzie :

tezele sa fie considerate ca necorespunzatoare ;
sa fie insarcinat autorul lor, impreunk cu Osinski,

Teodorovici i Iakovenko, sa organizeze, in cadrul
congresului, o consfatuire cu delegacii care duc munca
la cara ;

tema consfatuirii s. n-o constituie in nici un caz
principiile" etc., ci exclusiv studierea ,si apre-
cierea experientei practice:

cum decurge cooperativizarea ?
cum se duce lupta pentru remedierea situaciei
proaste a unor sovhozuri ? Dar impotriva si-
tuaciei proaste a unor cooperative si co-
lective ?
cum sa intarim Sindicatul muncitorilor agri-
coli si forestieri ? (autorul sa fie trimis acolo
la munca pentru un tin) indelungat).

Acestei consfatuiri, Comitetul Central sa-i traseze drept
sarcina : s evite cu orice prec repetarea de locuri comune

sa se ocupe in mod exclusiv cu studierea in arnanuncime
a experiencei practice locale (in cadrul unui judec, al
unei plase, al unui sat) ; clack' exista doar putine asemenea
date (si, dupa.' cit se pare, ele sint putine, fiindca nimeni nu
si-a dat osteneala sa le stringa ; exista Tusk' foarte multe
date care n-au fost Inca strinse), atunci e mai bine ca con-
gresul

(a) sal aleaga o comisie pentru studierea acestei expe-
rience practice ;

(b) s. puna aceasta comisie in subordinea Comitetului
Central ;

(c) includa i pe toy. Preobrajenski in aceasta
comisie ;

(d) includa si n Sindicatul muncitorilor agricoli
forestieri...

(e) s dea acestei comisii insarcinarea de a stringe da-
tele oferite de experienca, de a le prelucra si de
a intocmi (dupa o serie de articole)

4i

sa-1
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o scrisoare a Comitetului Central (nou ales) in lega-
tura cu organizarea muncii la sate, in care sa se arate
neaparat i cit mai concret cum si se faca cooperati-
vizarea, cum sa fie ingraditi" chiaburii fafa a stin-
jeni dezvoltarea fortelor de produgie, cum des-
fasoare activitatea Sindicatul muncitorilor agricoli
forestieri, cum poate el sa fie intarit

Comitetul Central urmeaza sa elaboreze rezol4a con-
gresului (cam in felul urn-lb:tor) :

Faptele arata, i comisia speciala a congresului con-
firma, ca principala lipsa a activitacii partidului la
sate consta in faptul ca nu se studiaza experiença
practica. Aceasta este radacina tuturor neajunsurilor
si a intregului birocratism. Congresul traseaza Comi-
tetului Central sarcina de a duce lupta in primul rind
impotriva acestei lipse, intre altele cu ajutorul cutarei
comisii, din care un tovaras (sau 2, 3) sa desfasoare o
activitate permanenta in Sindicatul muncitorilor agri-
coli si forestieri.

Comisia trebuie sa tipareasca foi volante i brosuri si
studieze in mod sistematic experienca, pentru a putea sä dea
sfaturi si dispozicii asupra felului cum trebuie si cum nu
trebuie dusa munca.

Lenin
16/III. 1922

Publicat pentru prima oars in 1925. Se tipiirege dupS manutcria
in Culegeri din Lenin", vol. IV

sa"-§i

sa

si
s.a.rn.d.
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SCRISOARE CATRE ZINOVIEV, CU UN PROIECT
DE RASPUNS AL GUVERNULUI SOVIETIC,

ADRESAT LUI E. VANDERVELDE 3°

Tovaraplui Zinoviev,
o copie pentru toy. Kamenev

Molotov

Am vorbit chiar acum cu Kamenev si am convenit ca
d-ta sa-i raspunzi astazi, in cursul noptii, lui Vandervelde

ai remis aceasta telegrama guvernului sovietic. Dupa
aceea, mine, tov. Kurski, comisarul poporului pentru jus-
titie, are sa-i trimita raspuns in numele guvernului sovietic.

Sint de parere ca textul raspunsului sa fie discutat de
Biroul Politic i, n ce ma priveste, propun urmatorul
proiect :

Nici unul dintre membrii guvernului sovietic al
Rusiei nu s-a indoit vreodata ca reprezentantii Interna-
tionalei a II-a au dus in permanenta o politica pe care,
cu unele mici oscilari, au dus-o i reprezentantii «Uni-
unii socialiste de la Viena». Ei sInt aceia care au prac-
ticat o politica de alianta, directa si indirecta, cu clar
sele exploatatoare, care, in toate tarile, prigoneau
ucideau pe comunisti, fapt care, in democrata Republica
Germana este ilustrat prin exemple deosebit de nume-
roase si de concrete. Numai prin aceasta unire si apro-
piere politica intre partidele socialist-revolutionar
mensevic, care au sprijinit de fapt invazia lui Kolceak,
Denikin si a altora n Rusia, se poate explica increderea
pe care o manifesta n momentul de fata anumite
cercuri politice din Europa occidentala fata de socialis-
tii-revolutionari i mensevici. /n realitate insa, in pro-
cesul socialistilor-revolutionari, despre care scrieti dv.,
nu numai ca nu s-a pronuntat sentinta, dar nici n-a avut
inca loc procesul i inculpatilor nu li s-a inminat Inca

cI
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actul de acuzare. in oHce caz, consider ca e de datoria
mea sa adaug ea guvernul sovietic n-a respms propu-
nerile practice cum a fost, de Di lda, aceea de a se
proceda la un schimb de prizonieri sau de a elibera cu-
tare categorii de prizonieri atunci cind asemenea
propuneri au venit din partea guvernului lui Denikin
in timpul invaziei directe porn ite de el asupra Rusiei
Sovietice in scopul restaurard puterii mosierilor.

Ministru de justitie Kurski."
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului

V. Ulianov (Lenin)

Dictat la telefon
la 17 martie 1922

Publicat pentru prima oara,
partial, in 1950, in : V. I. Lenin,

Opere, ed. a 4-a, vol. 33

Se publica pentru prima oara
in intregime, dupa textul

consemnat de secretara
(an exemplar dactilografiat)
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SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA, CU UN PROJECT

DE DIRECTIVE PENTRU TOVARASII
CARE MERG IN STRAINATATE

Tovarasului Molotov
pentru membrii Biroului Politic

Intrucit tov. Radek si, dupa cit se spune, tov. Sos-
novslei urmeaza sa plece in stramatate,

intrucit acesti activisti, dintre cei mai de searna si
mai valorosi, nu exceleaza prin aptitudini diplomatice, pro-
pun ca Biroul Politic sa adopte urmatoarea directiva :

Biroul Politic face atenti pe toti tovaräsii care merg in
strainatate ca in- momentul de fata li se cere, pe de o parte,
sa pastreze cea mai mare rezerva in declaraciile si con-
vorbirile in legatura cu mensevicii i socialistii-revolutionari,
iar pe de aka' parte sa duca cea mai necrutatoare lupta
impotriva lor i s manifeste cea mai mare neincredere
fa0 de ei (ca cei mai periculosi complici efectivi ai alb-
gardistilor)".

17/III.

P. S. Rog sa se ceara votul prin tele fon 31.

Lenin

Lenin

Scris la 17 martte 1922 Se tipdreste pentru prima oarh
dupd manuscris

ti
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PREFATA LA CARTEA :
I. I. STEPANOV, ELECTRIFICAREA R.S.F.S.R.

tN LEGATURA CU FAZA DE TRANZITIE
A ECONOMIEI MONDIALE" 32

Recomand cu draga inima tuturor comunistilor aceasta
lucrare a tovarasului Stepanov.

Autorul a izbutit sa ne ofere o expunere cit se poate
de reusita a unor probleme extrem de grele si de impor-
tante. El a facut foarte bine ca s-a hotarit sa scrie o carte
nu pentru intelectuali (cum se obisnuieste la noi, unde sint
imitate cele mai proaste maniere ale scriitorilor burghen),
ci pentru oameMi muncii, pentru adevarata masa a po-
porului, pentru simpli muncitori i Oran'. In anexa el a
publicat un indice bibliografic atit pentru cei carora le-ar
fi greu sa inteleaga fara explicatii unele pasaje din aceasta
expunere, cit si pentru cei care, in general, vor s cunoasca.
principalele scrieri din literatura rusa si straina in legatura
cu aceasta problema. Trebuie relevat indeosebi inceputul Ca-
pitolului al VI-lea, in care autorul face o minunata expu-
nere asupra importantei pe care o prezinta noua politica
economic i combate apoi, cu multà pricepere, scepticismul
ieftin" care se manifesta in mod curent fata de electri-
ficare ; acest scepticism ascunde, in mod obisnuit, lipsa unei
reflectii serioase asupra acestui subiect (daca acest scepti-
cism nu este, cum se intimpla uneori, un paravan pentru
ura pe care o nutresc albgardistii, socialistii-revolutionari

mensevicii fata de orice constructie sovietica in general).
Ceea ce ne .lipseste noua in primul rind pentru a des-

fasura o activitate efectiva (iar nu pasiva, birocratica) pe
tarimul invatamintului public sint tocmai niste manuale
scolare" (pentru toate, neaparat pentru toate scolile in ge-

si
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neral) cum este cel de fat5.. Daca toti pubiicitii nostri
marxisti, in loc sa-si iroseasca foriele cu trancaneala lor
politica din paginile diferitelor ziare i reviste, care a ajuns
sa plictiseasca pe toata lumea, s-ar apuca s5." intocmeasca
asemenea manuale sau indreptare pentru toate problemele
sociale fara exceptie, n-am fi pavit rusinea ca, dupi aproape
cinci ani de la cucerirea puterii politice de catre prole-
tariat, in scolile de stat i n universitatile ha, ale proleta-
riatului, batrini oameni de stiinta burghezi s nvete (mai
exact sa perverteasca) tineretul, predindu-i tot felul de ve-
chituri burgheze.

Congresul al VIII-lea al Sovietelor a hotarit ca in toate
institutiile de invatamint din R.S.F.S.R. 33, fara nici o ex-
ceptie, prelegerile despre planul de electrificare s aiba un
caracter obligator. Aceasta hotarire, ca multe altele, dato-
rita inculturii noastre (a bolsevicilor), a ramas doar pe
hhtie. Acum, o data cu aparitia acestui adevarat manual
scolar" al tov. Stepanov, trebuie s facem totul i vom
reusi s. facem totul ! pentru ca n fiecare biblioteca ju-
deteana (si apoi in fiecare biblioteca de plasa) sa se 01-
seasca citeva exemplare din acest manual" ; ca la fie-
care din centralele electrice din Rusia (al caror numar este
de peste 800) sa se afle aceasta carte si totodata sa se orga-
nize:se neaparat prelegeri populare, accesibile pentru toata
lumea, despre electricitate i despre electrificarea R.S.F.S.R,
precum i despre tehnica in general ; ca fiecare inva-
tator de la fiecare scoala s citeasca acest manual" si sa-si
insuseasca continutul lui (pentru a da un ajutor in aceasta
directie trebuie organizat in fiecare judet un cerc sau un
grup de ingineri si de profesori de fizica), si nu numai sa-1
citeasca el personal, sa-1 inteleaga i sa-si insuseasca cu-
prinsul lui, dar sa fie, de asemenea, in stare sa expuna acest
cuprins, in mod simplu si clar, elevilor de scoala i tinere-
tului taranesc in general.

Pentru a ajunge la un asemenea rezultat va trebui s'a." de-
punem multe eforturi. Sintem saraci si lipsiti de cultura.
Asta nu e o nenorocire. Numai s fim constienti de faptul
Ca trebuie sà invatam. S avem dorinta de a invata. sa in-
;elegem limpede ca muncitorul i oranul au acum nevoie
sa mvete nu pentru a aduce un folos" i un profit mosie-

6
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rilor i capitalistilor, ci pentru imbunatati propria
lor

Or, toate acestea exist 5. la noi. De aceea vom studia
vorn invata cu succes.

18. III. 1922

Pravda nr. 64 din 21 martre .1922

N. Lenin

Se tiprireste dupii textul
aparut in cartea : 1. Stepanov,

Electrificarea R.S.F.S.R.
in legatura cu laza de tranzitie-
a economiei mondiale". Moscova,.
1922, confruntat cu manuscrisut

a-si
viatâ.

si



57

SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC
AL C.C. al P.C. (b) DIN RUSIA 34

Tovarafului Molotov, pentru membrii
Biroului Politic

Nu este prima data cind Cornitetul organizatiei Moscova
(inclusiv tov. Zelenski) d dovada de ingaduinta efectiva
fata de comunistii infractori, dintre care unii ar trebui
fie spinzurati.

Se face asta din greseala". Dar pericolul acestei gre-
seli" este enorm. De aceea propun:

1..Sa se adopte propunerea tovarasului Divil-
kovski.

2. Sa se faca o mustrare aspra Comitetului organizatiei
Moscova pentru ca a manifestat ingaduinça fata de
niste comunisti (o forma de ingaduinta comisia
speciala).

3. Sa se atraga atentia tuturor cornitetelor guberniale c.
pentru cea mai mica incercare de a influenta" tribunalele
in sensul atenuarii" raspunderii cornunistilor, Comitetul
Central va aplica sanctiunea excluderii din partid.

4. Si fie instiintat, printr-o circulara, Comisariatul po-
porului pentru justitie (sa se trimita o copie comitetelor
de partid guberniale) c. tribunalele &int obligate sa aplice
pedepse mai aspre comunistilor decit necomunistilor.

Nerespectarea acestei dispozitii de catre judecatorii de la
tribunalele populare i membrii colegiului Comisariatului
poporului pentru justitie atrage dupa sine inlaturarea
lor din posturile ce le detin.
6*

s3
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5. Sa se ceara Prezidiului C.E.C. din Rusia s ii sanc-
cioneze prezidiul Sovietului din Moscova printr-o mus-
trare scrisa, care sa fie data publicitatii.

Lenin

P. S. Culmea nerusinarii si neobrazarii : un partid aflat
la putere sa ia apararea unor nemernici din rindurile
sale" !!

Scrit la 18 martie 1922
Publicat pentru prima oarel

/a 20 noiembrie 1962
in ziarul "Pravda" nr. 323

Se tiplireite dupl. manuscris

18. III.
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SCRISOARE CATRE N. P. GORBUNOV,
CU UNELE PROPUNERI

IN LEGATURA CU COOPERATIA 35

Tovarase Gorbunov !
Cititi, notati-va pe scurt cele ce urmeaza si trimiteti-le

imediat tovarasului Molotov, pentru membrii Btrots-
lui Politic, iar dupa aceea pentru Tiurupa si
Rikov.

Dupi parerea mea, cooperatia nu e tot una cu sin-
dicatele.

Cooperatia trebuie sa ramina obligatorie, in sensul ca
fiecare trebuie sa faca parte dintr-una din organizatiile ei.

Afluxul de mijloace sa fie benevol. Daca la noi coope-
ratia are sa faca comert (si n-o sa se joace de-a editarea
unor publicatii cotidiene in care niste palavragn isi omoara.
vremea cu trancaneli pe teme politice care au ajuns sa plic-
tiseasca pe toata lumea), atunci comertul va deveni o sursa
de venituri. Cine achita cotizatiile primeste o parte din
venit.

Toti sa faca parte din cooperatie. Aceasta este la noi o
cerinta pentru viitor. Nu vad in asta nimic rau.

Cotele-parti sint benevole. Cine si-a achitat cora-parte
primeste o parte din venit.

In concluzie : cred ca e cazul ca aceasta problema sa. fie
lasata in suspensie, sa nu fie pusa in actuala sesiune.

Lenin
18. III.

. Scris 1a /8 manic 1922
'

Publicat pent ru prima wail in 1959
XXXV1

Se tipiireite dupe's' manuscris
in Culegeri din Lenin', vat.
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
IN LEGATURA CU MUNCA VICEPRESEDINTILOR

(A VICEPRESEDINTILOR C.C.P. §i C.M.A.) "

21/III. 1922

Am stat de vorba. cu Tiurupa i cu Rikov. Sper Ca treaba
o s. mearga bine. De altfel, una din probleme se refera la
comisariatul d-tale 37. Principala sarcina a lui Tiurupa si a
lui Rikov este (trebuie sa fie in momentul de fata) controlul
executarii i alegerea oamenilor.

E nevoie de ajutoare. Pentru aceasta aparatul Direcciei
treburilor de pe linga Consiliul Comisarilor Poporului e
cu totul insuficient, marim nu e xa%ional. Eu mi-am
exprimat parerea cal n acest scop (pentru a da un ajutor
direct lui Tiurupa i lui Rikov n munca de control al exe-
cutarii si de supraveghere a organelor inferioare ale comi-
sariatelor poporului) trebuie folosita Inspecvia muncito-
reasca.-Oraneasca. Vreau sá tiu daca dumneata esti de
acord cu aceasta propunere ; daca da, atunci e nevoie de
o intelegere scrisa intre dumneata vicepresedinti, iar la
elaborarea vrea sa iau i eu parte.

Scopul pe care trebuie urmarim este ca, dintre cei
mai buni lucratori ai Inspecviei muncitoresti-taranesti care
vor fi alesi, de comun acord cu dumneata, de catre
Tiurupa i RIkov, sa fie formaci (prin verificarea lor atit
de catre dumneata, cit si de catre cei doi vicepresedinci,
prin insarcinari practice) oameni care sa prezinte o garan-
ve absoluti i care sa fie ti'n stare, in mod cert i cu toata
promptitudinea, a) sa asigure executarea hotartrilor ; b) sa
controleze executarea ; c) sa verifice daca aparatul cutarui
sau .cutarui comisariat al poporului, al cutarei sau cutarei
semi, al Sovietului din Moscova sau din Petrograd etc. este

as
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.corespunzator ; d) s dea instrucviuni asupra felului cum
trebuie organizata munca.

Acesti oameni nu vor lucra altfel deck raportind per-
sonal vicepresedincilor i d-tale despre mersul activitatii

despre rezultatele obtinute. Ei trebuie sa fie selec-
.6onati foarte pe indelete, astfel ca abia dupa ce vor fi pusi
la incercare in repetate rinduri s'a." fie transformati, ca si zic
.asa, in inspectori i instructori cu imputerniciri speciale" ;
numarul lor sa fie ridicat treptat, Ora la citeva zeci. La
krifldul lor, ei vor asigura atragerea efectiva in munca In-
specviei muncitoresti-varanesti a unor muncitori i tarani fdrI
partid.

Daca esti de acord, trimite lui Tiurupa si lui Rikov o
copie a acestei scrisori, cu o nota din partea d-tale. Daci ai
,de facut obiectii, scrie-mi (si telefoneaza-mi) nurnaidecit.
As vrea sa vorbesc in legatura cu aceasta problema in ra-
portul pe care urmeaza prezint la congres.

-Publicat pentru prima oara
la 21 ianuarie 1930,

1:n ziarul Pravda" nr. 21

Lenin

Se tipareite dupa un exemplar
dactilografiat

lor i
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN SI L. B. KAMENEV

Tovarasilor Stalin si Kamenev
Am primit proiectul de hotarire suplimentara ce urmeaza

sa fie adoptat de congres 38.
In general sint de acord cu cuprinsul lui. De la prima

vedere propun sa se faca urmatoarele modificari :
1) sa se elimine cuvintul noilor" (pagina 1, rindul 1

de jos),
2) la sfirsit, in loc de congresul insarcineaza comisia",

sa se spuna : congresul insarcineaza Comitetul Central,
precum si pe tovarasii Tiurupa i Kiselev (care nu sint
membri ai Comitetului Central)".

Cred c ar fi indicat :
a) sa se propun i unele modificari de mai mica im-

portanta ;
b) sa se adauge ceva privind verificarea oamenilor si con-

trolul executarii.
Asupra amanuntelor o sa ne intelegem la telefon.
Dar cum sa le prezentam ?
Eu am sa pregatesc o scrisoare pentru plenara Comite-

tului Central (la 24.IV ?).
In aceasta scrisoare
1) am sa schitez pe scurt planul raportului,
2) am sa ma refer la scrisoarea lui Trotki 39 : am sa spun

ca in principiu sint pentru,
3) am sa vorbesc despre intelegerea stabilita cu Tiurupa
Rikov *,

* VC71 volumul de fatI, p. 60-61. Nota red.

si
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4) am sa adaug proiectul dv. In nurnele meu,
5) am sa rog plenara Comitetului Central sa hotarasca,

prin punere la vot, daca e de acord cu cele de mai sus si
daca imi permite ca n raport sa spun toate acestea in nu-
mele Comitetului Central.

P. S. Aceasta e forma cea mai buna.
De adaugat : impotriva sporirii peste masur a. a numarului

de membri ai C.E.C. din Rusia : nu mai mult de 3 din
partea unei gubernii.

Lenin
21/111 1922

Publicat pentru prima oarii in 1959, Se tipdrelte dupa o topic
in Culegeri din Lenin", vol. XXXI./ dactilograjiata
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LA CEA DE-A PATRA ANIVERSARE A ZIARULUE
BEDNOTA" 4°

Cu prilejul implinirii a patru ani de aparitie a ziarului
Bednota", adresez redactiei felicitarile mele.

In acesti patru ani ziarul s-a straduit, cu cinste i cu.
succes, s slujeasca interesele taranimii muncitoare. Raz-
boiul impus popoarelor de catre capitalisti i mosieri a
ruinat in asa hal Rusia, ca taranirnea noastra muncitoare
continua sa ramina Inca saracã. Masele muncitoare din
aceasta taxa mai au de depus munca mu1t i grea Oda ce
vor birui foametea i saracia, ruina i mizeria, aceste con-
secinte ale razboiului.

Dar taranii i muncitorii din Rusia vor efectua aceasta
munca grea i, cu orice pret, o vor duce Oda la capat. In
acest efort ti va sustine si i va Intri constiinta ca de acum
inainte vor munci pentru ei mnii, pentru irnbunatatirea
vietii lor, iar nu pentru imbogatirea rnosierilor

Alianta dintre muncitori i arani iata ce ne-a adus
Puterea sovietica. In aceasta consta forta ei. Si aceasta
constituie o chezasie pentru succeselc noastre i pentru vic-
toria noastra definitiva.

Aceasta alianta ne-a asigurat victoria asupra lui Kolceak
si a lui Denikin, care, cu sprijinul trupelor straine trimise
de capitalisti, au incercat sa restaureze puterea rnosierilor
in Rusia.

Acum capita1itii straini sint nevoiti s ncheie acorduri
comerciale cu Rusia Sovietica. Aceste acorduri ne vor ajuta.

si capi-

1
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si ne procuram masini si unelte agricole, precum si alte
obiecte necesare pentru refacerea gospodariilor taranesti
ruinate.

Trecem acum, dupa un an de foamete, printr-o prima-
v ara foarte grea. Dar nu ne vom lasa descurajaci. Orith de
mari ar fi calamitaOle care s:-au abatut asupra muncitorilor
si a'ranilor, noi ne-am cucerit acum dreptul si posibilitatea
de a rnunci pentru noi insine, si nu pentru mosieri. i vom
reface economia noastra ruinata si o vom imbunatavi.

N. Lenin
23. III. 1922

Bednote nr. 1 183 Se tipiireite dupri manuscris
din 26 manic 1922
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SCRISOARE CATRE V. M. MOLOTOV
PENTRU PLENARA P.C. (b) DIN RUSIA

IMPREUNA CU PLANUL RAPORTULUI POLITIC
LA CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI

23/111. 1922

Tovarase Molotov,
Va rog sa transmiteti plenarei Comitetului Central :
1. Rugamintea mea de a fi scutit de indatorirea de a

participa la plenara ; aceasta din motive de boala (nu pot
asist la sedintele plenarei i totodata s. intocmesc raportul

pentru congres, asa ceva e peste puterile mele) ;
2. Daca o sa fie nevoie sa m prezint la plenara pentru

a da unele lamuriri in legatura cu planul raportului expus
de mine mai jos, am sa vin neaparat in 2-3 ore dupa ce
voi fi chemat.

3. .Planul intocmit de mine pentru raportul politic al
Comitetului Central, care urmeaza sa fie prezentat la
congres

in linii generale, o repetare, iar la unele puncte o dez-
voltare a celor spuse in cuvintarea rostita la 6. III. 1922,
la congresul muncitorilor metalurgisti *. Foarte pe scurt
despre Genova. Ceva mai amanuntit despre n. e. p. §i
despre notiunea de capitalism de stat".

Oprirea retragerii (economice) si sarcina de a ne re-
grupa fortele. Avertismentul pe care ni-1 d. burghezia,
care, prin glasul smenovehistului Ustrealov, d. sa se
inteleaga ca 71. e. p. -ul nu este o tactica", ci o evo-
lutie" a bolsevismului 42.

Principalul lucru care ne lipseste este cultura, pri-
ceperea de a conduce. Aceasta afirmatie va fi ilustrata
prin citeva mici exemple. Din punct de vedere eco-

* Vezi volumul de favi, p. 1-17. Nota red.

"
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nomic si politic, n. e. p. -ul ne asigura pe .deplin posi-
bilitatea de a construi fundamentul economiel socialiste.
Totul depinde numai" de fortele culturale ale prole-
tariatului si ale avangarzii sale.

Despre ceea ce constituie o cucerire inalienabila a re-
volutiei noastre i despre ceea ce n-a fost inca desa-
virsit de ea.

Posibilitatea unei interventii. Pericolul unei crize fi-
nanciare. S profitam de ragazul" ce s-a creat
punem accentul in munca noastra pe alegerea oamenilor

pe controlul executarii efective.
Prapastia dintre maretia sarcinilor pe care am

ceput sa le infaptuim i mizeria, atit materiala cit
culturala, in care ne zbatem.

Ca o completare la raport, voi arata rolul ce revine
celor doi vicepresedinti al Consiliului Comisarilor
Poporului si al Consiliului Muncii si Apararii si ma
voi referi la schimbul de scrisori in legatura cu
aceasta chestiune pe care 1-am avut cu A. D. Tiu-
rupa Inca la sfirsitul lunii ianuarie 1922 43, precum i la
hotarirea elaborata acum de noi trei (inclusiv Rikov)

cu privire la noua organizare a muncii, care prevede
un amplu control al executarii *.

C.C.P. s'a fie eliberat de chestiunile marunte ; func-
tiile lui sa fie mai precis delimitate de acelea ale C.M.A.
si ale Micului C.C.P. 44 Sa fie sporità autoritatea C.C.P.
prin participarea la sedinte a tovarasilor cu munci de
conducere, a comisarilor poporului, si nu numai a loc-
tiitorilor lor.

In legatura cu aceasta i inind seama de repetatele
declaratii verbale ale tovarasului Kalinin, precum si de
comunicarea scrisa anexata aici a tovarasului
Enukidze 45, sa se propuna congresului, in numele Comi-
tetului Central, sa aprobe atit planul expus mai sus cit

convocarea C.E.C. din Rusia pentru sesiuni mai in-
delungate, in vederea elaborarii problemelor de baza ale
Iegislaiei si a exercitarii unui control sistematic asupra
activitatii comisariatelor poporului si a C.C.P.

* Vezi volumul de fail, p. 162-171. -- Nota red.
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In sfirsit, e necesar sa se delirniteze mult mai precis
functiile partidului (si ale Comitetului sau Central) de
acelea ale Puterii sovietice ; sa fie sporita raspunderea
si autonomia lucratorilor sovietici si a institu;iilor so-
vietice, iar partidul sa-si mentina conducerea generali a
activitacii tuturor organelor de stat, luate in ansamblu,
fara sa intervina prea des, in mod nesistematic i adese-
ori in chestiuni märunte,cum s-a intimplat pina acum.

SI se elaboreze un proiect de rezoltAie corespunzator
sa fie supus spre aprobare congresului partidului 46.

4. Rog plenara s numeasca un coraportor din partea
Comitetului Central, deoarece raportul meu are un con-
%inut prea general ; in afara de asta, nu sint absolut sigur
ca am sa pot sa-1 prezint i ceea ce e mai important
de luni de zile eu n-am mai participat la munca curenta
a Biroului Politic 47.

Publicat pentru prima oara
la 30 august 1928,

ziarul Pravda nr. 201

Cu salutari comuniste,
Lenin

Se tipareste dupii manusciss

si
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MODIFICARI SI OBSERVATII LA PROIECTUL
DE DECLARATIE A DELEGATIEI SOVIETICE

LA CONFERINTA DE LA GENOVA 48

TovaraWui Molotov
In ce privege referatul tovarasului Cicerin, care e inti-

tulat Elemente ale primei cuvintari ce urmeaza sa fie ros-
tita la conferinta", propun sa se introduca urmatoarele
modificari :

1) In prima pagina, rindurile 7 §i 8 de sus propun s'a
vorbeasca despre sistemele de proprietate", iar nu numai
despre sistemele politice §i economice 49.

2) La aceeasi pagina, rindurile 8 §i 9 de jos sa se in-
lature neapirat tot ce aminte§te de inevitabila rasturnare
prin vio1enç i angajarea intr-o lupta singeroasa" ; in loc
de toate astea sa se spuna doar ca noi, comuni§tii, nu im-
parta§irn conceptiile pacifi§tilor lucru destul de bine
cunoscut din presa comunista dar ca, aflindu-ne aici ca
negustori, socotim, bineinteles, ca e de datoria noastra sa
sprijinim prin toate mijloacele orice incercare de rezolvare

problemelor litigioase pe cale pasnica.
3) La aceeasi pagina, rindurile 2 i 3 de jos sa se

lature neaparat cuvintele in care se spune ca conceptia
noastra despre istorie include folosirea masurilor violente".

4) Pagina 2, rindurile 2 §i 3 sa se excluda neaparat
cuvintele prin care se spune c conceptia noastra despre
istorie presupune neaparat inevitabilitatea unor noi raz-
boaie mondiale.

In nici un caz sa nu folosim asemenea cuvinte teribile,
fiindca ar insemna s facem jocul adversarilor no§tri. Sa
aratam numai c conceptiile comunigilor nu coincid cu
acelea ale unor pacifigi cum sint statele cu care incepem

in-
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tratative, cum Ant unii oameni de stat de felul lui Hen-
derson, Keynes etc., dar soconm ca, in scopul realizarii unui
a cord economic, e de datoria noastra sa facem tot ce de-
pinde de noi pentru realizarea in cit mai larga masura fie §i
a unei anumite parti din acest program pacifist.

Dictat la telefon Se tipireite pentru prima oar&
la 23 martie 1922 dupa textul consemnat de secretarii

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

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

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

V. I. Lenin, vol. XXVII

7 - Lenin Opere complete, vol. 45

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

nograml
sn
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CUVINTAREA DE DESCHIDERE A CONGRESULUI
27 MARTIE

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

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

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

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

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

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

Dar daca vom pastra i vom consolida unitatea parti-
dulut nostru, daca vom iesi din greutatile de ordin interna-
ttonal cu tot atita succes ca i pina acum, daca ne vom in-

7*
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drepta toate eforturile spre rezolvarea sarcinilor care decurg
cu o necesitate absoluta din conditiile momentului de fata,
vom birui, fr ndoia1à, toate aceste greutati.

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

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

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

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

27 MARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fr a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aceasta legatura trebuie aratata, pentru ca s-o vedem
Impede, s-o vada intregul popor, pentru ca intreaga masa
taraneasca sa-si dea seama ca intre viata asta grea, nemai-
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pomenit de saracacioasa, nemaipomenit de mizera si de
chinuitoare, pe care o duce acum, i munca pe care o efec-
tuam n numele unor indepartate idealuri socialiste exista
o legatura. Trebuie sa facem in asa fel ca truditorul simplu,
de rind, sa inteleaga ca a obtinut o oarecare imbunatatire,
si a obtinut-o altfel decit o obtineau un numar neinsemnat
de tarani in epoca puterii mosieresti si a capitalismului,
cind fiecare pas spre imbunatatire (se produceau, fara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iata care este intrecerea ce ne sta in fata ca o sarcina de
absoluta urge*. rata: care este miezul noii politici econo-
mice, iata in ce consta, dupa convingerea mea, esenta po-
liticii partidului. Greutati si probleme de ordin pur politic
avem cite vreti. Si dumneavoastra le cunoasteti : Confe-
rinta de la Genova si pericolul unei interventii. Greutati
mari, dar cu totul neinsemnate in comparatie cu aceasta
greutate. Acolo am si vazut cum se procedeaza, acolo am
invatat multe si ne-am dat seama ce este diplomatia bur-
gheza. Este un domeniu in care mensevicii ne-au dat lectii
timp de 15 ani si ne-au invatat unele lucruri folositoare. El
nu constituie ceva nou pentru noi.

8
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Dar aici e vorba de un lucru pe care trebuie facem
acum n economie : sa invingem n ntrecerea cu un simplu
vInzator, cu Ufl simplu capitalist, cu un negustor, care o sa
se duel la taran i n-o si discute cu el despre comunism

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

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

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

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

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

foarte devotati cauzei, sintem mai putin pricepuvi in acest
domeniu decit oricare din vechii vinzatori de pravalie. Inca
o data spun : trebuie sa ne apucam sa invavam de la inceput.
Daca vom fi constienvi de acest lucru, vom trece cu succes
examenul ; i aici este vorba de un examen serios, la care ne
va supune criza financiara care se apropie, un examen la
care ne va supune piata rusa i cea internationada, carora le
sintem subordon4, de care sintem legavi si de care nu ne
putem rupe. Este un examen serios, fiindca putem fi batuti
atit pe plan economic cit i pe plan politic.

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

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

In intreaga literatura economica, capitalismul de stat este
prezentat ca un capitalism care exista in orinduirea capi-
talista, chid puterea de stat Ii subordoneaza direct cutare
sau cutare intreprinderi capitaliste. Dar la noi e vorba de
un stat proletar, care se sprijina pe proletariat, ii acorda
toate privilegiile politice §i, prin el, atrage spre sine patunle
de jos ale taranimii (va amintiti ca am inceput s. facem
acest lucru prin constituirea de comitete ale saracimii). Toc-
mai din aceasta cauza termenul capitalism de stat deruteaza
pe multi, pe foarte multi. Pentru a Inlatura acest neajuns,
trebuie sa nu pierdem din vedere ceea ce e esential, §i anume
ca capitalismul de stat, In forma in care exista la noi, nu
este analizat in nici o teorie, In nici o literatura, pentru sim-
plul motiv ca toate notiunile obi§nuite legate de acest ter-
men se potrivesc numai puterii de stat burgheze dintr-o so-
cietate capitalista. Or, la noi este o societate care a ie§it din
fagawl capitalist, fara sa fi intrat Inca intr-un faga§ nou,
Jar statul acesta nu este condus de burghezie, ci de proleta-
nat. Noi nu vrem sa intelegem ca atunci cind spunem
stat", acest stat sintem noi, este proletariatul, este avan-
garda clasei muncitoare. Capitalismul de stat este acel capi-
talism pe care vom §ti Ingradim, ale carui limite vom
§ti sa le stabilim ; acest capitalism de stat este legat de stat,
lar statul sint muncitorii, este partea inaintata a muncito-
nlor, este avangarda lui, sintem noi.
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Capitalismul de stat este capitalismul pe care trebuie sa-1
fixam n anumite limite, ceea ce pina astazi n-am stiut sa
facem. In asta sta secretul. Si numai de noi depinde cum va
arata acest capitalism de stat. Puterea politica pe care o
avem este suficienta, cu totul suficienta ; dispunem, tot-
odata, de suficiente posibilitati economice, dar avangarda
clasei muncitoare, care este chemata s5. conduca direct, sa.
stabileasca granitele, sa se delimiteze, sa-si subordoneze to-
tul i sal nu fie subordonata, aceasta avangarda n-are sufi-
cienta pricepere. Aici ni se cere num]. pricepere ; i tocmai
ea ne lipseste.

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

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

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

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

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

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

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

Atit mensevicii cit i socialistii-revolutionari, care tin cu
tool astfel de predici, se mirk cind declarkm ca pe cei ce
spun asemenea lucruri i vom pedepsi cu impuscarea. Ei se

pina
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mira, desi chestiunea este dt se poate de clara : cind o ar-
mat. se retrage, este nevoie de o discrplina de o suta de on
mai severa decit atunci cind ea e n ofensiva, pentru ca in
timpul ofensivei toti se avinta inainte. Or, daca acum.vor
incepe cu totii sa se repeada inapoi, se va ajunge la preire
inevitabila i imediata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sa-i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daca e s. judecam in chip sovietic si cum se cuvine, lu-
crurile nu stau chiar asa de simplu. N-am avut posibilitatea
sii urmaresc direct aceasta chestiune, insa am dat dispoz4ie
sa se instituie o ancheta, i acum silt tn posesia unui ca-
iet in care se arata cum s-a desfasurat aceasta faimoasa is-
torie. Ea a inceput prin aceea ca la 11 februarie, in urma
unui raport al tovarasului Kamenev, Biroul Politic al C.C.
al P.C. din Rusia a adoptat o hotarire in care se arata
ar fi de dorit sa se cumpere produse alimentare din straina-
tate. Fireste, cum ar putea niste cetAeni rusi sa transeze o
asemenea chestiune flea. Biroul Politic al C.C. al P.C. din
Rusia ! Gindivi-va numai : cum ar putea 4 700 de lucratori
cu functii de raspundere (si acestia sint numai cei inregts-
traci 59) sa rezolve fara Biroul Politic al Comitetului Central
chestiunea cumpararii unor produse alimentare in straina-
tate ? Asemenea idee ar fi, desigur, de domeniul suprana-
turalului. Tov. Kamenev, pe ch se vede, cunoaste foarte
bine politica noastra i realitavile de la noi i, de aceea, nu
s-a bizuit prea mult pe marele numar de lucratori cu funcvii
de raspundere, ci a inceput prin a lua taurul de coarne, sau
daca nu taurul, apoi in once caz Biroul Politic, si a oblinut
imediat (n-am auzit s fi fost vreo discutie in legatura cu
aceasta chestiune) urmatoarea rezolutie : Se atrage atentia
Comisanatului poporului pentru comertul exterior ca este de
dont sa se importe produse alimentare din strainatate, iar
in ce priveste taxele vamale" s.a.m.d. Comisariatul poporu-
lui pentru comertul exterior este sesizat. Treaba incepe sa

§i
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se miste din loc. Asta a fost la 11 februarie. Imi amintesc ca
la sfirsitul lunii februarie, sau cam pe atunci, m. aflam la
Moscova, i ceea ce rn-a izbit numaidecit au fost tinguielile,
intr-adevar desperate, ale tovarasilor din acest oras. Ce s-a
intimplat ? Nu e chip sa. cumparam produse alimentare. De
ce ? Din cauza taraganelilor birocratice ale Comisariatului
poporului pentru comervul exterior. Nu mai participasem
de mult la rezolvarea problemelor curente si nu stiam atunci
Ca' exista o hotarire a Biroului Politic in acest sens. M-arn
marginit sa-i spun directorului treburilor sa urmareasca
aceasta chestiune, sä procure documentul respectiv i sa mx-:1
arate. Chestiunea s-a terminat prin aceea cà, dupa ce a venit
Krasin, Kamenev a vorbit cu el, lucrurile s-au aranjat
conservele au fost cumparate. Totu-4 bine cind se termina
cu bine.

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

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

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

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

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

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

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

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

iq

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Initiativa, spuneam noi, trebuie sa constea in a
efectua retragerea in mod ordonat si a respecta riguros
disciplina. Acela care ar introduce, cit de cit, o nota de pa-
nica sau ar incalca disciplina ar duce de ripa revoluçia,
fiindca nu e nimic mai greu decit s efectuezi o retragere
cu oameni care s-au obisnuit cu cuceririle, care sint patrunsi
de concepvii.si idealuri revolucionare si care in sufletul lor
considera once retragere drept ceva in genul uner
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Cel mai mare pericol 11 constituie incalcarea ordinii i prin-
cipala sarcina este aceea de a pastra ordinea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s5

si



124 V. I. LENIN

sa examineze cu atentie lucrurile i s fim mai exigenti fata
de cei ce intoomesc legile, ceea ce a Tioi nu se face.

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

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

C.E.C.
1922 in Izvestila

din Rusin nr. 70
la 28 $i 29 mania

in Pravda' nr. 70 1i 71
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3

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

28 MARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daca o sa incepem sa conducem astfel partidul, asta o
ne duca in mod sigur la pieire. $i nu pentru ca tov. Pre-
obrajenski nu intelege in mod just politica in general, ci
pentru Ca priveste totul prin prisma a ceea ce constituie
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latura lui pozitiva..: el este un teoretician care se limiteaza
la anumite domenit de idei, familiare i obisnuite, un pro-
pagandist preocupat de diferite masuri cu scop propagan-
distic. Toçi cunosc i apreciaza aceasta latura pozitiva a
tovarasului Preobrajenski ; dar atunci cind abordeaza o
chestiune din punct de vedere politic si administrativ, iese
ceva monstruos. Sa se creeze un Birou Economic ?! Doar
nu e rnult de cind au spus cu totii i s-au declarat cu totii
de acord, obtinindu-se in aceasta privinta o deplina uni-
tate de pareri (ceea ce este deosebit de important, fiindca
de aceastä unitate depinde i actiunea ce trebuie intreprinsa),
ca aparatul de partid trebuie delimitat de cel de stat.

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

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

Tov. Preobrajenski propune sa infiintarn un Birou Eco-
nomic ; dar atunci, din tot ce spunem despre delimitarea
muncii de partid de cea de stat nu se va alege nimic. Dinsul
pare a ne propune o schema buna : de o parte Biroul
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tic, de alta parte Biroul Economic si Biroul Organizatoric.
Dar asa ceva se arata a fi simplu numai pe Mrtie, n reali-
tate e insa ridicol ! Nu pot sa intelegnici in ruptul capului
cum de a putut un om cu simtul politicii reale, dupa mei
ani de existenta a Puterii sovietice, sa faca o asemenea pro-
punere i sa insiste asupra adoptarii ei !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asta-i reuseste de minune, asta-i latura lui pozitiva. Daca
aceasta insusire a tovarastilui Larin n-ar fi legata de faptul
ca trebuie s-o aplice la munca de stat, dinsul ar aduce de o
mie de ori mai mult folos republicii, pentru ca este un orn
foarte capabil si are o fantezie foarte bogata. Aceasta e o
calitate extrem de pretioasa. Gresesc aceia care cred cã
numai un poet are nevoie de fantezie. Asta-i o prejudecata
stupida ! Pina si in matematici e nevoie de fantezie, si fara
ea chiar descoperirea calculului diferential i integralar fi
fost imposibila. Fantezia este o calitate foarte pretioasa,
insa la toy. Larin ea cam prisoseste. De pilda, eu as spune
ca daca am imparti in mod egal intreaga lui fantezie intre



134 V. I. LENIN

toti membrii P.C. din Rusia, ar fi foarte bine. (R t s e t e,
a p 1 au z e.) Dar atita timp cit nu putem face aceasta
operatie, nu trebuie sa-i incredintam lui Larin vreun fel de
functie de stat, gospod5.reasca, de planificare, economica.
S-ar ajunge la aceeasi situatie ca in vechiul Consiliu eco-
nomic superior, cind Rikov nu se intremase Inca, iar el
lucra i semna I. Larin" in numele intregului consiliu ;
treaba a mers prost nu pentru c. tov. Larin ii manifesta
doar insusirile cele mai rele ; dimpotriva, el le manifesta
pe cele mai bune fiindca nimeni nu se indoieste citusi
de putin de devotamentul si competenta lui totusi
munca nu era bine organizata !

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

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

aimia..

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

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

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

11 Lenin Opere complete, vol. 45.
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dine. Pentru mine e clar unde-i greseala. Astazi Larin, in
treacat, pentru c. s-a lasat incintat i antrenat de propria
lui cuvintare, a ajuns s spuna ca se da in arena. trei
sferturi din transporturile feroviare i c Comitetul Central
a intervenit opunindu-se. Krjijanovski spune ca nu este
adevarat Comitetul Central n-a intervenit, i Larin n-a
inteles despre ce este vorba. Asa se intimpla mereu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despre rolul brosurii tovarasei Kollontai a vorbit
toy. Trotki.

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

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

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

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

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

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

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

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

la
Izvestiia

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

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

LA INTERNATIONALA COMUNISTA

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

Scris infra 29 martie
i 2 aprilie 1922

si
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5

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

SCRISOARE CATRE N. OSINSKI

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

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

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

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

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

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

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

dului ar trebui sa aiba aproxirnativ urrnatoarea
forma :

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

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

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

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

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

Cu salutari comuniste, Lenin
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6

CUVINTARE IN LEGATURA
CU PUBLICAREA DE ANUNTURI IN PRAVDA"

2 APRILIE 83

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

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

CUVINTARE ROSTITA
LA INCHEIEREA LUCRARILOR CONGRESULUI

2 APRILIE

Tovarasi ! Lucrarile congresului nostru se apropie de
sfirsit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

din 4 aprilie 1922
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PROTECT DE HOTARIRE A PLENAREI C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE

LA ORGANIZAREA MUNCII SECRETARIATULUI

Comitetul Central insarcineaza Secretariatul sâ stabi-
leased' in mod precis i sa respecte cu strictece programul
orelor de primire §i dea publicitkii ; totodata sa se
adopte regula ca, in afara de munca de conducere cu ade-
varat principial, secretarii nu trebuie sa-§i asume personal
nici o alta atributie care poate fi incredinvata ajutorilor §i
secretarilor lor tehnici.

Tovarkului Stalin i se traseaza sarcina sa-§i gaseasca de
urgenta §i ajutori care sa-1 scuteasca de orice
munca (cu excepvia celei de conducere principiala) in insti-
tuciile sovietice.

Comitetul Central insarcineaza Biroul Organizatoric §i
Biroul Politic ca in termen de doua saptamini sa prezinte
lista de candidaturi pentru functiile de membri ai colegiului

de locviitori de comisari ai Inspectiei muncitore§ti-ta-
rane§ti 85.

Scris la 3 aprilie (922 Se tipiireste dupii manuscris
Pub licat pentru prima oard in 1959,

in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

_.,

sa-1

loqiitori

i
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AM PLATIT PREA SCUMP Sa

Inchipuiti-va ca un reprezentant al comunistilor trebuie
patrunda intr-un local in care imputernicitii burgheziei

isi fac propaganda lor in fata unei adunari de muncitori
destul de numeroasa. Inchipuiti-va apoi ca pentru intrarea
in acest local burghezia ne-ar cere sa-i platim o taxa destul
de ridicata. Daca aceasta taxa n-a fost stabilita dinainte,
va trebui, bineinteles, sa ne tocmim, pentru a nu impovara
prea mult bugetul partidului nostru. Daca am accepta s.
platim prea scump pentru intrarea in acest local, am comite,
fara indoial, o greseala. Dar e mai bine sa platim scump
cel putin atita timp cit n-am invatat cum trebuie sa ne
tocmim deck sa renuntam la posibilitatea de a ne spune
cuvintul in fata unor muncitori care pina acum s-au aflat,
ca sa zic asa, in posesia" exclusiva a reformistilor,
adica a celor mai credinciosi prieteni ai burgheziei.

Aceasta comparatie mi-a venit in minte cind am chit in
Pravda" de asfaizi stirea telegrafica din Berlin in legatura
cu conditiile in care s-a ajuns la un acord intre reprezen-
tantii celor trei Internationale.

Reprezentantii nostri, dupa convingerea mea, au proce-
dat gresit acceptind urmatoarele doua conditii : prima con-
ditie ca Puterea sovietica sa nu aplice pedeapsa cu
moartea in procesul celor 47 de socialisti-revolutionari ; a
doua conditie ca Puterea sovietica sa ingaduie unor re-
prezentanti ai celor trei Internationale sa asiste la proces.

Aceste doua conditii nu sint altceva deck o concesie
utica facuta burgheziei reactionare de catre proletariatul

sa

po-
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revolutionar. Daca se mai indoieste cineva de justetea
acestei definitii, atunci, pentru a dezvalui intreaga naivitate
politica a unui asemenea om, va fi de ajuns sa i se puna
urmatoarea intrebare : ar consimti guvernul englez, sau
oricare alt guvern din zilele noastre, ca niste reprezentanti
ai celor trei Internationale s asiste la procesul muncitorilor
irlandezi acuzati de a fi pornit o rascoal5 87 ? Sau la pro-
cesul intentat muncitorilor din Africa de sud, care sint
acuzati ca au facut recent o rascoala 88 ? Va consimti oare
guvernul englez sau un alt guvern, in aceste cazuri sau in
altele similare, sa faca promisiunea cal n-are sa aplice pe-
deapsa cu moartea fata. de adversarii sai politici ? E de
ajuns s reflectezi cit de cit asupra acestei chestiuni, pentru
a intelege urmatorul adevar simplu : in intreaga lume avem
de-a face cu o lupta a burgheziei reactionare impotriva
proletariatului revolutionar. In cazul de fata, Internatio-
nala Comunista, care reprezinta in aceasta lupta una din
parti, face o concesie politica celeilalte parti, burgheziei
reactionare. Caci toata lumea stie (afara, bineinteles, de
cei ce vor sa ascundi un adevar evident) ca socialistii-re-
volutionari au tras cu armele in comunisti si au pus la cale
rascoale impotriva lor, actionind de fapt, iar uneori i for-
mal, in front unic cu intreaga burghezie reactionara inter-
nationala.

Se pune intrebarea : ce concesie ne-a facut, in schimb,
burghezia internationala ? La aceasta intrebare nu se poate
da decit un singur raspuns : nu ne-a facut nici o concesie.

Numai niste rationamente menite sa ascunda acest ade-
var simplu i limpede al luptei de clasa, numai niste ratio-
namente care urmaresc sa arunce praf in ochii muncitori-
lor si ai maselor de oameni ai muncii pot incerca sa ascunda
acest adevar evident. Prin acordul semnat la Berlin de
catre reprezentantii Internationalei a noi am si facut
doua concesii politice burgheziei internationale. Dar noi
n-am obtinut, in schimbul lor, nici o concesie din partea
burgheziei.

Reprezentantii Internationalei a II-a i ai Internatio-
nalei a I11/2 au jucat rolul unor santajisti care au smuts
proletariatului o concesie politica in favoarea burgheziei,
refuzind totodatà, in mod categoric, sa obtina sau cel putin

12
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sa incerce s obtina din partea burgheziei internationale
vreo concesie politica fata de proletariatul revolutionar.
Acest fapt politic incontestabil a fost, bineinteles, estompat
de catre abilii reprezentanti ai diplomatiei burgheze (bur-
ghezia a invatat, in decurs de veacuri, pe reprezentantii
clasei sale sa fie buni diplomati), insa incercarea de a
estompa un fapt nu schimba" citusi de putin faptul insusi.
Daca cutare sau cutare reprezentanti ai Internationalei
a II-a i ai Internationalei a 111/2 au fost, direct sau
indirect, legati de burghezie, aceasta este, in cazul de fata,
o chestiune de ordin cu totul secundar. Noi nu le aducem
invinuirea de a fi avut o legatura directa cu burghezia.
In cazul de fata nu importa citusi de putin daca a existat
o legatura directa sau una indirecta i destul de incurcata.
Ceea ce importa aici e c Internationala Comunista, sub
presiunea imputernicitilor Internationalei a II-a i ai In-
ternationalei a 111/2, a facia o concesie politica burgheziei
internationale i c. noi n-am obtinut in schimb nici o con-
cesie.

Ce concluzie trebuie trasa de aici ?
In primul rind, ca Radek, Buharin si ceilalti tovarasi

care reprezentau Internationala Comunista au procedat
greist.

Mai departe. Rezulta oare de aici ci trebuie sa anulam
acordul semnat de ei ? Nicidecum. Eu cred ca o asemenea
concluzie ar fi greit i ca nu e cazul s anulam acest
acord. Trebuie doar sa tragem concluzia ca de data asta
diplomatii burghezi au fost mai abili decit ai nostri
alta data daca taxa pentru intrarea in local nu va fi
dinainte stabilita va trebui sa ne tocmim si sa mane-
vram cu mai multa abilitate. Va trebui sa ne fixim drept
regula sa nu facem concesii politice burgheziei internatio-
nale (oricit de abil ar fi camuflate aceste concesii de orice
fel de intermediari) daca nu vom obtine in schimb, din
partea burgheziei internationale, concesii mai mult sau mai
putin echivalente fata de Rusia Sovietica sau fata de alte
detasamente ale proletariatului international care lupti
impotriva capitalismului.

S-ar putea ca comunistii italieni si o parte din comunistii
sindicalistii francezi, care erau impotriva tacticii fron-

si of

si
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tului unic, sa traga din rationamentele de mai sus concluzia
ca aceasta =Ha este gresita 89. 0 asemenea concluzie ar
fi vadit eronata. Dac . imputernicitii comunistilor au platit
prea scump pentru intrarea intr-un local in care li se ofera
o oarecare posibilitate, desi destul de redusa, de a se adresa
muncitorilor care se afla si azi in posesia" exclusiva
a reformistilor, trebuie ca pe viitor sa ne straduim sa in-
dreptam aceasta greseala. Dar ar fi sa facem o greseala
incomparabil mai mare daca am respinge orice conditii si
orice taxa pentru a patrunde in acest local inchis si destul
de bine pazit. Greseala lui Radek, a lui Buharin si a altor
tovarasi e destul de mica, si ea este cu atit mai mica cu cit
noi nu riscam decit cel mult ca adversarii Rusiei Sovietice,
incurajati de rezultatele Conferintei de la Berlin, sa organi-
zeze doua-trei atentate, poate reusite, impotriva unor per-
soane izolate. Fiindca ei stiu acum dinainte ca pot sa traga
in conumisti si ca au toate sansele ca o conferinta de felul
celei de la Berlin sa impiedice pe comunisti sa traga in ei.

Dar, in orice caz, noi tot am facut o anumita bred. in
localul inchis. Toy. Radek, in orice caz, a reusit sa de-
maste, fie si numai in fata unei parti dintre munciton,
refuzul Internationalei a II-a de a inscrie printre lozincile
de demonstratie anularea tratatului de la Versailles 90
Cea mai mare greseala a comunistilor italieni si a unei
parti din comunistii si sindicalistii francezi consta in aceea
ca ei se multumesc cu ceea ce stiu. Ei se multumesc sa stie
precis a reprezentantii Internationalei a II-a si ai Inter-
nationalei a I11/2, precum si domnii Paul Levi, Serrati etc.
sint niste imputerniciti extrem de abili ai burgheziei si
promotori foarte priceputi ai influentei acesteia. Dar oa-
menii si muncitorii care intr-adevar stiu in mod sigur acest
lucru si care inteleg intr-adevar insemnatatea lui constituie,
fara indoiala, o minoritate atit in Italia cit si in Anglia,
atit in America cit si in Franca. Comunistii nu trebuie sa
fiarbà in propria lor zeama, ci sa invete sa actioneze In
asa fel incit, fara sa se dea in laturi de la anumite sacrificii,
fara sa se teama de greseli, care sint inevitabile la inceputul
oricarei actiuni noi si grele, sa patrunda in localul inchis,
unde reprezentantii burgheziei isi exercita influenta lor
asupra muncitorilor. Comunistii care nu vor sa Inteleaga si

12*
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invete acest lucru nu pot nadajdui sa obtina majoritatea
in rindurile muncitorilor sau, in orice caz, ingretnaza si
intirzie obtinerea unei asemenea majoritati. Or, pentru co-
munisti i pentru toti adevaratii adepti ai revolutiei mun-
citoresti asa ceva este cu totul de neiertat.

Burghezia, prin comportarea diplornatilor ei, a dovedit
Inca o data ca este mai abila decit reprezentantii Interna-
tionalei Comuniste. Acestea sint invatämintele pe care ni
le ofera Conferinta de la Berlin. Aceste invataminte noi nu
le vom da uitarii ; vom trage din ele toate concluziile
necesare. Reprezentantii Internationalei a II-a i ai Inter-
nationalei a 111/2 au nevoie de frontul unic, deoarece spera
ca concesiile excesive pe care le-am face ar duce la slabirea
noastra ; ei spera s. patrunda in sediul nostru, al comu-

fara s. plateasca nici o taxa ; ei spell ca prin
tactica frontului unic vor putea s. convinga pe muncitori
de justetea tacticii reformiste si de caracterul gresit al tac-
ticii revolutionare. Noi avem nevoie de front unic pentru
ca speram sa-i convingem de contrariul pe muncitori. Iar
greselile reprezentantilor nostri comunisti le vom pune pe
seama lor si a partidelor care comit asemenea greseli i vom
cauta sa tragem invataminte din exemplul acestor greseli,
pentru ca pe viitor ele sa nu se mai repete. In nici un caz
nu vom pune greselile comunistilor nostri pe seama mase-
lor proletariatului, care in intreaga lume are de facut fata
asaltului capitalului aflat in plina ofensiva. Pentru a ajuta
aceste mase in lupta pe care o duc impotriva capitalului,
pentru a le ajuta sa inteleaga complicatul mecanism" al
celor doua fronturi in intreaga economie internationala
in intreaga politica internationala, noi am adoptat tactica
frontului unic i o vom aplica ',Ina la capat.

Dictat la telefon
la 9 aprilie 1922

Pravda nr. 81 din 11 aprilie 1922
Semnat : L enin Se tiparette dupa textul

aparut in ziar

nistilor,

si
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SCRISORI cATRE BIROUL POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
CU PROIECTE DE HOTARIRI

Toy. Molotov, va rog sa trimiteci pe rind, membrilor
Biroului Politic, spre votare, prezentul articol i urma-
toarele propuneri facute de mine.

1. Sa nu ridice obieccii impotriva publicarii prezentului
articol al toy. Lenin in numarul de marvi al ziarelor Iz-
vestiia" i Pravda".

2. S. se ilea directiva presei de partid i sovietice si
faca o apreciere, din punctul de vedere mencionat, asupra
acordului de la Berlin, dezvaluind in mod deosebit de ama-
nuncit faptul exact al legaturii efeotive dintre socialistii-
revolucionari i mensevici dintre aripa de dreapta a
acestor partide , de o parte, si burghezia internavionala,
de alta parte.

3. Sa se urgenteze, in scopul mentionat, editarea in toate
limbile europene a brosurii lui Savinkov Lupta impotriva
bolsevicilor" si a brosurii lui St. Ivanovici Declinul so-
cial-democraviei ruse", explicindu-se in mod amanuncit cä
amindoua aceste brosuri au dovedit c intre aripa de
dreapta a mensevicilor si socialistilor-revolucionari, de o
parte, i reactiunea internacionalà, de alta parte, exista o
legatura reala.

4. Sa i se incredinceze tovarisului Trocki misiunea de a
urmari ca aceste materiale si altele de acest fel sa fie edi-
tate in toate limbile, cit mai repede cu putinça, i ca ele sa
fie inso%ite de explicaciile cuvenite.
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5. S5. i se cornunice, telegrafic, tovarasului Radek si
viná cit mai repede la Moscova cu procesele-verbale com-
plete ale Conferimei de la Berlin.

6. Sa i se interzica tovarasului Buharin sa se intoarca in
tara ; sa fie obligat s plece la tratament.

Dictat la tele Jon
la 9 aprilie 1922

2

Lenin

Se t ipare te pent ru prima oari ,
dupe' textul consemnat de secretorri

(o copie d act ilogra rata')

Tovarasului Stalin
pentru Biroul Politic

Data fiind propunerea facuta de tov. Zinoviev, acum sint
de parere sa nu fie chemat Radek, ci sa i se ceara numai sa
trimita cu posta diplomatica toate procesele-verbale ama-
nuntite ale Conferintei de la Berlin.

Sint categoric impotriva ca Buharin sa vina incoace, de-
oarece in felul acesta si-ar intrerupe tratamentul fara sä
fie nevoie 91.

Dictat /a tele fon
la 10 aprthe 1922

Lenin

Se tipAreste pentru prima oara,
du pis' textul consemnat de secretaris

(un exemplar dactilograjiat)
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SCRISOARE CATRE CHARLES P. STEINMETZ 92

Moscow. 10. IV. 1922
Draga mister Steinmetz !
Va multumesc din suflet pentru scrisoarea dumnea-

voastra amicala din 16. II. 1922. Spre rusinea mea, trebuie
s. recunosc ca am auzit pentru prima oara numele dumnea-
voastra abia acum citeva luni, de la tovarasul Krjijanovski,
fost presedinte al Comisiei de stat pentru elaborarea pla-
nului de electrificare a Rusiei", jar in prezent presedinte
al Comisiei de stat a planificarii". El mi-a vorbit despre
locul remarcabil pe care-I detineti dumneavoastra printre
electrotehnicienii din intreaga lume.

Tovarasul Martens, prin relatarile sale, m-a ajutat sa va
cunosc acum mai bine. Din cele spuse de dinsul mi-am dat
seama cä ceea ce va face sa nutriti simpatii fata de Rusia
Sovietica sint, pe de o parte, conceptiile dumneavoastra
social-politice, jar pe de alta parte faptul ca dumneavoastra,
ca reprezentant al electrotehnicii i asta intr-una din
(arile cele mai inaintate sub raportul dezvoltarii tehnice
v-ati convins de necesitatea i inevitabilitatea inlocuirii
capitalismului printr-o noua orinduire sociala, care va in-
troduce o reglementare planificata a economiei i va asigura
bunastarea pentru intreaga masa a poporului, pe baza elec-
trificarii unor tari intregi. In toate tarile lumii creste
mai incet decit ar fi de dorit, dar nestavilit i necontenit
numarul reprezentantilor tiinçei, tehnicii i artei care se
conving de necesitatea inlocuirii capitalismului printr-o alta
orinduire sociai-economic i pe care ingrozitoarele difi-
cultati" (terrible difficulties") intimpinate de Rusia So-
vietica in lupta ei impotriva intregii lumi capitaliste nu-i



158 V. I. LENIN

indeparteaza, nu-i sperie, ci, dimpotriva, ii fac sa fie con-
stienti de inevitabilitatea luptei si de necesitatea de a lua
parte, in limita posibilitatilor, la aceasta lupta, ajutind
noului s invinga vechiul.

As vrea, indeosebi, sa va muitumesc pentru propunerea
dumneavoastra de a ajuta Rusia prin sfaturi, indicatii etc.
Faptul cal intre Rusia Sovietica si State le Unite nu existä
relatii oficiale, recunoscute prin lege, face ca realizarea
practica a acestei propuneri sal fie extrem de dificila, atit
pentru noi cit si pentru dumneavoastra ; de aceea imi
permit sa public atit scrisoarea dumneavoastra cit i ras-
punsul meu, in speranta cã numeroase persoane care
locuiesc in America sau in tarile care sint legate, prin acor-
duri comerciale, atit de Statele Unite cit si de Rusia vâ vor
ajuta (prin informatii, traduceri din limba rusa in cea
engleza etc.) sa va realizati intentia de a ajuta Republica
sovietica.

Cu salutari cordiale,
al dumneavoastra.", Lenin

Pravda nr. 85 din 19
L

aprilie 1922
Semnat : N. en in

Se tiparette dup2 un exemplar
dactilografiat, cu indreptartle

facute de V. I. Lenin
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OBSERVATII SI PROPUNERI LA PROIECTUL
DE HOTARIRE. AL COMITETULUI EXECUTIV

AL INTERNATIONALEI COMUNISTE
IN LEGATURA CU INCHEIEREA LUCRARILOR

CONFERINTEI CELOR TREI INTERNATIONALE
SCRISORI CATRE G. E. ZINOVIEV 93

1

La punctul 1 propun o completare : sa se explice deose-
bit de amanunvit 1) legatura efectiva care exista intre men-

socialistii-revolutionari de la noi i frontul comun
al mosierilor i burgheziei impotriva Puterii sovietice, acor-
dindu-se, in acest scop, o atentie speciala brosurii lui Savin-
kov Lupta impotriva bolsevicilor" (Varsovia, 1920), pre-
cum si brosurii lui St. Ivanovici Declinul social-democra-
Oei ruse", deoarece din ele se vede deosebit de clar ceea ce
se stie, desigur, dintr-o serie de alte documente, i anume
ca, formal, aripa de dreapta a mensevicilor si a socialistilor-
revoluvionari se ascunde sub titulatura unui partid comun,
dar in realitate acvioneaza cu totul independent ; 2) sa se
acorde o deosebita atenvie explicarii identitavii care exista
intre mensevicii i socialistii-revoluvionari de la noi i liderii
Internavionalelor a II-a si a 111/2, ca i explicarii pericolului
cu totul aparte pe care-1 prezinta ultima brosura a lui
Otto Bauer, in care se propune si se pledeaza de fapt pen-
tru o retragere in fava capitalismului izvorita din panica.
0 asemenea propaganda nu putem s-o calificam altfel decit
am calificat atitudinea celor ce propagau fuga dezordonata
de pe front in timpul razboiului.

Cu punctul 2 sint de acord.
La punctul 3 :
In aceasta privinta am unele indoieli, intruch socot ca

hotarirea prin care se cere in mod expres unanimitatea
ar trebui, pe at se pare, sa ne fereasca de gre§eli, iar ape-
lurile facute in comun pe teme care explica punctele con-

fevic i
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firmate de Conferinta de la Berlin (apararea Rusiei Sovie-
tice etc.) ne vor fi extrem de utile, deoarece pe viitor le
vom folosi in repetate rinduri pentru a demasca contradic-
tiile in care s-au incurcat adversarii nostri.

La punctul 4 : perfect de acord.
La punctul 5 : n-am de facut obiectii.
La punctul 6 :
Nu inveleg sensul acestui punct, deoarece cred ca acordul

de la Berlin va trebui sa-1 ratificam indata ce vom primi
textul oficial al hotaririlor adoptate, sau poate ca ar fi
si mai bine sa.-1 ratificam imediat, cu o rezerva, si anume
in sensul ca se ratifica chiar textul care a fost publicat in
Pravda" din 9 aprilie.

V-a§ ruga indeosebi sa faceti lotul pentru a trimite Cit
mai repede, printr-un curier special, textul complet al pro-
cesului-verbal al Conferintei de la Berlin si sa verificati
daca acest proces-verbal a fost semnat de reprezentantii
oficiali ai celor trei Internationale.

Dictat la tele fon
la 11 aprilie 1922

Publicat pentru prima oara in 1959,
In Culegeri din Lenin', 7, ol. XX XV1

Lenin

Se tipareite dupa textul
consemnat
(o copie

de secretara
dactilograf iata)

2

Tov. Zinoviev
La acele puncte din hotarirea Comitetului Executiv al

Internationalei Comuniste in legatura cu care am avut un
schimb de scrisori azi dimineata ar trebui sa se adauge si
ceea ce urmeaza :

Criticii aduse politicii pe care o promoveaza Internatio-
nalele a II-a si a II1/2 trebuie sa i se dea intrucitva un alt
caracter, si anume sa se imprime acestei critici (indeosebi
in adunrile la care participa muncitori adepti ai Interna-
tionalelor a II-a si a 111/2, precum si in foile volante si arti-
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colele publicate in special pentru ei) un caracter mai expli-
cativ, sa se procedeze cu deosebita rabdare si chibzuinta,
faral a-i speria cu cuvinte stari pe acesti muncitori, ci expli-
cindu-le contradictia flagranta care exista intre lozincile ce
au fost adoptate de reprezentantii lor la Berlin (de pilda
lupta impotriva capitalului, ziva de lucru de 8 ore, apa-
rarea Rusiei Sovietice, ajutorarea celor infometati) si in-
treaga politica reformista.

Poate ca Inamte de a publica toate astea ar trebui sal se
controleze daca hotatirile adoptate la Berlin au fost ratifi-
cate de Internationale le a H-a si a IF/2.

Dictat la telefon
la 11 aprilie 1922

Publicat pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Lenin

Se tipareste dug textul
secretaraconsemnat de

(sin exemplar dactilografiat)
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HOTARIRE CU PRIVIRE LA MUNCA
VICEPRESEDINTILOR (A VICEPRESEDINTILOR

C.C.P. $1 C.M.A.) 94

I. SARCINILE GENERALE SI FUNDAMENTALE
ALE VICEPRESEDINTILOR

1. Principala atribuçie a vicepresedintilor, pentru care
ei raspund in mod special si careia trebuie sa-i subordoneze
totul, consta in a controla aplicarea efectiva a decretelor,
legilor si hotarkilor, a reduce numarul de salariaii ai insti-
tuçiilor sovietice, a urmari reglementarea si simplificarea lu-
crarilor de birou ale acestor institutii, a lupta impotriva bi-
rocratismului si a taraganelii.

Restul nu este deck o precizare a acestei sarcini funda-
mentale sau o completare a ei prin unele amanunte.

Vicepresedimii sint insarcinaci :
2. Sa urmareasca ca examinarea problemelor de stat in

celelalte instittgii, atit in cele sovietice cit si in cele de partid
(Prezidiul C.E.C. din Rusia, Biroul Politic si Biroul Organi-
zatoric al C.C. al P.C. din Rusia etc., fara nici un fel de
exceptie), sa nu se faca deck cu stiinva si cu participarea
vicepresedimilor.

3. SI despovareze in cit mai mare masura Consiliul Co-
misarilor Poporului si Consiliul Muncii si Apararii de pro-
blemele marunte, care pot fi rezolvate in parte (si mai ales)
de directiile departamentelor de resort, iar in parte (si anume
in cazurile urgente si extrem de importante) prin dispozicu
directe ale vicepresedintilor.

4. Sa vegheze cu rigurozitate ca sedintele operative ale
Consiliului Muncii ,si .Apararii §i mai ales Micul Consiliu al
Comisarilor Poporului sa nu-si extinda activitatea peste ceea

OS
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Prima nag In9, a manuserisului lui V. I. Lenin
Planui cuvintarii pentru 27. III. 1922".

25 26 martin 1922
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ce e neaparat necesar, s nu-si complice activitatea i sarci-
nile ce le revin, sa nu permita o umflare birocratid i o
hipertrofie a functiilor lor, ci sA cearA fiedrui comisar al
poporului i fiedrei institutii in parte sA manifeste mai
multA mitiativA in mund si mai mult spirit de rAspundere.

5. SA determine pe comisarii poporului i institutiile
autonome sa-si exercite conducerea in mod independent si
cu spirit de rAspundere, in limita drepturilor ce le-au fost
acordate si a obligatiilor ce le revin.

6. SI vegheze ca rAspunderea in primul rind a mem-
brilor colegiilor si a celor mai de seama lucrAtori sovietici,
iar apoi si a tuturor celorlalti lucratori din aparatul de stat

sA fie stabilitA in mod absolut exact si individual ; sà
dud o luptA necrutatoare impotriva lipsei de precizie si
claritate ce domneste azi in problema atributiilor ce revin
fiedruia in parte, ca i impotriva totalei lipse de rAspun-
dere ce decurge de aici.

7. S. cunoascA personal un anumit numar de lucrAtori
sovietici nu numai dintre cei superiori, dar neapArat
dintre cei mijlocii i dintre cei din veriga de jos, chemindu-i
la ei sau, in limita posibilitibor, deplasindu-se la diferite
institutii din Moscova si din provincie, in scopul verificArii

selectionarii oamenilor, ca i in acela al imbunatAtirii efec-
tive a aparatului de stat.

8. SA tread la o situatie specialA acele comisariate ale
poporului, sau sectii i institutii ale lor, care pentru o anu-
mitA perioadA de timp capAta o irnportantA cu totul dcose-
bit i sA le sprijine cit mai mult prin asigurarea lor cu
lucrAtori i fonduri, ca i prin indicatii personale date de
vicepresedinti etc.

II. PROBLEME SPECIALE
CARE PRIVESC MUNCA VICEPRESEDINTILOR

9. Aproximativ 9/io din munca vicepresedintilor trebuie
sl fie consacratA comisariatelor economice ale poporului,
iar 1/10 celorlalte comisariate.

1
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10. Pentru viitorul apropiat, pe primul plan trec pro-
blemele financiare, carora vicepresedintii trebuie s le acorde
cea mai mare atentie.

11. Deosebit de urgenta este introducerea sistemului pre-
mial, retribuirea salariatilor sovietici in functie de volumul
operatillor comerciale si de marimea beneficiului realizat de
Comisariatul poporului pentru comertul exterior, de coope-
rave si de celelalte institutii care fac comert.

Este necesar sa se procedeze la studierea i pregatirea sis-
tematica a unor masuri in vederea extinderii sistemului
premial asupra retribuirii tuturor lucratorilor sovietici in
general.

12. Toate pregatirile pentru crearea unui Comisariat spe-
cial al poporului pentru comertul interior sau pentru con-
topirea acestui departament cu Comisariatul poporului pen-
tru comertul exterior sau cu Consiliul economic superior
trebuie sistate. Urmeaza ca pe linga Consiliul Muncii Apa-
rani sa fie infiintata o Comisie pentru comertul interior",
cu caracter special, care sa aiba pe linga" ea un secretariat
cu un efectiv minim, iar ca organe locale unice comisiile
economice guberniale.

13. Este extrem de important sa fie urmarita activitatea
trusturilor de stat, in vederea separarii acelora dintre ele
care sint organizate in mod satisfacator de celelalte ma-
joritatea care int foarte defectuos organizate si care
urmeaza sa fie neaparat desfiintate ; sa se verifice rolul
(efeotiv) pe care 11 au comunistii n conducerea trusturilor
de stat ; sa se stabileasca persoanele care sa raspunda efec-
tiv pentru munca respectiv i pentru desfasurarea ei cu
succes.

14. Este necesar ca fiecare vicepresedinte sa-si asume
raspunderea pentru organizarea uneia sau a doua semi sau
institutii model intr-un comisariat al poporului, in vederea
elaborarii unor norme pentru schema de organizare, a yen-
ficàrii norme, a introducerii celor mai bune metode
de lucru si a celor mai bune masuri de control.

Metodele de lucru, mijloacele de ridicare .a productivi-
tatii muncii si masurile de control ce vor fi elaborate in

acestor

i
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aceste institutii, care vor fi putine la numar, dar vor fi in-
tr-adevar institutii model, trebuie sa fie apoi introduse, trep-
tat, in toate institutiile sovietice.

Data fiind importanta exceptionala a acestei probleme,
ca si impotrivirea dirza opusa de birocratia sovietica, care
se cramponeaza de vechile sisteme birocratice, este neaparat
necesar sa ducem o lupta perseverenta pentru crearea ci-
torva mstitutii model, care sa serveasca drept exemplu si
indreptar pentru celelalte. De comun acord cu institutiile
corespunzatoare (Comitetul Central al Sindicatului lucrato-
rilor din institutiile de stat, Consiliul Central al Sindicate-
lor din Rusia, Institutul pentru organizarea muncii etc. etc.)
si sub supravegherea vicepresedintilor trebuie sa se traduca
si sa se publice cele mai noi si mai bune scrieri, in special
americane si germane, cu privire la organizarea muncii si a
administratiei.

15. Trebuie efectuata pentru inceput fie si intr-un
numar cu totul redus de institutii o noua repartizare a
comunistilor in cadrul institutiilor de stat, urmarindu-se ca
ei sa ocupe numai astfel de posturi (atit in virful scarii
ierarhice, cit si pe treapta ei cea mai de jos) care sa le
permita sa controleze in mod efectiv felul cum se desfa-
soara munca, sa lupte in mod efectiv impotriva birocratis-
mului si taraganelii, sa obtina in mod efectiv o imbunatatire
Imediati a situatiei si sa usureze soarta acelor cetateni ne-
fericiti carora le e dat sa aiba de-a face cu aparatul nostru
sovietic, care nu e bun de nimic.

Trebuie acordata o deosebita atentie comunistilor care
detin posturi pe treptele de jos ale scarii ierarhice, fiindca
in realitate ei prezinta adeseori o importanta mai mare decit
cei de la virf.

16. Darile de seama ale comisiilor economice guberniale
trebuie citite regulat : in primul rind de membrii Comisiei
de stat a planificarii si de lucratorii de la Directia centrala
de statistica, ca si de cei de la Ekonomiceskaia Jizn" 95, in
asa fel ca fiecare dintre cei ce le citesc sa poata. intocmi
scurte relatari pentru presa sau pentru institutule respec-
tive si sa. raspunda pentru prezentarea la timp a indicatulor
si concluziilor necesare ; in al doilea rind, de un grup for-
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mat din (cel putin) citeva zeci de comunisti, care, pe cit e
posibil, sa nu fie recrutati dintre lucritorii institutiilor res-
pective si care sa poati deci s. citeasca darile de seama nu
dintr-un punct de vedere departamental, ci numai dintr-un
punct de vedere comunist.

Grupul de la Petrograd, de sub conducerea tovarasului
Miliutin, trebuie sa se ocupe de distribuirea darilor de seama
ale comisiilor economice guberniale, pentru ca ele sa fie
citite si folosite In ziare si reviste, in brosurile de sinteza etc.

Trebuie dusa o lupta necontenita pentru largirea trep-
tata a cercului de dari de seama ale diferitelor institutii eco-
nomice (si ale comisiilor economice judetene, ale trusturilor
de stat, ale societatilor mixte" etc. etc.), care sa fie neapa-
rat publicate, caci fara a deprinde o parte din ce In ce mai
mare din populatie sa consulte, la biblioteci, asemenea dri
de seama, nici vorba nu poate fi de o transformare reala a
unei tari semiasiatice intr-o tara civilizata i socialista.

17. Ziarul Ekonomiceskaia Jizn" trebuie sa devini un
organ efectiv al Consiliului Muncii Apararii, un organ de
conducere economica. Cei doi vicepresedinti trebuie s ci-
teasca regulat acest ziar i s. lupte fara crutare impotriva
tendintei, care se observa la toti publicitii i lucratorii din
aparatul de stat, de a-1 reduce la nivelul unei obisnuite pu-
blicatii semiindependente", burghezo-intelectualiste, care sa
inregistreze opinii", puncte de vedere i gilcevi, si care sa
nu prezinte o sinteza a darilor de seama, sa nu controleze
daca ele sint trimise in mod regulat, sa nu faca o serioasa
analiza a activitatii economice a dtferitelor institkçii, sa nu
prezinte o serioasa critica a institutiilor, persoanelor, me-
todelor de munca etc., aratind daca ele corespund sau nu.

Pentru a face din Ekonomiceskaia Jizn" un adevarat
organ de conducere economica, un adevarat organ de con-
structie socialista, va trebui s. luptam ani de-a rindul, dar
cu atit mai mult este nevoie de o lupta necontenita i sis-
ternatica.

18. Acelasi lucru se poate spune i despre Directia cen-
trala de statistica. Ea nu trebuie sa fie un organ academic"

independent", asa cum este acum potrivit vechii tra-
ditii burgheze in proportie de Vio, ci un organ de con-

1i

si
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structie socialista, de verificare, de control, de evidenta a
ceea ce trebuie sa stie statul socialist acum, imediat, in pri-
mul rind. Si aici rezistenta vechilor deprinderi va fi ine-
vitabil foarte dirza ; cu atit mai dirza trebuie sa fie lupta.
(Rog pe vicepresedinti s. citeasca corespondenta mea pe
aceast a. tema din vara anului 1921 cu redactorul ziarului
Ekonomiceskaia Jizn" i cu Directia centrala de statistica*.)

HI. SISTEMUL DE LUCRU AL VICEPRESEDINTILOR ;
APARATUL LOR

19. Vicepresedintii trebuie sa se debaraseze, pe cit po-
sibil, de chestiunile marunte si de intrevederile de prisos
cu comisarii poporului i cu membrii colegiilor, care in mod
obisnuit le rapesc prea mult timp, lipsindu-i astfel de po-
sibilitatea de a se ocupa de controlul muncii efective.

20. Vicepresedintii trebuie s. inceteze, pe cit e posibil,
de a mai face parte din diferite comisii.

21. Vicepresedintii trebuie sa urmareasca pe toate Calle
desfiintarea comisiilor existente (care in proportie de 9/io
sint inutile si au proprietatea de a renaste foarte curind
dupa desfinntarea lor intr-o forma oarecum diferita)
impiedice crearea de noi comisii.

22. In cazurile cind instituirea unor comisii este neaparat
necesara, vicepresedintii trebuie sa evite cu orice chip si
participe personal la lucrarile acestora, limitindu-se, pe cit
e posibil, la aprobarea definitiva a hotaririlor lor sau la
accelerarea lucrarilor lor si la trimiterea hotaririlor lor spre
aprobare, potrivit normelor stabilite.

23. Aparatul vicepresedintilor este format, in primul
rind, din membrii directiei treburilor Consilinlui Comisa-
rilor Poporului §i Consiliului Muncii §i din ad-
junctii i secretarii lor. Acest aparat nu trebuie in nici un
caz sa fie largit peste minimul absolut necesar anume
peste limitele in care el este pe deplin accesibil supravegherii
personale a vicepresedintilor (adica sa nu fie prea mare). In

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 44, Bucureiti, Editura politici, 1967,
ed a doua, p. 110-113, 1i Ope.re, vol. 33, E.S.P.L.P. 1957, p. 10-19. Nota red.

13 Lenin Opere complete, vol. 45

i sa

Apa'ra'rii1i
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al doilea rind, vicepresedintii dau diverse insarcinari dife-
ritilor membri ai Micului Consiliu al Comisarilor Poporului.
In al treilea rind, principalul aparat al vicepresedintilor tre-
buie sa-1 constituie Comisariatul poporului pentru Inspectia
muncitoreasca-taraneasca.

Vicepresedintii Ii aleg personal colaboratori i executanti
din acest comisariat al poporului, ii indrumeaza i ii con-
troleaza in munca lor, cautind indeosebi s asigure, in acest
sens, o mai larga participare a muncitorilor i taranilor fr
partid (lucru extrem de greu, dar fara dezvoltarea lui trep-
tata Puterea sovietica este inevitabil condamnata la pieire).

24. Vicepresedintii trebuie s. caute s aplice ei singuri,
mai des decit pina acum, sanctiuni administrative pentru
manifestarile de birocratism, taraganeala, nepasare, ne-
glijenta etc. (sa se accelereze definitivarea proiectului de
lege in legatura cu aceasta problema, care a fost pregatit
de tov. Tiurupa). In cazuri mai .serioase este necesar ca
vinovatii sa fie destituiti din functille lor, deferiti justitiei
prin Comisariatul poporului pentru justitie, sa li se intenteze
procese demonstrative, care sa fie larg popularizate.

IV. CU PRIVIRE LA COORDONAREA MUNCII
CELOR DOI VICEPRESEDINTI

25. Pentru stabilirea unei depline coordonari a muncii
lor, cei doi vicepresedinti ii vor trimite unul altuia cite o
copie de pe cele mai importante dispozitii i vor introduce
in mod sistematic obiceiul de a se inregistra stenografic dis-
pozitiile, indicatiile etc. date de ei verbal in cursul intre-
vederilor cu diferite persoane (desigur, intr-o forma cit mai
scurta si numai ceea ce e mai important). Numarul stenogra-
felor din directia treburilor Consiliului Comisarilor Poporu-
lui trebuie sporit in asa fel, inch tot timpul cit lucreaza
vicepresedintii sa fie de serviciu doual stenografe. In caz
de nevoie, se vor comanda din strainatate citeva dictafoane
dintre cele mai bune.

26. Cele de mai sus se refera si la rapoartele mai impor-
tante, ath la cele scrise, cit si la cele verbale.

si,
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27. In cazurile absolut necesare si in cele mai importante,
vicepresedintii se sfatuiesc intre ei pentru a ajunge la o um-
tate de vederi in ce priveste sarcinile i procedeele de a ac-
tiona, precum i pentru a Inlatura, pe toate càile, paralehs-
mul i contradictiile in munca.

In cazul unor divergence de pareri intre vicepresedinti,
chestiunea urmeaza a fi rezolvata de presedintele Consiliului
Comisarilor Poporului i, n lipsa lui, de Biroul Politic al
Comitetului Central sau de un tovaras desemnat in mod
special de el.

V. REPARTIZAREA MUNCII INTRE VICEPRESEDINTI

28. Pentru lunile urrnatoare, pita ce se va adopta o ho-
tarire speciala, se stabileste urmatoarea repartizare a muncii
intre vicepresedinti :

29. Toy. Tiurupa conduce sedintele Marelui Consiliu al
Comisarilor Poporului (dupa doua ore de sedinta, aceasta
sarcina va fi preluata de tov. Rikov). Vicepresedintele care
nu prezideaza trebuie sa participe neaparat la sedintele ple-
nare ale Marelui Consiliu al Comisarilor Poporului si ale
Consiliului Muncii si Apararii.

Toy. Tiurupa semneaza hotaririle Marelui Consiliu al
Comisarilor Poporului care urmeaza s'ai fie publicate, pre-
cum si dispozitiile telegrafice date in numele acestuia, si tot-
odat a. urmareste activitatea comisiilor Marelui Consiliu si
ale Micului Consiliu al Comisarilor Poporului, precum si
activitatea Micului Consiliu al Comisarilor Poporului. Tot el
exercita o supraveghere directa asupra directiei treburilor
si asupra secretariatului Marelui Consiliu al Comisarilor
Poporului si este, in acelasi timp, raspunzator pentru de-.
plina coordonare a acestui aparat cu aparatul Consiliulut
Muncii Fi Apararii, astfel ca sa nu existe vreun paralelism
sau vreo neconcordanta.

30. Tov. Rikov conduce sedintele plenare ale Consiliului
Muncii Fi Apcirarii, semneaza hotaririle acestuia destinate
publicitatii, precum i dispozitiile lui telegrafice, i exercita
o supraveghere directa asupra directiei treburilor si a se-
cretariatului Consiliului Muncii fi Apararii (cu conditia,

13*
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mai sus aratata, ca acest aparat i aparatul Marelui Consi-
liu al Comisarilor Poporului s formeze un tot indivizibil).

31. In ceea ce priveste controlul executarii, urmarirea re-
ducerii schemelor i supravegherea imbunaticirii aparatului,
ca i in ceea ce priveste unele mici probleme curente care
nu necesita o hotarire din partea Marelui Consiliu al Corm-
sarilor Poporului si a Consiliului Muncii Apararii, comisa-
riatele poporului se repartizeaza intre cei doi vicepresechnci
in felul urmator :

sub conducerea tovarasului Tiurupa :
Comisariatul poporului pentru agricultura,
Comisariatul poporului pentru caile de comu-
nicacie,
Consiliul economic superior,
Comisariatul poporului pentru postai si te-
legraf,
Comisariatul poporului pentru justicie,
Comisariatul poporului pentru afacerile in-
terne,
Comisariatul poporului pentru problemele na-
cionalitacilor,
Comisariatul poporului pentru invacamint,

iar sub conducerea tovarasului RThov
Comisariatul poporului pentru finance,
Cornisariatul poporului pentru comercul ex-
terior,
Comisia pentru comercul interior,
Uniunea centrala a cooperativelor de consum,
Comisariatul poporului pentru problemele
muncii (si in parte C.C.S. din Rusia),
Comisariatul poporului pentru prevederile
sociale,
Comisariatul poporului pentru aprovizionare,
Comisariatul poporului pentru aparare,
Comisariatul poporului pentru afacerile ex-
terne,
Comisariatul poporului pentru ocrotirea

fi

:

sa"-

nkacii,
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Direccia centra151 de statistiel,
Comisiile economice regionale,
Comitetul concesiunilor,
Comisia de stat a planificIrii

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

illy. 1922

Publicat pentru prima oars in 1'924,
in Culegeri din Lenin", vol. VIII Se tiparelte dupl manuscrat
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INTERVIU ACORDAT CORESPONDENTULUI
ZIARULUI THE NEW YORK HERALD" 96

In convorbirea avutI cu un colaborator al ziarului american The
New York Herald" cu privire la Conferinta de la Genova, tov. Lenin
a declarat urmitoarele :

Aceasta conferinta trebuie sa se calauzeasca dupa un
singur principiu : cel economic. Rusia stie prea bine la ce
se poate astepta din partea statelor burgheze. Actuala
stare de lucruri nu mai poate dainui. Ea este nefasta atit
pentru Rusia, ct i pentru intreaga lume.

Rusia are nevoie sa faca comert cu statele burgheze. Pe
de alta parte, guvernele acestor state stiu prea bine ca Lira
Rusia viata economica in Europa nu poate fi reglementata.

Se insala insa amarnic cei ce vor s propuna delegatiei
ruse la Conferinta de la Genova conditii umilitoare. Rusia
nu va permite sa fie tratata ca tara nvins. Daca guver-
nele burgheze vor adopta un asemenea ton fata de ea, vor
comite o mare prostie.

,Kratnai.z Gazete (Petrograd) Se apirege dup8 testa)
nr. 84 din 14 aprilie 1922 apdrut in ziar

1
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN,
L. B. KAMENEV SI L. D. TROTKI

Catre tov. Stalin, Kamenev si Trotki
Telegrama lui Litvinov cu privire la semnarea tratatului

cu Germania 97 pune chestiunea daca e indicat ca acest lucru
sa fie anuntat imediat in presa sau sa se astepte 'Ana ce o
sà se clarifice intrucitva chestiunea daca la Genova ruptura
a devenit cinevitabila ". Cred ca ackasta chestiune trebuie
rezolvata chiar astazi.

Dictat la tdefon
la 18 aprilie 1922

Publicat pentru prima oara in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XX XVI

Lenin

Se tip2reste dupl textul
consemnat de secretarci
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN,
L. B. KAMENEV $1 L. D. TROTKI

CU UN PROIECT DE TELEGRAMA
PENTRU DELEGATIA DE LA GENOVA

Pentru tovarasii Stalin, Kamenev i Trotki
Propun sa se trimita urmatoarea telegrama (si sa se comu-

nice continutul ei redactiilor ziarelor Pravda" si Izvestiia"
ca directiva pentru presa noastra) :

Catre Cicerin i Sosnovski
Toate informatiile primite de la Genova arata ca ne lasam

inselati. Lloyd George, care se manifesta atit de zgomotos
ca un oponent al Frantei, ii mascheaza prin aceasta inten-
tia lui principala aceea de a ne sili sa platim datoriile
in general si cele contractate fata de fostii proprietari in
special. E timpul sa se porneasca la o demascare sistematica
a acestei manevre obisnuite a diplomatilor englezi, i aceasta
demascare trebuie facuta atit in presa noastra, cit si in cea
comunista din strainatate" 99.

Dictat la telelon
la 19 aprilie 1922

Problicat pentru prima oara in 1959,
in Culegeri din Lenin', Nol. X X XVI

Lenin

Se tiparefte dupa textu I
consemnat de secretara

(son exemplar dactilogra liar,
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
CU UN PROIECT DE TELEGRAMA

CATRE G. V. CICERIN 1"

Tovar4ului Stalin
Daca membrii Biroului Politic n-au nimic impotrivi,

trimite, te rog, lui Cicerin urmatoarea telegrama din par-
tea mea.

Tovarasului Cicerin
Nu rn-am Ndoit niciodata ca Lloyd George actioneaza

sub presiunea rechinilor englezi si ca Anglia n-o sa ramina
lark' Franta, dar cred ca asta nu trebuie sa schirnbe cu ni-
mic politica noastra si ca nu trebuie sa ne temem de o za-
darnicire a conferintei. Datoriile fata de persoane particu-
lare nu trebuie N nici un caz sa fie recunoscute. Cred ci
stiu care este adevarata situatie.

Dictat la telefon
la 21 aprilie 1922

Publicat pentru prima oarii in 1959.
in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Lenin'

Se tipiireite dupil textut
consemnat de secretarii

(un exemplar dactilografiat)
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
PENTRU MEMBRII BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
CU UN PROIECT DE TELEGRAMA CATRE

G. V. CICERIN

24 aprilie 1922
Tovarasului Stalin pentru Biroul Politic

Telegrama lui Rudzutak, care protesteaza impotriva scri-
sorii trimise lui Lloyd George, arata, dupa parerea mea,
Cicerin a si comis sau e 'in stare sa comita o greseala evi-
denta i s incalce directiva Comitetului Central "I. Gre-
seala const n aceea ca Cicerin, fara a obtine nimic concret,
ne poate lipsi de posibilitatea de a da singura expli-
catie intru totul avantajoasa, importanta din punct de
vedere principial i menita s ne aduca pe viitor un cistig
sigur a rupturii tratativelor : anume c. ruptura a fost
provocata de refuzul de a restabili proprietatea privata a
capitalistilor straini.

De aceea propun sa fie consultati chiar astazi telefonic
membrii Biroului Politic si sa se trimita, tn nurnele meu,
urmatoarea telegrama :

Lui Cicerin pentru toti membrii delegatiei
Consider ca parerea lui Rudzutak, exprimata in telegrama

sa din 22 aprilie, este absolut justa. Consider drept o gre-
Farà foarte periculoasa orice pas si orice fraza care ar putea

ne priveze de singurul motiv avantajos pentru o ruptura,
care, tatodata, ne va asigura in viitorul cel mai apropiat
victoria deplina pe tarim diplomatic si comercial, i anume
de motivul c noi refuzam categoric sa restabilim proprieta-
tea privata a capitalistilor straini.

ck

sS
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Repet Inca o data. ca noi v-am transmis textul absolut
exact al concesiilor noastre maxime, de la care nu ne vom
abate cu nimic. De Indata ce va deveni perfect limpede cI
pe baza acestor concesii nu e cu putinta sa se ajunga la un
acord, va puteti considera autorizati sa Intrerupeti tratati-
vele, mentinind pentru agitatie §i pentru viitoarea ofen-
siva diplomatica doua atuuri :

1) importanta principiala pe care o are tratatul ruso-
german ;

2) dezacordul nostru In problema restabilirii proprieta-
tii capitali§tilor".

V. rog sa-mi comunicati care este parerea tuturor mem-
brilor Biroului Politic sau macar a majoritatii lor 102.

Pentru diseara, la orele 19, vom aranja o Intilnire pentru
un sfert de ora cu dumneavoastra, iar daca e posibil, §i cu
Kamenev.

Lenin

Publicat penttu prima oarli in 1959. Se tiparette dupii un
dactilografiat

exemplar
in Culegeri din Lemn` , vol. XXXI?
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HOTAR/REA BIROULUI POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE

LA EDITAREA OPERELOR LUI G. V. PLEHANOV
27 APRILIE 1922 93

Tov. Kamenev este ins'arcinat s5. disoute cu tov. Ter §i O.
treaci la editarea, intr-o culegere, a scrierilor revoluvionare
ale lui Plehanov.

Se tipareite pentru prima 0..a,
dup2 un exemplar dacttlograpar

al procesului-verbal
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PROPUNERE CATRE BIROUL POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

E.ste necesar s5. facem imediat doar atit : si trimitern o
telegrarna cifrata lui Cicerin cu rugamintea de a ne trimite
conspectul sau rezele pentru manifest.

Lenin

Scris la 28 aprilie 1522 Se tipareste pentru prima oari.
dupii un exemplar dactilografiat
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PREFATA LA BRO$URA ARTICOLE VECHI
PE TEME MAI APROPIATE DE CELE NOI"

PREFATA LA EDITIA DIN 1922 "5

Initiativa publicarii brosurii de fata nu-mi apartine mie,
ci comunistilor din Moscova. La inceput eu eram impo-
triva reeditarii unor materiale vechi, pe care le consideram
perimate.

Parcurgind textul editiei pregatite de tovarasii din Mos-
cova, rn-am convins ca, in cazul de fata, vechiul este mai
putin perirnat decit era de asteptat. In cazul de fata, cea
mai mare parte din materiale nu s-au invechit citusi de
putin, cu toate ca au trecut de atunci patru ani de dezvol-
tare revolutionara extrem de rapida si de impetuoasa.

Momentul actual din primavara anului 1922 prezinta, in
linii mari, aceleasi particularitati principale ca i cel din
primavara anului 1918. A existat atunci un ragaz" intre
doua razboaie : intre razboiul imperialist, pe care noi 11
terrninasem (mai exact ar fi s spunem : aproape 11 ter-
minasem) in februarie 1918, si razboiul civil, care nu se
terminase prin prima victorie repurtata asupra contrare-
volutionarilor de felul lui Bogaevski, ci numai se pregatea
de catre cehoslovaci, Kornilov, Denikin & Co.

Astazi, Conferinta de la Genova marcheaza din nou un
ragaz", pe o scara incomparabil rnai mare, pe scara mon-
diala : un ragaz intre razboiul impotriva Rusiei Sovietice,
pe care 1-a dus i 1-a pierdut burghezia rnondiala, si un nou
razbor, pe care-1 pregateste aceasta burghezie, dar pe care
nu 1-a pregatit inca complet pina in momentul de fata.
(Scriu aceste rinduri la 28 aprilie 1922, cind, ultimele stiri
arata c ameninta pericolul unei rupturi.)
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Acum, ca §i atunci, miezul" intregii politici sovietice se
rezuma la organizare, la evidenta §i control, la abordarea
treptata, prudenta §i concreta a sarcinilor practice, la con-
trolul muncii efective, la studierea experientei noastre prac-
tice. Despre acest lucru am avut prilejul sa vorbesc acum
citeva saptamini, la Congresul al XI-lea al P.C. din Rusia.
Aceasta linie" a fost adoptata de congres, dupa cum se
vede din rezolutia la raportul Comitetului Central §i din
alte rezolutii. Aceasta linie am cautat s-o sintetizez in cu-
vintarea de incheiere a lucrarilor Congresului al XI-lea *.

Retiparirea vechii bropri din 1918 nu este lipsita de fo-
los astazi, fiindca discutiile din acea perioada ne ajuta s.
lamurim multe lucruri in legatura cu sarcinile actuale ale
partidului nostru. Cuvintari ca cele rostite de tovara§ii
Preobrajenski, Osinski §i Larin la Congresul al XI-lea, in
cadrul discutiilor pe marginea raportului Comitetului Cen-
tral, au aratat limpede c. atentia unui mare numar de ac-
tiv4ti de partid cu inalte functii de conducere nu este
dreptata spre ceea ce trebuie. Miezul" sarcinilor politicii
noastre a fost gre§it definit in aceste cuvintari. Sper
intr-un viitor nu prea departat am sa pot vorbi mai ama-
nuntit cu cititorii despre acest lucru. Deocamdata insa tre-
buie s m marginesc la observatia ea: in bro§ura in curs de
retiparire este vorba tocmai de lamurirea motivului pentru
care atunci (ca i astazi) se punea pe primul plan sarcina
sa invatam s muncim", repartizind mai potrivit oamenii,
cautind sã stabilim raspunderea personala a fiecaruia pentru
o munca precis determinata, studiind §i controlind cu mai
multa atentie experienta practica capatata in munca, iar
nu alergind dupa noi" planuri de creare a unor noi institu-
tii sau de refaceri structurale, de reorganizari etc.

In concluzie, inca o observatie, pe care o consider absolut
necesara. Am scos din bro§ura de fata cuvintul de incheiere
rostit la §edinta C.E.C. din Rusia, in primavara anului
1918 **. Aceasta cuvintare a fost stenografiata in a§a fel ca
nu se intelege nimic. Trebuie s repet, in legatura cu aceasta,
cele spuse cindva de mine, in 1919 sau 1920, intr-o scrisoare

* Vezi volumul de boa', p. 117-124. Nota red.
** Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 36, Bucureiti, Editura politici, 1965,

ed. a doua, p. 281-290. Nota red.

in-

ca
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catre tovarasii din Petrograd, care era destinata presei, dar
care, din pacate, n-a fost publicata *. $i anume : nu fa's-
pund pentru textul cuvintarilor mele asa cum sint ele, de
obicti, redate in ziare, i rog foarte staruitor ca aceste cu-
vintari sa nu fie retiparite, cel putin daca nu exista o
nevoie stringenta, speciala, si in nici un caz fara a repeta
prezenta mea declaratie precisa. Fie ca vorbesc adeseori
prea repede, fie ca ma exprim adeseori foarte incorect sub
raport stilistic, fie ca in mod obisnuit stenografierea cuvin-
tarilor se face la noi in graba i extrem de nesatisfacator,
pentru toate aceste motive si pentru altele luate la un loc

fapt este ca nu-mi asum absolut nici o raspundere pentru
cuvintarile mele stenografiate i rog ca ele sa nu fie retipa-
rite. Sa poarte raspunderea cei ce stenografiaza cuvintarile:
Pentru retiparire insa, daca este nevoie de asa ceva, sint mat
mult decit suficiente brosurile i articolele, pentru al caror
text imi asum categoric toata raspunderea.
28. IV. 1922

Pub liras in 1922 in broma
Ulianov),N. Lenin (V. I.

Articole vechi pe teme
mai apropiate de ccle noi", Moscova, Gosizdat

N. Lenin

Se tipdreite dupd manuscris

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 44, Bucure8i, Editura
ed. a doua, p. 247-249. Nota red.

politick, 1967,.
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TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN 1"

0 noua conferinta peste trei luni ar fi cel mai convenabil
lucru pentru noi. La incheierea lucrarilor Conferintei de
la Genova sa nu va asumati, in nici un caz, vreun fel de
obligatii financiare, sa nu recunoasteti nici un fel de datorii

in general, sa nu va temeti de ruperea tratativelor.
Opinia separata a tovarasului Krasin ne arata ca linia lui
este complet greit i absolut inadmisibil. Indiferent de
mersul i rezultatul tratativelor financiare, ridicati Inca o
data, cu toata taria, problema obligatiei reciproce pentru
mentinerea pacii i sprijiniti-o chiar i in forma nesatisfaca-
toare in care o prezinta Lloyd George.

kris la 30 aprilie 1922 Se tipiireite pentru prima oara,
dupa un exemplar dact.loglahat

11

si,
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SCRISORI CATRE BIROUL POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA CU UN PROIECT

DE TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN 107

Date fiind ov.ieli1e, nemaipomenit de blamabile si de
periculoase, manifestate de Cicerin si Li tv in ov (fara
sa mai vorbim de Krasin), propun s li se adreseze u n
sever avertisment.

Proiectul meu :
Regretam nespus de mult ca Cicerin i, in parte, si

Litvinov s-au coborit Oda la absurditatile lui Krasin. Date
fiind aceste ovieli, cerem delegatiei sa intrerupa neaparat
tratativele, i cit mai repede cu putinta, dar sa motiveze
clar si precis acest lucru prin refuzul de a restabili proprie-
tatea privat i sa declare ca numai daca ni se acorda un
imprumut imediat i deosebit de avantajos acceptam sa
facem unele concesii, mentinindu-ne, binetnteles, pe punctul
de vedere al incheierii unui acord de la egal la egal Tritr !
cele doua sisteme de proprietate. (In caz ca tovarasii vor
mai manifesta sovaieli, fie ele oricit de mici, vor fi dez-
avuati in mod public de Comitetul Executiv Central din
Rusia i destituiti din functiile ce le detin.) Telegrama ofi-
ciala a lui Litvinov arata clar c adversarii vor sa ne
insele".

Lenin. 2/V

Cu modificarea propusa de Stalin de a elimina cuvintele
prin care amenintam cu dezavuarea n u shit de acord.

Lenin.
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Tov. Stalin,
Mai propun Inca' o completare la telegrama ce urmeaz.51 a

fi trimis51 la Genova, si anume :
La 12 mai urmeaz s. aib loc sesiunea Comitetului

Executiv Central din Rusia. Pink' la aceast51 data, cel putin
trei membri ai delegatiei trebuie sa. fie la Moscova cu toate
materialele. Cicerin trebuie s. r5.mina in Germania si sa"-si
continue tratamentul pina la completa ins'an'atosire l's.

Lenin. 2 V

Scris la 2 mai 1922 Se tipareste pentru prima oari,
dupii manuscris

144
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LA CEA DE-A ZECEA ANIVERSARE A PRAVDEI"

S-au implinit zece ani de la fondarea Pravdei", cotidian
bolsevic legal in limitele permise de legile tariste "9. Dar
inainte de acest deceniu se mai intinde inca aproape un de-
ceniu : noua ani (1903-1912), socotind de la apariia
bolsevismului, iar daca numaram anii de la fondarea vechii
Iskre" 110 (1900), care, prin orientarea ei era pe de-a-ntre-
gul bolsevicr, sint treisprezece ani (1900-1912).

A zecea aniversare a unui cotidian bolsevic care apare in
Rusia... Doar zece ani s-au scurs de atunci ! Dar prin conti-
nutul luptei si al miscarii, acesti zece ani fac cit o sutá.
Rapiditatea dezvoltarii sociale in ultimii cinci ani este pur

simplu supranaturala, daca e s aplicam un vechi etalon
acela al filistinilor europeni de felul eroilor Internafio-

nalei a II-a i ai Internationalei a I11/2, al acestor filistini
civilizati care sint obisnuiti sà considere drept natural"
faptul cà sute de milioane de oameni (peste un miliard, ca
sa fim precisi) din colonii, din carile semidependente i cu
desavirsire sarace consimteau sa fie trataci ca niste indieni
sau ca niste chinezi, s indure nemaipomenita exploatare si
jaful direct, foamea, actele de violenç i batjocura, i toate
astea pentru ca niste oameni civilizati" s poata rezolva
in mod liber", democratic" si parlamentar" problema
daca e cazul s. imparta in mod pasnic prada sau sa exter-
mine Inca' vreo zece-douazeci de milioane de oameni pentru
impartirea prazii imperialiste, ieri intre Germania si Anglia,
iar miine intre Japonia si America (cu participarea, intr-un
fel sau altul, a Francei si a Angliei).

si
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Principala cauza a acestei uriase accelerari a dezvoltarii
mondiale o constituie atragerea pe fagasul ei a noi sute
sute de milioane de oameni. Vechea Europa burgheza i irn-
perialista, care se obisnuise sa creada cà e buricul pamintu-
lui, a putrezit i in primul macel imperialist s-a spart ca un
abces purulent. Oricit ar scinci din aceasta pricina toti
Spenglerii i toti filistinii culti care Ant in stare sa se lase
incintati (sau cel putin sa se ocupe) de el, acest dechn al
vechii Europe constituie doar un epjsod in istoria prabusirn
burgheziei mondiale, care s-a ghiftuit de pe urma jafului
imperialist A a asupririi majoritatii populatiei de pe glob.

Aceasta majoritate s-a trezit acum i s-a pus in miscare,
si ea nu mai poate fi stavilita nici de cele mai maH si mai
puternice" state. Zadarnice Ant stradaniile lor ! Actualii
invingatori" din primul macel imperialist nu Ant in stare
sa invinga nici macar pe mica, pe minuscula Irlanda, nu
sint in stare sa lichideze nici harababura care s-a produs
intre ei insisi in chestiunile financiare i valutare. Iar India
si China Ant in fierbere. Ele numara laolalta peste
700 000 000 de locuitori, care impreuna cu populatia din
tarile asiatice invecinate cu ele A perfect asemänatoare insu-
meaza mai mult de jumatate din populatia globului. Acolo
se apropie, se apropie in mod irezistibil cu tot mai mare
repeziciune anul 1905, cu deosebirea, esentiala si imensa, ca
in 1905 revolutia din Rusia a mai putut (cel putin la in-
ceputul ei) sa se desfasoare in mod izolat, adica fara sa
atraga numaidecit in revolutie i alte taxi. India si China
insa, unde revolutia se maturizeaza, se angreneaza sau s-au
si angrenat in lupta revolutionara, in miscarea revolutio-
nara, in revolutia internationala.

Cea de-a zecea aniversare a Pravdei" cotidian bolse-
vic legal ne infaviseaza in mod concret unul din jaloa-
nele imensei accelerari a marii revolutii mondiale. In anii
1906-1907 se pärea ca tarismul zdrobise complet revolutia.
La citiva ani dupa aceea partidul bolsevic a reusit sa pa-
trunda in alt mod, sub alai forma' in citadela inami-
cului i sl inceapa sa-si desfasoare zi cu zi activitatea sa
legala" de subminare pe dinauntru a blestematei autocratii

si

si
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tariste i mosieresti. Au mai trecut Inca citiva ani, i revo-
lutia proletara organizata de bolsevici a iesit invingatoare.

Cind, in 1900, a fost fondata vechea Iskra", au parti-
cipat la aceasta actiune vreo zece revolutionari. Cind, la
Congresul ilegal de la Bruxelles si Londra din 1903, a luat
fiinta bolsevismul, au participat la crearea lui vreo patru-
zeci de revolutionari 111

In anii 1912-1913, cind a aparut Pravda" bolsevici
legala, n spatele ei se aflau zeci si sute de mii de muncitori,
care au invins, prin sumele colectate de ei copeica cu
copeica, atit teroarea tarismului, cit i concurenta mensevi-
cilor, a acestor tradatori mic-burghezi ai socialismului.

In noiembrie 1917, la alegerile pentru Adunarea consti-
tuanta, din cei 36 000 000 de alegatori, 9 000 000 au votat
pentru bolsevici. In realitate insa, nu in cadrul unor alec,P eri
ci in plina lupta, la sfirsitul lunii octombrie i in noiem-
brie 1917, s-a pronuntat pentru bolsevici majoritatea prole-
tariatului si a taranimii constiente, reprezentata de majo-
ritatea delegatilor la cel de-al II-lea Congres general al
Sovietelor din Rusia, de majoritatea partii celei mai active
si mai constiente a poporului muncitor, i anume de majori-
tatea armatei, al carei efectiv se ridica in acea perioada la
12 000 000 de oameni.

Aceste cifre ne ofera un mic tablou al accelerarii"
miscarii revolutionare mondiale in ultimele doui decenii.
Un tablou foarte mic, cu totul incomplet, care infatiseaza,
intr-o forma foarte imperfecta, doar istoria unui popor de
150 000 000 de oameni, in timp ce in acesti douazeci de ani
a inceput i s-a dezvoltat, devenind o forta de neinvins, re-
volutia intr-o serie de tali a caror populatie insumeaza un
miliard si mai bine de locuitori (intreaga Asie, si nu trebuie
uitata nici Africa de sud, care nu de mult a amintit de pre-
tentia locuitorilor ei de a fi oameni, iar nu sclavi, si a facut
acest lucru intr-o forma nu tocmai parlamentara").

$i daca niscai spenglerasi" fie-mi iertata expresia
vor trage de aici concluzia (din partea inteleptilor" con-
ducatori ai Internationalei a II-a §i ai Internationalei
a II1/2 te poti wepta la orice prostie) c acest calcul ar
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exclude din fortele revolutionare proletariatul din Europa
si din America, le vom raspunde : inteleptii" conducatori
mentionati de noi rationeaza tot timpul ca si cum din faptul
ca la noua luni de la zamislire urmeaza sa se nasca copilul
decurge posibilitatea de a stabili exact ora si minutul naste-
rii, precum si pozitia copilului la nastere, starea lauzei in
timpul nasterii sau intensitatea durerilor si gradul de pericol
prin care trebuie sa treaca copilul si lauza. Intelepti" oa-
meni ! Ei nu pot in ruptul capului sa priceapa ca, din
punctul de vedere al dezvoltarii revolutiei internationale,
trecerea de la cartism la Hendersonii care se prosterneaza in
fata burgheziei, sau de la Varlin la Renaudel, sau de la
Wilhelm Liebknecht si Bebel la Siidekum, Scheidemann si
Noske nu este altceva decit un fel de trecere" a automobi-
lului de pe o sosea dreapta si neteda, lunga de sute de kilo-
metri, intr-o baltoaca de citiva metri, murdara si imputità,
aflata pe aceeasi sosea.

Oamenii isi fauresc ei insisi istoria. Dar cartistii, Varlinii
si Liebknechtii o fauresc cu creierul si cu inima lor, in timp
ce conducatorii Internationalei a 11-a i ai Internationale'
a 111/2 o fauresc" cu ajutorul unor alte parti ale corpului :
ei ingrasa terenul pentru noi cartisti, pentru noi Varlini si
noi Liebknechti.

In acest moment extrem de greu, orice amagire de sine ar
fi un mare rau pentru revolutionari. Desi bolsevismul a
devenit o forta internationala, desi in toate tarile civilizate
si avansate au aparut de pe acum noi cartisti, noi Varlini si
noi Liebknechti, care alcatuiesc partidele comuniste legate
(pe cit de legala era Pravda" noastra cu zece ani in urma
sub tarism), deocamdata burghezia internationala continua
totusi sa fie incomparabil mai puternica decit adversarul ei
de clasa. Aceasta burghezie, care a facut tot ce i-a stat in
putinta pentru a ingreuia nasterea, pentru a inzeci primej-
dine si chinurile nasterii puterii proletare in Rusia, e inca
in stare sa osindeasca la chinuri si la moarte milioane si
milioane de oameni cu ajutorul razboaielor albgardiste si
imperialiste etc. Acest lucru nu trebuie sa-1 uitam. Tre-
buie sa punem, cu pricepere, de acord tactica noastra cu
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aceasta particularitate a situa%iei de astazi. Deocamdati.
burghezia mai e Inca. In stare sa chinuiasca, sa tortureze §i
sa ucida in voie. Dar ea nu poate sa opreasca victoria ine-
vitabila §i din punct de vedere istoric-universal foarte
apropiat i deplina a proletariatului revolucionar.
2/V. 1922

Pravda nr. 98 din 5 mai 1922 Se tiparette Leila textell
Semnat : N. L en in toeing: in ziar
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SCRISOARE CATRE G. I. SOKOLNIKOV
IN LEGATURA CU POLITICA FINANCIARA

Cite o copie pentru tovarasii Tiurupa,
Rikov 4i Stalin (pentru Biroul Politic)

Tovarase Sokolnikov,
Tovarasul Tiurupa mi-a relatat despre proiectul unui im-

prumut intern de cereale, care a fost intocmit de dumnea-
voastra, si am citit i textul acestui proiect. Mie mi se pare
ca va inselati. Cum ati putea sã dovediti c o asemenea ma-
sura ar putea s ne aduca in mod practic ceva ? Cred ea'
trebuie s conchidem, dimpotriva, ca ea ar duce la o in-
rautire a situatiei noastre, umflind emismnea, adica im-
pingind piata, in care domneste specula, spre aplicarea unei
masuri de lupta impotriva noastra pe care ea o foloseste cu
atita succes. $i anume, piata, pe cit se pare, aproape ca a
invatat sa urce atit de repede preturile in urma cresterii
emisiunii, inch emisiunea va inceta s. scoata de la populatie
orice valori reale, transformindu-se intr-un joc steril
intr-o autoconsolare desarta pentru noi. (In ce priveste va-
lorile reale ce se obtin cu ajutorul emisiunii, trebuie s.
existe unele date exacte. Ele ar trebui totalizate intr-o
forma cit mai succinta, ma'car saptaminal. Se face acest
lucru ?)

Mi se pare ca e timpul sa se renunte la aceasta (fauna-
toare autoconsolare,sa se treaca la adoptarea unor masuri
cu adevarat revoluitonare, pe de o parte in vederea unui
spor de incasari la diverse impozite, iar pe de alta parte in
vederea unei urgente §i substantiale reduceri a personalului.
Trebuie totodata sa. nu pregetam sa suspendam, in parte pe
termen nelimitat, iar in parte pina in toamna activitatea a
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o serie de mari seccii din unele comisariate ale poporului sau
chiar a unui comisariat sau altul.

I-am scris astazi lui Dzerjinski sa controleze clack' se lu-
creaza serios la inchiderea liniilor ferate de categoria
a 3-a 112. Tare ma tern ca daca n-o sa se ia masuri revoluvio-
nare de acest fel, o sa ramina pe hirtie si rezolutia cu pri-
vire la politica financiara, adoptata de congres 113, si in
general o sa raminem in urma vietii, riscind sa ne dovedim
neputinciosi in fava catastrofei care ne ameninva.

Va rog sa-mi trimiteti concluziile dumneavoastra
Lenin

Dictat la tde fon la 2 mai 1922
Publicat pentru prima oath' in 1959,

in Culegeri din Lenin', vol. XXXV1
Se apireste dupii textul
consemnat de secretari

(un exemplar dactilografiat)

114.
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RASPUNS LA OBSERVATIILE CU PRIVIRE
LA MUNCA VICEPRESEDINTILOR

(A VICEPRESEDINTILOR CONSILIULUI
COMISARILOR POPORULUI) 115

Tovarasului Stalin, cu rugamintea de a-I trimite
(fara a-I multiplica, pentru a nu da in vileag polemica)

membrilor Biroului Politic si tovarasului Tiurupa
(dar fiecare dintre ei s scrie, chiar pe
document, ca 1-a citit la data cutare).

Va rog s. ma scuzaci pentru intirzierea cu care va ras-
pund, ea se datoreste necazurilor cu extragerea glontelui 116.

Observaciile tovarasului Rikov slut critice", dar impre-
cise, si nu necesita un raspuns.

Observacia tovarasului Tomski in legatura cu sisternul
premial o consider neintemeiata. Esecul sistemului premial
sindical, care a degenerat, dupa expresia tovarasului Tomski,
intr-o jefuire a statului", trebuie s. ne determine sa de-
punem eforturi mai perseverente in direccia studierii i im-
bunatacirii modurilor de aplicare a sistemului premial, dar
in nici un caz sa nu ne faca s. renuncam la el.

Observaciile tovarasului Trocki slut i ele, in parte, im-
precise (de pilda temerile" faca de § 4) §i nu necesita un
raspuns ; in parte ele reiau vechile noastre divergence cu
tov. Trocki, care au putut fi deseori observate in Biroul
Politic. Am sa raspund pe scurt la aceste observacii, referin-
du-ma la cele doua puncte principale : a) Inspeccia munci-
toreasca-caraneasca i b) Comisia de stat a planificarii.

a) In ceea ce priveste Inspeccia muncitoreasca-caraneasca,
tov: Trocki n-are de loc dreptate. In condiciile unui cumplit
spirit departamental", care la noi se rnanifesta chiar prin-
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tre cei mai buni dintre comunisti, in conditiile unui nivel
scazut de cultura al functionarilor, in conditiile intrigilor
din cadrul departamentelor (mai nefaste chiar decit cele de
la Inspectia muncitoreasca-taraneasca), nu ne putem lipsi,
in momentul de fata, de Inspectia muncitoreasca-taraneasca.
Putem i trebuie sa ne ocupam de ea in mod sistematic i cu
perseverenta, pentru a o transforma intr-un aparat de con-
trol si de imbunatatire a intregii activitati de stat. Un alt
mijloc practic de a controla, imbunatati i ndruma activi-
tatea nu exista. Daca in prezent Inspectia muncitoreasca-
taraneasca are un aparat de vreo 12 000 de persoane, care
e de proasta calitate i e prost pltit, nseamna c. trebuie

reducem efectivul imbunatacim ; bunaoara, s.
mentinem 1/13 din personal cu 1/2 din totalul salariilor de
'Ana acum, adica sa majoram salariul de trei ori ; sa alegern
la inceput citeva zeci, apoi citeva sute de lucratori dintre
cei mai buni, absolut cinstiti i priceputi, care exista i azi,
dar al caror numar nu-I cunoastem exact, care nu shit se-
lectionati, nu sint grupati isorganizati. Acest lucru putem
trebuie facem. Altfel nu vom putea th luptam impotriva
spiritului departamental si a birocratismului. Altfel nu vom
putea invatam pe muncitorii i arann faith' partid cum

conduca ; or, in momentul de fata nu putem s renun-
tam nici n principiu i nici in mod prune la aceasta
sarcina.

b) In ceea ce priveste Comisia de stat a planificarii, nu
numai c tov. Trotki n-are de loc dreptate, dar ramii uimit
vazind at de neinformat este el in problema pe care o
discuta. Comisia de stat a planificarii nu numai ca nu sufera
de academism, dar, dimpotriva, e supraincarcati cu tot felul
de bagatele" extrem de marunte si de cotidiene. Toy.
Krjijanovski, din delicatete, cedeaz 5. prea usor rugamintilor
acelora care-i solicita staruitor ajutor" imediat. Noul vice-
presedinte al Comisiei de stat a planificarii, Peatakov, va
fi, sper, ceva mai sever" si va face eforturi pentru ca
aceasth institutie s5. remedieze o deficienta a ei care este cu
totul opusa celei pe care o reprezinta academismul".

Desi mi sint bine cunoscute deficientele reale ale Comisiei
de stat a planificarii, totusi, ca sa pot prezenta membrilor

sa-i si sa-I

si

sa-i
sa



RASPUNS LA OBS. CU PRIVIRE LA MUNCA VICEPRESEDINTILOR 195

Biroului Politic un material inforrnativ bazat pe fapte objec-
tive, iar nu pe fantezii, 1-am intrebat pe tov. Krjijanovski
daca munca lui n-are cumva un caracter abstract" §i i-am
cerut date exacte in aceasta privinta. Dinsul mi-a trimis o
lista cu problemele de care a trebuit sa se ocupe prezidiul
Comisiei de stat a planificarii in decurs de doua luni : fe-
bruarie i martie 1922. Iata bilantul lor : aa) probleme le-
gate de planificare 17°/o ; bb) probleme importante de
ordin economic 37010 ; cc) bagatele" 46°A. Aceste
materiale pot sa le trimit spre examinare oricaruia dintre
membrii Biroului Politic.

Al doilea document al tovara§ului Trotki, datat
23. IV. 1922 §i adresat vicepre§edintilor, cu o copie pentru
secretariatul Biroului Politic (probabil ca intimplator nu
mi s-a trimis §i mie una), cuprinde, in primul rind, o cri-
tica" extrem de vehementa, dar complet grqita, a hotaririi
Biroului Politic cu privire la instituirea unei comisii finan-
ciare alcatuite din trei persoane (Sokolnikov §i cei doi vice-
preFdinti), pe care o considera drept o frina in relatiile
intre Micul C.C.P. §i Marele C.C.P. Caracterul acestei cri-
tici, care e indreptata impotriva vicepre§edintilor, nu co-
respunde activitatii de planificare §i nici vreunei alte activi-
tati de stat cit de cit organizate.

In al doilea rind, acest document cuprinde acelea§i invi-
nuiri de academism cu totul nejuste, diametral opuse adeva-
rului, care au fost aduse Comisiei de stat a planificarii §i
culmineaza cu urmatoarea declaratie a tovara§ului Trotki
care vade§te atita lipsa de informare incit pare de-a dreptul
neverosimila : Fara o stabilire a cuantumului emisiunii
scrie el §i fara o repartizare a mijloacelor banwi intre
departamente, nu exista §i nu poate s existe in momentul
de fatal nici un fel de plan economic. Or, p e cit pot eu

judec, Comisia de stat a planificarii n u are
nici o legatura cu aceste probleme fundamentale".

Cuvintele subliniate m obliga sa pun o singura intre-
bare : de ce judeci" fara sa te informezi ? Orice membru
al Comitetului Central §i orice membru al Consiliului Mun-

sa
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cii ;i Apararii se poate lesne informa. A te informa in-
seamna a afla ca in cadrul Comisiei de stat a planificarii
exista o sectie economica-financiara, care se ocupa tocmai
de problemele mentionate. Existl, desigur, unele lipsuri in
aceasta activitate, dar ele nu trebuie cautate in academism,
ci tocmai in directia opusa.

Scris la 5 mai 1922
Publicat pentru prima oath- partial
In 1928, in Culegeri din Leme,

s.ol. VIII
Publicat pentru prima oarl in

intregnne in 1950, in : V. 1, Lenin,
Opere, ed. a 4-a, vol. 33

Se tiplrefte dupd manuscris
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PROIECT DE TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN

Rupeti neaparat §i cit mai repede tratativele, in urma
noului memorandum prezentat de aliati "7, fiindca noi nu
intelegem s facem .concesii proprietarilor 5i acum e mo-
mentulcel mai potnvit. Once tergiversare duce la slThirea
pozitiei noastre. Avind in mina tratatul german, noi in nici
un caz n-o s'a renuntam acum la incercarea noastra mdc-
lungatI de a-I lua numai pe el drept baza. Incepeti, cu
multa prudenta, sal flirtati separat cu Italia.

Scris la 5 sau 6 mai 1922 Se tipareite pentru prima oarii,
dupai manuscris
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TELEGRAMA CATRE, M. M. LITVINOV "8

Nola ni se pare ca ultimul memorandum al puterilor
aliate, in general inacceptabil, constituie un motiv nimerit
pentru ruperea tratativelor ; dar, daca nu sinteti de acord
cu acest lucru, noi, considerind ruptura in principal _boa:
rita, sintem de acord ca dumneavoastr a. sa alegeti singuri
momentul cel mai potrivit pentru ruperea tratativelor.

Seth la 8 mai 1922 Se tipdreste pentru prima oarl
dupd un exemplar dactilogra f iat
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TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN "9

Daca tinem seama de insemnatatea tratatului ruso-ger-
man, de felul cum a fost primit de Germania, de influenta
pe care o exercita el asupra Italiei §i cle apriga disputa din-
tre tarile capitaliste pentru obtinerea de concesiuni petro-
liere, ajungem la concluzia ca cel mai potrivit lucru pentru
noi in momentul de fata este ca, in decursul unei anumite
perioade, de cel putin citeva luni, intreaga noastra politica
internacionala sa se bazeze numai pe tratatul ruso-german,
care sa fie declarat singurul model qi de la care ne vom
abate exclusiv in cazul cind ni se vor oferi mari avantaje.
Cauta0 s pregatici acest lucru printr-o ruptura a tratative-
bor. Vrem ca, o data cu ratificarea tratatului ruso-german,
sa includem o notificare similara In declaratia Comitetului
Executiv Central din Rusia. Comunicati-ne numaidecit, te-
legrafic, care este parerea dumneavoastra.

Seth la 9 mai 1922 Se tipiireite pentru prima oarii,
dupii un exemplar dactilografiat

15 Lenin Opere complete, vol. 45
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PROIECT DE HOTARIRE A BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE

LA PREZENTAREA UNOR DATE
CENTRALIZATOARE IN LEGATURA

CU IMPOZITUL IN NATURA

Se traseaza ca sarcina
1) Comisariatului poporului pentru aprovizionare,
2) Comisariatului poporului pentru agricultura,
3) Directiei centrale de statistica,
4) Comisiei de stat a planificarii,

sectiei agricole,
s. prezinte la Comitetul Central, in termen de patru zile,
date centralizatoare de cel mult 1 pagina cu
privire la impozitul in natura, indicindu-se clar si precis
cuantumul impozitului in natura care a fost steins in 1921
1922 si al celui prevazut, in presa, pentru anul 1922
1923 120.

Seri, la 11 mai 1922 Se tipareste pentru prima para.
dupâ manuscris
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TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN 1"

Daca am inceles bine comentariile presei in legatura cu
situacia creata de raspunsul nostru, Lloyd George este
dispus sa faca distinccie Imre acordul politic de pace, care
ar urma sa fie incheiat imediat, si acordurile economice-
financiare, care ar urma sa" fie transmise unei comisii
instituite pentru un timp mai indelungat 122 Aceasta ar fi
solucia cea mai avantajoasa, si ea ar insemna o victorie
certa ; de aceea va recomandam : 1) mergeci, in conti-
nuare, pe linia unei intransigence absolute in domeniul
economic, acceptind totodata instituirea sus-numitei comisn,
2) sprijinici-1 pe toate caile pe Lloyd George in eforturile lui
de a incheia un acord politic (tratat de garancie), 3) in-
cercaci, prin toate mijloacele, sa incheiaci acorduri separate
cu diferite OH, 4) eautati sa. profitaci la maximum de felul
cum pune Lloyd George problema granicelor rasaritene ale
Poloniei si RomLliei, aratind ca aceste granite constituie 0
piedica pentru instaurarea pa'cii, dar treaba asta sa fie f a-
cuta cu precaucie, ca sa nu ni se aduca obieccii ca ne abatem
de la prevederile tratatului de la Riga 123 VI rugam inca o
data sa ne comunicaci de urgenca tezele fundamentale pen-
tru rezolucia C.E.C. din Rusia la raportul lui Ioffe, in spe-
cial cele in legatura cu tratatul de la Rapallo vezi
telegrama noastra cu nr. 3 535 *.

Scris 14 14 mai 1922

* Vezi volumul de fa;1, p. 199. Nota red.

15*

Se tipdreste pentru prima oard
dupd an exemplar dacttlografiat
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN,
CU UN PROIECT DE HOTARIRE

A BIROULUI POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA

CU MONOPOLUL COMERTULUI EXTERIOR 124

Tovarase Stalin ! Data fiind situaiia ce s-a creat, propun
ca, printr-o consultare a membrilor Biroului Politic, sa se
adopte urmatoarea directiva : Comitetul Central confirrna
hotadrea cu privire la monopolul comertului exterior si
decide ca pretutindeni sä inceteze studierea si pregatirea
conditiilor pentru fuzionarea Consiliului economic superior
si a Comisariatului poporului pentru .comertul exterior. Sa
semneze, in mod secret, to%i comisarii poporului" si sa se
restituie lui Stalin originalul, sa nu se Lea nici o copie.
15/V.

Scris la 15 mai 1922
Poblicat pentru prima oarii in 1939,

In "CAttegert din Lenin', vol. XXXII!

Lenin

Se tiparefte dupa manuscris
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COMPLETARI LA PROIECTUL DE LEGE
PENTRU PUNEREA IN APLICARE A CODULUI

PENAL AL R.S.F.S.R. $1 SCRISORI
CATRE D. I. KURSKI 125

1

Proiect
LEGE PENTRU PUNEREA IN APLICARE

A CODULUI PENAL AL R.S.F.S.R.

...5. Pina la statornicirea conditillor menite s puna Puterea sovietica
la adapost de orice tentative contrarevolutionare indreptate impotriva
ei, se acordi tribunalelor revolutionare dreptul de a aplica pedeapsa
-capitala condamnarea la moarte prin imptware pentru crimele
prevazute la articolele 58, 59, 60, 61, 62, 63 + 6 4...... din Codul
penal).

Sa se adauge i articolele 64, 65, 66, 67, 68 §i 69.
X x) SI se adauge : dreptul de a tinlocui pedeapsa capi-

tall prin expulzare, tn baza unei hotadri a Prezi-
diului C.E.C. din Rusia (pe tenmen limitat sau
tenmen).

X x SI se adauge : pedeapsa capitala pentru intoarcere
nepenrnisa din strainatate.

Tovaraw Kurski,

Dupa parerea mea trebuie extinsa aplicarea pedepsei ca-
pitale (cu linlocuirea ei prin expulzare). Vezi art. 1 j o s, unde
se vorbqte despre toate felurile de activitate desfasurata de
mensevici, socialigi-revolutionari etc. ;

sa se gaseasca o formulare din care si se vada legitura
acestor cuacviuni burghezia mondiala §i cu lupta
dusa de ea impotriva noastra (coruperea presei i recrutarea
de agemi, pregatirea unui razboi etc.).

X)

Uri

x)
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Rog sa mi se restituie de urgena aceste propuneri, Im-
preuna cu observatiile dumneavoastra.
15/V.

Scris la 15 mai 1922
Publicat pentru prima oarii partial
hi 1937, in revista Bolievile nr. 2

2

Lenin

Se tiplrette pentru prima oarii,
in intregime, dupe's' manuscris

17. V. 1922.
Toy. Kurski ! Ca o completare la cele discutate de noi,

iti trimit proiectul unui paragraf aditional la Codul penal.
Este o schita de proiect care va trebui, desigur, sa fie Inca
refacuta in mod temernic i pusa la punct. Ideea funda-
mentala, cu toate lipsurile pe care le prezinta aceasta schita,
este, sper, destul de limpede : sa se formuleze clar o teza prrn-
cipiala i veridica din punct de vedere politic (si nu numai
Ingust-jundica), care sa motiveze esenta §i justificarea tero-
rii, necesitatea i limitele ei.

Justitia nu trebuie sa 'intature teroarea a promite asa
ceva Inseamna a te Insela pe tine Insuti sau a Insela pe altn

ci s-o fundamenteze i s-o legifereze principial i lirn-
pede, fara ipocrizie i fara inflorituri. Formularea trebuie
s51 fie eit mai ampla, fiindca numai ideea de drept revolu-
ionar i constiinta revolutionara vor stabili conditiile pen-

tru o aplicare, mai mult sau mai putin larga, a terorii.
Cu salutari comuniste,

Lenin

Varianta 1:
Propaganda sau agitatia, sau apartenenta la o organiza-

tie, sau concursul dat unor organizatii care actioneaza (prim
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propaganda si agitatie) in directia sprijinirii acelei parti din
burghezia internationala care nu recunoaste egalitatea in
drepturi a sistemului comunist de proprietate care vine

ia locul capitalismului i, recurgind Ja interventie sau
la blocada, la spionaj, la finantarea presei i la alte mijloace
similare, cauta sa-1 rastoarne prin violenta,

se sanctioneaza cu pedeapsa capitaK care, in cazul unor
circumstance atenuante, poate fi comutata in privarea de
libertate sau n expulzare.

Varianta 2 :

a) Propaganda sau agitacia care in mod obiectiv spri-
jina acea parte din burghezia internacionala care s.a.m.d.
pina la capat.

b) De aceeasi sancciune sint pasibili i cei vinovaci de
a fi facut parte din organizatii sau de a fi sprijinit or-
ganizacii sau persoane care desfasoara o activitate avind
caracterul mai sus aratat (a caror activitate are caracterul
mai sus aratat).

Publicat pentru prima oarii in 1924,
in Al V-lea Congres general

al lucriitorilor
din domeniul justitiei sovietice.

10-15 martie 1924. Teze.
Dare de seamii stenogralici.
Rezolulii, Moscova, lurizdat

# Varianta 2b
care sprijina sau
sint in stare sa.

sprijine

Se tiplirege dupii manuscrii

sa
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PROIECT DE HOTARIRE
A COMITETULUI EXECUTIV CENTRAL DIN RUSIA

LA RAPORTUL DELEGATIEI
LA CONFERINTA DE LA GENOVA

Se va intocmi un proiect de rezolutie a C.E.C. din Rusia
la raportul lui Ioffe, cam in felul urmator :

1. Delegatia C.E.C. din Rusia Indeplinit In mod
corespunzator misiunea, aprnd deplina suveranitate a
R.S.F.S.R., luptind Impotriva incercarilor de aservire si de
restabilire a proprietatii private si Incheind un tratat cu
German la.

2. Situatia politica si economica internationala se carac-
terizeaza prin urmatoarele trasaturi :

sub raport politic : inexistenta unei situatii de pace
si pericolul unor noi razboaie imperialiste I Irlanda ; India ;
China si altele ; inrautatirea relatiilor dintre Anglia si
Franta, dintre Japonia i Statele Unite etc. etc. ((mai ama-
nuntit))

3. sub raport economic : tarile Invingatoare", pu-
ternice pe plan mondial si Imbogatite de pe urma razboiului
(= a jafului), dupa trei ani si jumatate de la terminarea
razboiului nu pot sa restabileasca nici macar vechile relatii
capitaliste lhaos valutar ; neindeplinirea i imposibilitatea
indeplinirii prevederilor tratatului de la Versailles, neachi-
tarea datoriilor catre Statele Unite e t c. e t c. (m a i
amiinuntit)1.

I
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4. De aceea paragraful 1 al rezolutiilor de la Cannes,
recunoscind egalitatea in drepturi a celor doua sisteme de
proprietate (proprietatea capitalista, sau privata, i cea co-
munista, care deocamdata este adoptata numai in
R.S.F.S.R.), este nevoit s recunoasca, fie si indirect, crahul,
falimentul primului sistem de proprietate si inevitabilitatea
unei intelegeri cu cel de-al doilea sistem, ca de la egal la
egal.

5. Celelalte paragrafe ale conditiilor de la Cannes, pre-
cum si memorandumurile etc. ale marilor puteri prezentate
la Genova sint in contradictie cu aceasta situatie i sint
astfel condamnate s ramina Iiter moarta.

6. 0 adevarata egalitate in drepturi a celor doua sisteme
de proprietate fie chiar ca o stare provizorie atita timp
cit intreaga lume n-a trecut Inca de la proprietatea privata
si de la haosul economic §i razboaiele generate de ea la o
forma mai Malta de proprietate figureaza numai in tra-
tatul de la Rapallo. De aceea C.E.C. din Rusia

saluta tratatul de la Rapallo ca singura solutie justa
pentru a iesi din greutatile si haosul actual si pentru a evita
pericolul unor noi razboaie (adta timp ch continua sa existe
doua sisteme de proprietate, dintre care unul atit de peri-
mat cum este proprietatea capitalista) ;

considera drept normal pentru relatiile dintre R.S.F.S.R.
statele capitaliste numai un asemenea tip de tratate ;

insarcineaza Consiliul Comisarilor Poporului si Comi-
sariatul poporului pentru afacerile externe sa duca o

in acest spirit ;

insarcineaza Prezidiul C.E.C. din Rusia sa confirme
acest lucru printr-un acord cu toate republicile care for-
meaza. o federatie cu R.S.F.S.R. ;

recomanda Comisariatului poporului pentru afacerile
externe i Consiliului Comisarilor Poporului sa nu admita

si

poli-
tica
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excemii in aceast5I privinta", adic51 abateri de la tipul trata-
tului de la Rapallo, deck in cazuri exceptionale, chid ar
prezenta avantaje cu totul deosebite pentru masele mun-
citoare din R.S.F.S.R. etc.126

Scris la 15 sau 16 mai 1922
Publicat pentru prima tiara in 1950,

in : V. I. Lenin,
Opere, ed. a 4-a, vol. 33

Se tiparette dup3 manuscris
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SCRISORI CATRE I. V. STALIN
PENTRU MEMBRII BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
IN LEGATURA CU DEZVOLTAREA

RADIOTEHNICII 1"

1

Tovara§ului Stalin, cu rugamintea de a transmite pe rind
aceasti scrisoare tuturor membrilor Biroului Politic

Tovara§e Stalin,
Va trimit, alaturat, doua rapoarte : unul intocrnit de pro-

fesorul Osadcii, specialist In electricitate, cu privire la tele-
comunicarii §i radiotelecomunicatii, iar celalalt de Bonci-
Bruevici (nu este ruda cu cunoscutii frari Bonci-Bruevici,
dintre care unul a fost director al treburilor Consiliului
Comisarilor Poporului, iar celalalt general tarist de vaza).
Acest Bonci-Bruevici, al carui raport 11 anexez aci, este spe-
cialist §i inventator de seama in domeniul radiotehnicii,
unul dintre principalii colaboratori ai laboratorului de radio
din Nijni Novgorod.

Din aceste rapoarte reiese ca, pe baza tehnicii noastre,
e pe deplin realizabila transmiterea la o distanra destul de
mare, prin radiocomunicarii, fara fir, a viului grai orne-
nesc ; este, de asemenea, pe deplin realizabila punerea In
funcriune a multor sute de aparate de receprie prin care
cuvintarile, referatele §i confermrele rinute la Moscova sa
poata fi ascultate In sute de localitari ale republicii, aflate
la o departare de sute de kilometri, iar in anumite condirii
la mii de kilometri de Moscova.

Cred ca realizarea acestui plan prezinta pentru noi o ne-
cesitate absoluta atit din punctul de vedere al propagandei
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si agitatiei, in special in rindurile maselor analfabete ale
populatiei, cit i pentru transmiterea conferintelor. Dat fiind
cá cei mai multi dintre profesorii burghezi de stiinte sociale
admisi de noi nu sint buni de nimic, ba sint chiar periculosi,
nu exista alta iesire pentru noi deck s facem in asa fel ca
putinii nostri profesori comunisti care sint capabili s. ina
prelegeri in domeniul stiintelor sociale sa fie auziti conco-
mitent in sute de localitati din toate regiunile federatiei.

De aceea cred ca nu trebuie in nici un caz s precupetim
mijloacele pentru a duce Oda: la capat opera de organizare
a radiotelefoniei i pentru a produce difuzoare bune.

Propun sa se adopte o hotarire in sensul ca se aloca
peste prevederile bugetare, ca o masura extraordinara, o
sumi de circa 100 000 de ruble aur, din fondul de aur,
pentru organizarea lucrarilor de la laboratorul de radio
din Nijni Novgorod, spre a accelera la maximum termi-
narea lucrarilor incepute de el pentru instalarea, in in-
treaga republica, a unor difuzoare bune si a sute de aparate
de receptie, care sa permita ca masele largi sa asculte cuvin-
tarile, referatele i conferintele tinute la Moscova sau in
alt centru.

SI fie insarcinat Consiliul Muncii i Apararii s. instituie
un control special asupra modului in care este cheltuit acest
fond i, eventual, daca se va dovedi c e util, s. acorde
premii, din fondul sus-mentionat, pentru o desfasurare
deosebit de rapida i reusita a lucrarilor.

Tin s adaug ca in Izvestiia" de astazi se relateazi
despre o inventie engleza in domeniul radiotelegrafiei, care
permite sa se transmita radiotelegramele in secret. Daca
am reusi sa cumparam aceasta inventie, comunicatiile
radiotelefonice i radiotelegrafice in domeniul militar ar
capata o si mai mare importanta.

Dictat la telefon la 19 mai 1922
Publicat pentru prima oara

la 21
ziarul

ianuarse 1949,
in Pravda" nr. 21

Lenin

Se tipareste dupa textul
consemnat de secretara

(un exemplar dactilografiat),
confruntat cu textul aparut in zit's.
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2

Tovarasului Stalin
In ce priveste referatul de astazi al lui Bonci-Bruevici,

socot c. laboratorul de radio n-ar putea sa fie finantat din
fondul de aur, fara sa-i dam anumite sarcini speciale.

De aceea propun sa fie insarcinat Consiliul Muncii si
Apararii sa stabileasca ce cheltuieli ar fi necesare pentru
ca laboratorul de radio sa accelereze la maximum lucrarile
de perfectionare i productie a megafoanelor si aparatelor
de receptie. Numai pentru aceasta ar trebui, dupa. parerea
mea, sa alocam peste prevederile bugetare o anumita suma
in aur.

Dictat la telefon la 19 mai 1922

Publicat pentru
Culegeri din

prima oara in 1945,
in Lenin", XX XV

Lenin

Se tiplrefte dapa textril
consemnat de secretara

(un exemplar dactilografiat)
Ol.
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DESPRE DUBLA" SUBORDONARE
SI DESPRE LEGALITATE 128

Tovarasului Stalin pentru Biroul Politic
Problema procuraturii a dat nastere la unele divergente

in comisia instituita de Comitetul nostru Central pentru a
conduce lucrarile sesiunii C.E.C. din Rusia. Daca aceste
divergente nu determina, n mod automat, trimiterea pro-
blemei in fata Biroului Politic, eu personal consider ca
aceasta problema este atit de importanta, incit propun ca
ea sa fie supusa spre rezolvare Biroului Politic.

Esenta acestor divergente consta in urmatoarele : ma-
joritatea comisiei alese de C.E.C. din Rusia s-a pronuntat,
in problema procuraturii, impotriva principiului potrivit ca-
ruia reprezentantii locali ai procuraturii sint numiti numai
de centru si subordonati numai lui. Majoritatea cere asa-
zisa dubla" subordonare, care a fost stabilita, in general,
pentru toti lucratorii din organele locale, adica subordo-
narea lor, pe de o parte, fata de centru, si anume fata de
respectivul comisariat al poporului, iar pe de alta parte,
fata de comitetul executiv gubernial local.

Aceeasi majoritate a comisiei C.E.C. din Rusia refuza
acorde reprezentantilor locali ai procuraturii dreptul de

a ataca, sub raportul legalitçii, oHce hotariri ale comitetelor
executive guberniale si ale autoritatilor locale in general.

Mi-e greu sa-mi imaginez ce argument ar putea fi invocat
in apararea acestei hotariri, atit de vadit gresite, a majori-
tatii comisiei C.E.C. din Rusia. Am auzit numai argumente
ca acela c apararea principiului dublei" subordonari re-
prezinta, in cazul de fata, o lupta legitima impotriva cen-

sS
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tralismului birocratic, pentru independenta indispensabila
a autoritatilor locale si impotriva atitudimi arogante a
centrului fata de membrii comitetelor executive guberniale.
Este oare o expresie a arogantei parerea c legalitatea nu
poate sa fie una la Kaluga i alta la Kazan si ca trebuie
existe o singura legalitate pentru toata Rusia i chiar pentru
intreaga federatie a republicilor sovietice ? Greseala funda-
mentala a punctului de vedere adoptat de majoritatea
comisiei C.E.C. din Rusia consta in aceea c aplica in mod
gresit principiul dublei" subordonari. Dubla" subordo-
nare este necesara acolo unde trebuie sa se cina seama de
deosebirile intr-adevar existente i inevitabile. Agricultura
in gubernia Kaluga nu este aceeasi ca n gubernia Kazan.
Acelasi lucru se poate spune despre intreaga industrie, ca
despre intreaga activitate administrativa sau de conducere.
A nu tine seama in toate aceste chestiuni de deosebirile
locale inseamna a cadea in centralism birocratic
inseamna a impiedica pe lucratorii locali s tidal seama de
deosebirile locale, ceea ce constituie tocmai baza unei acti-
vitati rationale. Totodata insa, legalitatea trebuie sa fie una

aceeasi, i un mare neajuns al viecii noastre si al intregii
noastre lipse de cultura este tolerarea stravechii mentalitati
rusesti si a obiceiurilor de oameni semisalbatici care vor sa
pastreze la Kaluga o legalitate deosebita de cea de la Kazan.
Nu trebuie sa scapam din vedere ca procuratura, spre deose-
bire de orice autoritate administrativa, nu are nici un fel
de atributii administrative si nu dispune de vot deliberativ
in nici o chestiune de ordin administrativ. Procurorul are
dreptul i obligatia de a face un singur lucru : s. vegheze ca
legalitatea sa fie ntr-adevar inteleasa in mod uniform in
toata republica, indiferent de deosebirile locale si in ciuda
oricaror influence locale. Singurul drept i singura obligatie
a procurorului este sa inainteze chestiunea instancei judeca-
toresti, care urmeaza s dea sentinta cuvenita. Ce fel de
instance sint acestea ? Sint instance locale. Judecatorii sint
alesi de Sovietele locale. Prin urmare, autoritatea careia
procurorul i se adreseaza spre pronuntarea unei sentince
acciunea intentata de el pentru o incalcare de lege este o
automate locala, care, pe de o parte, este obligata s res-
pecte cu strictece legile unice, stabilite pentru intreaga fede-

s.

in

si
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ra0e, iar pe de alta parte, atunci cind hotaraste asupra
gradului unei pedepse, este obligata s %ink' seama de toate
condiciile locale. Ea are totodata dreptul sa spuna ca, desi
legea a fost in mod indiscutabil incalcata in cutare sau
cutare caz, totusi anumite imprejurari, bine cunoscute de
persoanele din localitate si care au putut fi limpezite in fala
instantei locale, determina instanta s. considere necesar sá
aplice o pedeapsa mai usoara cutarei persoane sau chiar sâ
achite pe alta. Daca, urmarind sa stabilim o legalitate unica
pentru intreaga federatie, nu vom respecta cu orke prev
aceasta condivie atit de elementara, nici vorba nu va putea
fi de respectarea legii sau de statornicirea unei bune
rinduieli.

Este, de asemenea, principial gresit sa se spuna c procu-
rorul nu trebuie sa aiba dreptul de a ataca hotaririle comi-
tetelor executive guberniale sau ale altor autoritati locale si
ca, din punctul de vedere al legalitatii, Inspectia muncito-
reasca-Iaraneasca este aceea care are ob1ig4a s'ai se pronunve
asupra acestor hotariri.

Inspectia muncitoreasca-taraneasca judeca nu numai din
punctul de vedere al legalitacii, ci si din acela al oportuni-
tatii. Procurorului ii revine responsabilitatea de a veghea ca
nici o hotarire a vreunei autoritati locale sa nu fie in contra-
dictie cu legea, i numai din acest punct de vedere are el
obligatia sa atace orice hotarire ilegala ; procurorul nu are
dreptul sa suspende executarea unei hotariri, ci este numai
obligat s ia masuri care sa asigure ca legalitatea sa fie in-
çeleasa in mod absolut uniform in intreaga republica. De
aceea hotarirea adoptata de majoritatea comisiei C.E.C. din
Rusia nu numai ca constituie, din punct de vedere principial,
o mare greseala, nu numai ca aplica complet gresit principiul
dublei" subordonari, dar totodata submineaza orice efort
indreptat spre stabilirea legalitatii si a unui minim de buna
rinduialà.

Apoi, la solutionarea acestei probleme trebuie sa se 61151
seama de importanta influentelor locale. Este in afara de
orice indoiala c traim intr-un ocean de ilegalitate i ca in-
fluena locala este unul dintre cei mai mari, daca nu chiar
cel mai mare dusman al stabilirii legalitatii si bunei rinduieli.
Nu cred s existe cineva care sa nu fi auzit ca in timpul



DESPRE DUBLA" SUBORDONARE 51 DESPRE rEGALITATE 215

curkirii rindurilor partidului a ie§it la iveala, in mod pre-
cumpanitor, faptul ca in majtoritatea comisnlor de verifi-
care locale operacia de curkire a rindurilor partidului a fost
folosita pentru unele rafuieli de ordin personal sau local.
Acesta este un fapt indiscutabil §i destul de semnificativ. Nu
cred cà s-ar incumeta careva s nege ca partidului nostru ii
este mai u§or sa gaseasca zece comuni§ti de nadeide, cu su-
ficienta pregkire juridica qi in stare sa reziste diferitelor
influence pur locale, decit sa' gaseasca o sulfa de asemenea
tovara§i. Or, tocmai la aceasta se reduce problema atunci
cind se vorbe§te de dubla" subordonare a procuraturii §i
de necesitatea ca ea sa fie subordonata numai faca de centru.
Dar la centru trebuie s gasim vreo zece oameni care, in ca-
litate de procuror general, de Tribunal suprem §i de colegiu
al Comisariatului poporului pentru justicie, sa exercite pu-
terea centrala a procuraturii (las la o parte chestiunea claci
procurorul general ii exercita personal puterea sau daca im-
parte aceasta putere cu Tribunalul suprem §i cu colegiul
Comisariatului poporului pentru justicie, fiindca aceasta este
o problema cu totul secundara §i poate fi solucionata intr-un
fel sau altul, dupa cum partidul incredinceaza unei singure
persoane intreaga putere sau o imparte intre cele trei instance
sus-mencionate). Ace§ti zece oameni, aflindu-se la centru,
lucreaza sub cea mai stricta supraveghere §i in cel mai di-
rect contact cu cele trei organe de partid care prezinta un
maximum de garancie impotriva influencelor locale §i per-
sonale, §i anume cu Biroul Organizatoric al Comitetului
Central, cu Biroul Politic al Comitetului Central §i cu
Comisia Centrala de Control ; aceasta din urma, care
raspunde numai in faca congresului partidului, este astfel
constituita inch pentru membrii ei nu exista nici o posibili-
tate de a decine concomitent o funccie in vreun comisariat
al poporului, in vreo institucie autonoma sau s faca parte
din vreun organ al Puterii sovietice. Este clar ca, in aseme-
nea condicii, avem cea mai sigura garancie din cite au existat
pina acum cii partidul va crea un colegiu central restrins,
care sa fie intr-adevar in masura sa reziste influentelor lo-
cale, birocratismului local §i, in general, oricarui birocra-
tism §i sa stabileasca o aplicare intr-adevar uniforma a
legilor in intreaga republica §i in intreaga federacie. De

16
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aceea eventualele greseli ale acestui colegiu juridic central
vor putea fi indreptate pe loc i imediat de acele organe
de partid care, in general, stabilesc toate principiile esen-
tiale si toate regulile fundamentale pentru intreaga noastrA
activitate de partid si de stat in intreaga republica.

A ne abate de la aceasta norma ar insemna s promovam
pe tacute un punct de vedere pe care nimeni nu-1 sustine
direct si fatis : anume, c buna rinduiaI i legalitatea, in-
disolubil legata de ea, ar fi atit de dezvoltate la noi, incit
sa putem garanta ca dispunem de o suta de procurori ab-
solut ireprosabili, in sensul ca nu vor ceda niciodata vreunor
influente locale si vor stabili ei inii o legalitate uniforma
in intreaga republica.

Cele spuse pina' aici duc la concluzia cà apararea prin-
cipiului dublei" subordonari in ce priveste procuratura si
contestarea dreptului ei de a ataca orice hotarire a autori-
tatilor locale nu numai c constituie in principiu o greseala,
nu numai c ngreuiaza sarcina noastra fundamentala de a
introduce in mod ferm legalitatea, dar este in acelasi timp
expresia mtereselor si prejudecatilor birocratiei locale si a
influentelor locale, adica a unei bariere de cea mai rea
speta, care urmareste s separe pe oamenii muncii de Pu
terea sovietica local i centrala, precum i de puterea cen-
trala a P. C. din Rusia.

De aceea propun Comitetului Central sa respinga in
cazul de fata aplicarea principiului dublei" subordonari,

precizeze ca procuraturile locale sint subordonate numai
fata de centru i s mentina pentru procuratura dreptul
obligatia de a ataca orice hotariri ale autoritatilor locale
din punctul de vedere al legalitatii acestor hotariri sau de-

fara s aiba insa dreptul de a suspenda executarea
acestor hotariri, ci numai dreptul de a inainta chestiunea,
spre rezolvare, instantelor judecatoresti.

Dictat la telefon la 20 mai 1922

Publicat pentru prima oaril
la 23

ziarul
aprilie 1925,

in Pravda nr. 91

Lenin

Se tipareste dup3 textul
consernnat de secretará

(un exemplar dactilografiat,

si

cizii,

si
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SCRISOARE CATRE SECRETARIATUL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA

CU REDUCEREA EFECTIVELOR ARMATEI ROSH 129

Cred ca trebuie pusa aceasta problema, anuncind redu-
cerea cu o patrime a efectivelor si motivind aceasta ma-
sura prin faptul ca la Genova s-a facut un pas, ce-i
drept, nu prea mare si nu prea sigur, dar, totusi, un pas
real spre destindere.

Dictat la telefon la 20 mai 1922
?ublicat pentru prima oda; in 1959,

in Culegeri din Lenin`, vol. XXXV1

16*

Lenin

Se tipiireite dug textul
consemnat de secsetari

(o copie dactilografiatl)
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
PENTRU BIROUL POLITIC

AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA,
CU UN PROIECT DE HOTARIRE

CU PRIVIRE LA COMPONENTA C.E.C. DIN RUSIA

Tovarasului Stalin pentru Biroul Politic:
Sesiunea C.E.C. din Rusia ne-a aratat c componenta

acestuia nu este justa. Imensa majoritate a membrilor sai
sint persoane cu functii de raspundere.

Propun ca Biroul Politic sa adopte urmatoarea hotarire :
Se considera necesar ca cel putin 600/o din membrii

C.E.C. din Rusia sa fie muncitori si tarani care nu de-
tin nici un fel de functii In aparatul de stat ; ca cel
putin 67% din membrii C.E.C. din Rusia sa fie co-
munisti ; sa" se traseze tovarasilor Kalinin, Enukidze

Kamenev sarcina de a elabora, pin a. la viitoarea
plenarl a Comitetului Central, proiectul de hotarire
in aceasta problern51. S. fie prezentat acest proiect de
hotarire Biroului Politic, apoi, prin intermediul
acestuia, plenarei Comitetului Central, pentru ca dupa
aceea sa fie adoptat de apropiatul Congres general al
Sovietelor 130.

Lenin
23. V. 1922

Pub Heat pentru prima oara in 1959, Se tipilreite dupi manuscris
in Culegeri din Lenin°, vol. XXXVI

si
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CATRE PRIMUL CONGRES
AL FEMEILOR MUNCITOARE

DIN TRANSCAUCAZIA 131

Salut primul Congres al femeilor muncitoare din Trans-
caucazia. Multumesc pentru alegerea mea ca delegat. Starea
Säntçii nu-mi permite s. yin.

Scris nu mai arziu de
26 mai 1922

Publicat la 29 mai 1922, in ziarul
Bakinskii Rabocii° nr. 107

Lenin

Se tipZireite dupii textul
aparut in ziar
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
PENTRU BIROUL POLITIC AL C.C.

AL P.C. (b) DIN RUSIA
IN LEGATURA CU ACORDAREA

UNEI CONCESIUNI LUI L. URQUHART * 132

Sal se aprobe o concesiune lui Urquhart numai cu conditia
de a ne acorda un mare imprumut.

Toti membrii Biroului Politic sa ia cunostinta de rapor-
tul comisiei Mihailov, care s-a dus sa controleze uzinele ce
urmeaza a fi concesionate lui Urquhart si care a dat un
aviz negativ.

Dusmanii mizeaza pe starea, de-a dreptul dezastruoasa,
in care se afla capitalul fix in transporturile si in industria
noastra. Trebuie gasite mijloacele necesare pentru refacerea
acestui capital, prin stabilirea de impozite pe toate obiectele
de consum, marind 'Ana la maximum impozitul pe unele
produse ca zaharul i berea.

Sa se aiba in vedere lansarea unui imprumut intern, cu
caracter obligator, si introducerea impozitului pe venit.

Dictat la 4 septembrie 1922
Publicist pentru prima oaril in 1945,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXV

Se tipareite dupil textsil
consemnat de F. E. Dzerlinari

* In partea de sus a acestui document, F. E. Dzerjinski a scris : Directive e
lui V. I. 4. IX i tovarisului Stalin°, iar la sfirsitul textului : Just. Dzer-
jinski". Pe document se afll j urrnitoarea insemnare ficnti de I. V. Stalin : Pi6-
rerea toy. Lenin". Nota red.
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0 LINGURA DE CATRAN
INTR-UN BUTOI CU MIERE

D-1 0. A. Ermanski a scris o carte foarte bun i foarte
folositoare : Organizarea stiincifica a muncii i sistemul
Taylor" (Editura de stat, 1922). Este o editie revazuta a
1ucrarii sale Sistemul Taylor", aparuta in 1918. Propor-
tiile au fost considerabil marite ; i s-au adaugat citeva
capitole foarte importante : I. Munca productiva i cul-
tura" ; II. Problema oboselii". Una din parvile cele mai
importante, care inainte avea ca titlu Munca i odihnr

numara doar 16 pagini, a crescut acum la 70 de pagini
(capitolul III : Munca omului").

Cartea comine o foarte amanuntita expunere a sistemu-
lui Taylor i, ceea ce este deosebit de important, ne infa-
ciseaza atit aspectele lui pozitive cit i cele negative, §i
prezinta principalele date stiintifice cu privire la consumul

cheltuielile fiziologice ale masinii umane. Dupa parerea
mea, cartea, in ansamblul ei, este cit se poate de indicata
spre a fi folosita ca manual obligatoriu pentru toate
profesionale si in general pentru toate scolile de gradul II.
S. invatam s muncim aceasta este, in momentul de
faca, sarcina principala, cu adevarat a intregului popor din
Republica sovietica. S facem in asa fel ca toata lumea s.
fie stiutoare de carte, insa in nici un caz sa nu ne margi-
nim doar la atit, ci s mergem neaparat mai departe i sva

preluam din stiinva europeana si din cea americana tot ce
este intr-adevar pretios iata care este sarcina noastra
primordiala i cea mai importanta.

ei

;i
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Cartea d-lui Ermanski sufera lug de o lipsa serioasa, care
impiedica poate ca ea O. fie recomandata ca manual. E
vorba de stilul prolix al autorului. Fara sa fie de loc ne-
voie, el repeta de multe ori unul i acelasi lucru. El poate,
intr-o anumita masura, s. invoce drept scuza faptul ca
n-a conceput aceasta carte ca un manual. Totusi, la
pag. VIII din prefata ne spune ca meritul carcii sale consta
in aceea cà expune intr-o formà populara o serie de pro-
bleme stiincifice. In aceasta privima are dreptate, insa o
expunere populara cere totodatal sa fie evitate orice repe-

Poporul n-are timp sa citeasca carci voluminoase-
Cartea d-lui Ermanski este prea voluminoasa, fara ca acest
lucru sa fie citusi de putin necesar. Acest neajuns o im-
piedica sa fie populara...*

Scris in septembrie 1922,
dupe's' 10 ale lunii

Pub heat pentru prima oara in 1928,
VIII

Se tipareste dupa manuscrts
in Culegeri din Lenin', vol.

* Aid rnanuscrisul se intrerupe. Nola red.

tari.



SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
PENTRU MEMBRII BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
IN LEGATURA CU RESPINGEREA

CONTRACTULUI CU L. URQUHART

12/IX

Tovarase Stalin,

Citind contractul Incheiat de Krasin cu Urquhart, ma.
pronunt Impotriva aprobarii lui. PromiOndu-ne beneficii
peste doi sau trei ani, Urquhart Incaseaza acum bani de la
noi. Asa ceva este cu totul inadmisibil. Mihailov, presedin-
tele comisiei, care s-a dus in mod special sa studieze la faca
locului concesiunea lui Urquhart, a dovedit cal nu noi sin-
tern vinovaci de distrugeri, ci strainii. $i noi sintem aceia.
care trebuie s platim ! ! Vom obtine, cica, Inlesniri peste
x ani, dar de platit trebuie sa platim Inca de pe acum !

Propun sa fie respinsa aceasta concesiune.
Ea inseamna inrobire i jaf.
Amintesc de concluzia comisiei Mihailov. Ea era Im-

potriva concesiunii.
Nu s-a mai adus nici un argument important In favoarea

acestei concesiuni. Ea trebuie respinsa.
V. rog sa aduceti toate acestea la cunostinta membrilor

Biroului Politic.

Cu salutari comuniste, V. Ulianov (Lenin)

P. S. Afirmatia c aceasti concesiune n-o sa constituie
un precedent este un siretlic.

In mod sigur i inevitabil, ea o s constituie un prece-
dent. Asa o sa se intimple in mod cert, orice s-ar spune
orice asigurari ni s-ar da.

093

si
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$i, k general, tot ceea ce a descoperit comisia Mihailov
n-a fost citusi de putin luat in consideratie. 0 serie de
argumente pledeafa impotriva unei asemenea concesiuni.

Lenin

Scris la 12 septembrie 1922
Pub licat pentru prima oara in 1959,

in Culegeri din Lenin`, vol, XXXVI
Se tipiireite dup4 manuscris
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SCRISOARE CATRE CEL DE-AL V-LEA
CONGRES GENERAL AL SINDICATELOR

DIN RUSIA "3

17. IX. 1922
Dragi tovarasi !
Este pentru prima oara and, dup5. o boala Indelungata,

am prilejul sa ma adresez, fie si in scris, unui congres. De
aceea permiteti-mi sa ma limitez la un salut fierbinte si la
citeva cuvinte despre situatia si sarcinile industriei noastre
si ale republicii noastre. Situatia noastra este deosebit de
grea, deoarece sintem lipsiti de mijloacele necesare pentru
reinnoirea capitalului fix masini, unelte, cladiri etc.
si tocmai aceasta industrie, asa-zisa industrie grea", este
principala temelie a socialismului. In tarile capitaliste,
acest capital fix se reinnoieste de obicei cu ajutorul Irnpru-
muturilor. Cei de acolo nu vor sa ne dea imprumut atita
timp at nu vom fi restabilit proprietatea capitalistilor si
mosierilor ; insa noi nu putem face acest lucru, si nu-I vorn
face. Ne ramine o cale extrem de grea si de lunga : sa
acumulam incetul cu incetul economii, sa marim impozi-
tele, pentru a reface treptat caile ferate, masinile, cladi-
rile etc. care au fost distruse. Noi sintem deocamdata, in
intreaga lume, singurul stat in care taranii muncitori, sub
conducerea muncitorilor, construiesc socialismul si refuzâ
cu hotarire sa se lase condusi de capitalisti, care, sub para-
vanul a tot felul de vorbe pompoase despre democratie,
libertate etc., nu fac in realitate altceva decit sa consoli-
deze proprietatea privata a capitalistilor si mosierilor si sa
faureasca dominatia unui numar restrins de bogatasi, care
isi Impart intregul glob pamintesc si se razboiesc intre ei
pentru reimpartirea lui, pentru inrobirea sutelor de milioane
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de oameni ce apartin unor popoare mai slabe si mai
inapoiate.

Atha timp et sintem nc singuri, sarcina refacerii eco-
nomiei nationale apasI extrem de greu pe umerii nostri.
Este necesar ca toti çranii i tori muncitorii incordeze
la maximum fortele, este necesar s. perfectionIm i sI
ieftinim aparatul nostru de stat, care e trick' foarte defec-
tuos, pentru a imbunItIti situatia oamenilor muncii si re-
face, fie si treptat, economia noastrI distrusa de razboiul
imperialist si de razboiul civil.

Fiecare Oran i muncitor constient care s-ar simti
descurajat de grelele conditii de viata sau de extrema in-
cetinealI cu care se deslasoarI constructia noastrI de stat

aminteasca de trecutul apropiat, cind dominau capi-
talistii i mosierii. 0 asemenea rememorare va reda
voiosia n munca. SI depunem toate eforturile pentru a in-
tensifica i mbunItIti activitatea noastr n toate dome-
niile, aceasta este singura cale pe care poate fi salvata
puterea noastra muncitoreascIiIrIneasca.

Cu salutIri tovIrIsesti,
V. Ulianov (Lenin)

True din 18 septembrie 1922 Se tipareite dug manuscris
..,Pravde nr. 210 din 19 septembrie 1922

sa-si

sa-si
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CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA U.R.S.S.
SCRISOARE CATRE L. B. KAMENEV PENTRU

(b) DIN
MEMBRII
RUSIA 134BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C.

26/IX
Toy. Kamenev ! Açi primit, probabil, de la Stalin re-

zoluvia adoptata de comisia de sub conducerea lui cu pri--
vire la intrarea republicilor independente in R.S.F.S.R.

Daca n-a0 primit-o, cereti-o de la secretara i citici-o,
va rog, numaidecit. Am discutat despre asta ieri cu Sokol-
nikov i astazi cu Stalin. Mline am sa-1 vad pe Mdivani
(un comunist gruzin suspectat de independentism").

Aceasta problema, dupa parerea mea, este extrem de im-
portanta. Stalin manifesta unele tendince de pripeala.
Trebuie ca clumneavoastra (care a0 avut cindva intergia
de a v5." ocupa de aceasta chestiune i chiar v-ati ocupat
intr-o oarecare masura) sa chibzuici temeinic ; la fel si
Zinoviev.

Stalin a si acceptat s. faca o concesie. La paragraful 1
s5. se spuna, in loc de intrarea" in R.S.F.S.R.,

Unirea formala, impreuna cu R.S.F.S.R., intr-o uniune
a republicilor sovietice din Europa si Asia".

Sensul acestei concesii este, cred, destul de clar : noi ne
consideram egali in drepturi cu R. S. S. Ucraineana etc.
impreuna cu ele, in rind cu ele, intram in noua uniune, in
noua federacie Uniunea Republicilor Sovietice din Eu-
ropa si Asia".

In acest caz, i paragraful 2 necesita unele modificari.
Ceva in genul cre5.rii, alaturi de C.E.C. al R.S.F.S.R.,

4i,
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a unui Comitet Executiv Central Federal al Uniunii
Republicilor Sovietice din Europa si Asia".

Daca cel dintli o s tina sedinta o data pe saptamina,
iar cel de-al doilea o data pe saptamina (sau chiar o data
la doua saptamini) asta e o chestiune usor de rezolvat.

Important este sa nu dam apa la moara independen-
tistilor", sa nu distrugem independenta lor, ci sa inaltam
Inca un etaj, sa cream o federatie de republici, egale in
drepturi.

Partea a doua a paragrafului 2 ar putea sa ramina : cei
nemultumiti (de hotaririle C.M.A. §i ale C.C.P.) pot sa se
adreseze Comitetului Executiv Central Federal, fard ca prin
aceasta sà nceteze sa le aduca la indeplinire (ca
R.S.F.S.R.).

Paragraful 3 ar putea sa ramina, cu urmatoarele modifi-
cari de redactare : se contopesc in comisariate federale
ale poporului cu sediul la Moscova, astfel ca respectivele
comisariate ale R.S.F.S.R. sa-si aiba in toate republicile
care fac parte din Uniunea Republicilor din Europa fi
Asia imputernicitii lor cu un aparat redus".

Partea a 2-a din paragraful 3 ramine ; poate ca, pentru
a sublinia si mai mult egalitatea in drepturi, ar fi cazul s.
se spuna : de comun acord cu Comitetele Executive Cen-
trale ale republicilor care fac parte din Uniunea Republici-
lor Sovietice din Europa si Asia".

Asupra partii a 3-a trebuie sa mai reflectam : n-ar fi
bine sa inlocuim cuvintul utila" cu cuvintul obligatorie" ?
S-au n-ar fi cazul sa introducem o obligatie conditionatd,
fie si sub forma unei consultari §i a posibilitatii de a hotart
fara consultare numai in cazurile de extrema importanta" ?

Paragraful 4 poate cà ar prevedea, de asemenea, ca ele
vor fi contopite de comun acord cu Comitetele Executive
Centrale".

La paragraful 5 poate cà ar fi cazul sa se adauge : or-
ganizindu-se con ferinte i congrese comune (sau generale)

i n



CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA U.R.S.S. 229

cu caracter pur consultativ (sau numai cu caracter con-
sultativ)".

De facut modificarile corespunzatoare in notele 1 si 2.
Stalin a acceptat sa amine prezentarea rezolutiei in fata

Biroului Politic al Comitetului Central pina la sosirea mea.
Eu am sa yin luni 2 octombrie. As vrea sa am o intrevedere
de vreo doua ore cu dumneavoastra si cu Rikov, dimineata,
sa zicem, de la 12 la 2, si, daca o sa fie nevoie, seara, de la
5 la 7 sau de la 6 la 8.

Acesta este proiectul meu initial. Pe baza celor discutate
cu Mdivani si cu alti tovarasi voi face unele completari
si modificari. Va rog foarte mult sa procedati si dumnea-
voastra la fel si sa-mi raspundeti.

Al dumneavoastra, Lenin

P. S. Sa. se trimita cite o copie tuturor membrilor
Biroului Politic.

Scris la 26 septembrie 1922
Publicat pentru prima oara in 1959,

In Culegeri din Lenin', vol. XXXVI
Se tip'ereste dupe manuscris
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SCRISOARE ADRESATA LUI L. B. KAMENEV
IN LEGATURA CU LUPTA IMPOTRIVA

SOVINISMULUI DE NATIUNE DOMINANTA

Toy. Kamenev ! Sovinismului velicorus i declar o lupta
pe viaç i pe moarte. Indata ce am sa scap de maseaua asta
afurisita, am sa-1 sfarim cu toti dintii sanatosi.

Trebuie sâ insistam neaparat ca in Comitetul Executiv
Central unional sa prezideze, pe rind,

un rus,
un ucrainean,
un gruzin
Neaparat !

Scris la 6 octombrie 1922

Publicat pentru prima oarl
la 21 ianuarie 1937,

in ziarul Pravda" nr. 21

Al dv., Lenin

Se tipiireste dupa manuscris

s.a.m.d.
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CATRE MUNCITORII DIN ORASUL BAKU

Moscova, 6/X. 1927
Dragi tovarasi ! Am ascultat chiar acum o scurta infor-

mare, prezentata de toy. Serebrovski, in legatura cu situatia
de la exploatarile petrolifere din Azerbaidjan. Aceasta si-
tuatie a creat multe greutati. VI trimit salutul meu fierbinte
si v. rog ca n perioada care vine sa rezistati cu orice pret.
Acum, la inceput, ne este deosebit de greu. Mai tirziu o s.
fie mai usor. Trebuie sa obtinem victoria, si o vom obtine
cu orice prey.

Inca o data va adresez cele mai bune salutari comuniste.
V. Ulianov (Lenin)

ataleinskii Rabocii nr. 251
1922

Se tipareite dupl manustris
dm 7 noiembrie

17 Lenin Opere complete. vo! 15
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SCRISOARE CATRE G. L. PEATAKOV
IN LEGATURA CU ACORDAREA

UNEI CONCESIUNI LUI L. URQUHART

Tov. Peatakov ! Teri v-ati pronuntat, ca §i mine, impo-
triva acordarii unei concesiuni lui Urquhart. De aceea
cred 61 yeti putea §i yeti accepta sa analizati 'Inca o data
problema acestei concesiuni (cu atit mai mult cu ch hota-
rhea noastra de ieri amina, de fapt, Inca o data rezol-
varea ei).

Verificarea cred ca trebuie sa se refere in primul rind la
problema monopolului ; aici e centrul de greutate al pro-
blemei. Pe planul al doilea se afla problema avantaiului
financiar pe care-I ofera concesiunea.

1) Trebuie luata de la Consiliul minelor harta conce-
siunii ; I. K. Mihailov (pre§edintele comisiei care a fost la
fata locului) spune ca a dat celor de acolo o asemenea
harta.

2) Trebuie intocmit un tabel care sal cuprinda : o enu-
merare a principalelor produse ; procentul pe care-1 repre-
zinta productia (de cupru, zinc etc.) celorlalte intreprinderi
de la noi, unde se mai obtin asemenea produse, departe de
centru sau mai aproape etc.

3) Concluzia : in ce ramura, asupra carui produs ar
urma sa obtina Urquhart monopolul §i care e insemnatatea
acestuia.

4) Principala problema bazinul carbonifer Ekibastuz
i irnportanta pe care o prezinta el pentru Ural.

Am ramas foarte uimit cind Bogdanov, luindu-I gura pe
dinainte, a spus ca Kuzbassul e mai aproape" (de fapt,
e cu mult mai departe), iar tov. Krjijanovski a aftrmat ci
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eu impartasesc conceptiile invechite i infirmate ale lui
Mendeleev. Mai e cazul s discutam aceasta chestiune din
moment ce Ekibastuzul dispune de o linie de cale ferata ce
duce spre Irds si se asigura un transport fluvial pe o dis-
tanta incomparabil mai mica si la un pret mult mai ief tin
spre Ural ? Ce este esential in aceasta problema ?

Din moment ce carbunele din Kuzbass revine mult mai
scump si se afla mult mai departe (transportul nu se face
pe apa), n-avem dreptul cedam lui Urquhart t o t Eki-
bastuzul ; sa-i oferim doar jumatate.

Va rog s. aratati aceasta scrisoare numai lui Krjija-
novski ; sa nu incredintati altcuiva sarcina de a face
aceasta verificare ; s-o faceti personal (desigur, toate cifrele
statistice privind volumul productiei i locurile de extractie
a zincului, cuprului etc. vi le poate furniza orke functio-
nar, fara sà tie la ce pot folosi) ; scrieti-mi daca vreti sa
va apucati de treaba asta si daca credeti c-o s-o terminati
in scurt timp.
6/X. 192/

Cu salutari comuniste, Lenin

pentru prima oari in 1959, Se tiplrefte dupl manuscris
in Culrgeri din Lenin , o1. XXXV1
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CATRE CONGRESUL MUNCITORILOR
$1 MUNCITOARELOR DIN INDUSTRIA TEXTILA "5

10. X. 1922

Dragi tovarasi i toviarase,

Val cer scuze ca n-am putut sa-mi cin promisiunea! M-a
apucat o curnplita durere de masele, care nu nurnai ca rn-a
impiedicat din capul 1ocuui sa-mi vad de indeletnicirile
mele, dar mi-a zdruncinat din nou nervii pentru o sapta-
mina intreaga. Orice intilnire (la congrese) trebuie s-o
arnin din nou pentru o saptaminä.

Regret nespus de mult ca nu ne putem vedea Ja actualul
congres. Sper insa cà tov. Kutuzov o sa v relateze
totul amanuntit si o sa va transmitä din partea mea multe
salutri i cele mai bune urari.

Al dumneavoastra, Lenin

Publicat in 1922, in cartea :
Dare de searnii asupra lucrartlor Se tiparette dupii facsimilul
celui de-al V-lea Congres general din ediria specialii a ziarului

al sindicatulut textilirtilor. Golos Textiler din 2$ ianuarie
/9246-11 octombrie 1922. " Moscova
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CATRE CEL DE-AL CINCILEA CONGRES
AL U.T.C. DIN RUSIA "6

Dragi prieteni ! Regret foarte mult ca nu va pot aduce
personal salutul meu. Urez succes deplin lucrarilor celui
de-al V-lea Congres al dumneavoastra. Sint convins ca ti-
neretul va §ti sa se dezvolte cu atita succes, incit, atunci
chid se va apropia urmatorul moment al revolutiei mon-
diale, el va putea, intr-adevar, sa fie la inaltimea mi-
siunii sale.

Cu calde salutari comuniste,
V. Ulianov (Lenin)

11/X. 1922

Pravda nr. 230
din 12 octombrie 1922 Se tipareste dupii manuscris
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN
PENTRU MEMBRII C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

IN LEGATURA CU MONOPOLUL
COMERTULUI EXTERIOR 13.'

Tovarasului Stalin, secretar al Comitetului Central
13/X. 1922

Printr-o hotarire a plenarei din 6. X. a Comitetului Cen-
tral (procesul-verbal nr. 7, punctul 3) se stabileste urma-
toarea reforma partiala, in aparenta lipsita de importanta :
Consiliul Muncii fi Apiirdrii sa adopte o serie de hotariri
speciale, prin care sa se permita, in mod provizoriu, expor-
tul sl. importul unor anumite categorii de marfuri sau numai
prin anumite puncte de frontiera".

In realitate insa o asemenea reforma duce la subminarea
rnonopolului comertului exterior. Nu e de mirare el
tov. Sokolnikov a cautat si a reusit sa obtina adoptarea ei.
El a uranarit intotdeauna sa obtina adoptarea unei asemenea
masuri, fiind un mare amator de paradoxe, si intotdeauna
a incercat sa demonstreze ca monopolul este chiar in dez-
avantajul nostru. Dar este de mirare ca oameni care in
principiu sint pentru monopol au votat pentru o asemenea
reforma fara sa ceara informatii mai amanuntite in acest
sens de la vreunul din lucratorii din economie.

Care e semnificatia hotiririi adoptate ?
Pentru operatiile de import si export se deschid birouri

de achizitii. Proprietarul unui asemenea birou are dreptul
sa cumpere si sa vinda numai marfurile special indicate.

Dar cum ramine cu controlul ? Care sint mijloacele
prin care poate fi el efectuat ?

Inul costa in Rusia 4 ruble si jumatate, iar in Anglia
14 ruble. Am citit cu totii in Capitalul" prin ce prefaceri
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interne trece capitalul si ce indraznet devine el o data cu
cresterea rapida a dobinzii si a profitului. Nimeni n-a uitat
ca capitalul poate sa ajunga rapid la situatia in care sa-si
riste i capul, si Marx a stabilit acest lucru cu mult inainte
de razboi si de salturile" lui.

Dar acum ? Ce forta o sa-i impiedice pe %a:rani i pe
negustori sa incheie o tranzactie cit se poate de avanta-
joasa ? S impinzim Rusia cu o noua retea de inspectori ?
Sa-1 prindem pe omul care locuieste in vecinatatea biroului
de achizitii i sa-i dovedim ca a vindut in pentru exportul
clandestin ?

Paradoxele tovarasului Sokolnikov sint totdeauna pline
de spirit, insa trebuie sa facem deosebire intre paradoxe si
amarul adevar.

Intr-o taxa ca Rusia, in care predomina populatia Ora-
neasca, orice legalitate" in asemenea problema este absolut
imposibila. Orice comparatie cu contrabanda in general
(contrabanda impotriva monopolului ni se spune se
practica, oricum, din plin") este absolut gresita : una este
contrabandistul de meserie care opereaza la granita, i alta
este intreaga taranime, care se va apara, in in-
tregimea ei,§i va lupta impotriva puterii de stat care
incearca s-o priveze de propriul" ei avantaj.

Nici n-am apucat bine sa experimentam regimul mono-
polului, care tocmai acum incepe s. ne aduca milioane (si
o sa ne aduca zeci de milioane sau chiar mai mult), i ia-
ta-ne ca introducem un haos complet, dam brinci tocmai
proptelelor pe care abia am inceput sa le intarim.

Am inceput sa injghebam un sistem, sa organizam mo-
nopolul comertului exterior, cit i cooperatia. Peste un
an-doi o sa obtinem unele rezultate. Beneficiul pe care ni-1
aduce comertul exterior se cifreaza la sute de procente,
incepem sa obtinem milioane i zeci de milioane de ruble.
Am inceput sa infiintam societati mixte, am inceput sa in-
vatam sa obtinem jumatate din profitul lor (care este de-a
dreptul fabulos). Ni se contureaza de pe acum perspectiva
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unui foarte insemnat venit pentru stat. Noi abandonam
toate astea in speranca unor taxe vamale care nici pe de-
parte nu pot sa. ne aduca un asemenea beneficiu, abando-
nam totul i alergam dupa o himera !

Problema a fost adus n graba in fata plenarei. N-a
fost nimic din ceea ce s-ar putea numi o discutie serioasa.
N-avem nici un motiv s5." ne grabim. Abia acum incep lu-
cratorii din economie sa patrunda in fondul problemei. A
rezolva de la o zi la alta probleme din cele mai importante
ale politicii comerciale fara sa aduni materiale, fara si
cintaresti argumentele pro §i contra, pe baza de docu-
mente i cifre, inseamna oare a avea o atitudine cit de cit
justa fata de problemele in discutie ? Oamenii, obositi, o
voteze in citeva minute si cu asta basta ! Probleme
politice mai p4n complicate le-am cintarit nu odata si nu
rareori am consacrat luni de zile solutionärii lor.

Regret foarte mult ca boala rn-a impiedicat in ziva aceea
sa particip la sedinta si ca ma vad acum nevoit sà fac de-
mersuri pentru o exceptare de la normele stabilite.

Dar cred c. problema trebuie cumpanitä i studiata, ca
orice graba e claunatoare.

Propun ca rezolvarea acestei probleme sa fie aminata
pentru doua luni, adica pina la viitoarea plenara, iar pina
atunci sa se stringa documente si date cu privire la
experienta politicii noastre comerciale, care sa fie confrun-
tate si controlate.

V. Ulianov (Lenin)

P. S. In cadrul convorbirii pe care am avut-o ieri cu
tovarasul Stalin (n-am fost la plenara si am cautat sa ma
informez la tovarasii care au luat parte la lucrarile ei)
ne-am referit, intre altele, si la o eventuala deschidere,
pentru un timp oarecare, a porturilor Petrograd si Novo-
rossiisk. Dupa parerea mea, ambele exemple ne arata
marele pericol pe prezinta astfel de experimente, fie

pentru un numar cu totul restrins de marfuri. Prin des-

s5

care-I
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chiderea portului Petrograd contrabanda cu in la granita
finlandeza va capata proportii extrem de ingrijoratoare. In
loc sa ducem lupta impotriva contraband4tilor de meserie,
va trebui sa ducem lupta impotriva intregii taranimi din
regiunea producatoare de in. E aproape sigur ca in aceasta
lupta vom fi batu%i, si inca in mod iremediabil. Deschiderea
portului Novorossiisk ar duce la o pompare rapida a sur-
plusurilor de cereale ; este oare prudent acest lucru intr-o
vreme cind rezervele noastre pentru caz de razboi sint
insuficiente si cind o serie de masuri sistematice luate in
vederea sporirii lor n-au ajuns Inca sa dea rezultate ?

In afara de asta trebuie sa ne gindim la urmatorul lucru.
Prin introducerea monopolului comerçului exterior s-au
creat izvoare pentru un aflux de aur in Rusia. Abia acum
devine posibil sa ne facem urmatoarea socoteala : prima
vizita facuta de cutare comerciant, timp de o jumatate de
an, in Rusia, care, intr-o afacere, i-a adus un profit, sa
zicem, de 1000/0, o sa-1 determine sa accepte o urcare a pre-
tului pentru cumpararea unui asemenea drept de la 256/0
la 500/o in folosul Comisariatului poporului pentru comer-
tul exterior. Noi am capatat pentru prima data posibili-
tatea sa invaIam cum sa obtinem acest profit si, totodata,
cum .561-1 sporim. Dar iata Ca deodata totul se duce de ripa,
intreaga activitate se impotmoleste, caci daca, pentru un
timp oarecare, se vor deschide unul cite unul diferite por-
turi, nici un comerciant n-o sa dea nici doi bani pentru un
asemenea monopolg. Acest lucru e limpede. Trebuie sa
chibzuim si sa calculam de mai multe ori inainte de a in-
frunta un asemenea risc. In afara de asta mai e si riscul
politic de a da cale libera nu unor comercianti straini, ale
caror nume ne sint cunoscute si pe care noi ii verificam, ci,
in general, intregii mici burghezii.

0 data cu introducerea monopolului comervilui exterior,
noi am inceput sä contam pe un aflux al aurului. 0 alta
posibilitate in aceasta directie, afara doar de monopolul
alcoolului, nu vad, dar si aici intervin foarte serioase consi-
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derente de ordin moral, precum si o serie de obieccii de or-
din practic ale lui Sokolnikov.

Lenin

P. P. S. Mi se comunica in acest moment (la ora 11/2) ca.
o serie de lucratori din domeniul economiei solicita o ami-
nare. N-am citit Inca aceasta cerere, dar o suscin in mod
staruitor. E vorba doar de vreo doua luni.

Pub licat pentru prima oarti in 1950,
in : V. 1. Lenin,

Opere, ed. a 4-a, vol. 33

Lenin

Se tiparette dupa manuscris
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CATRE PREZIDIUL
CONSILIULUI ECONOMIC SUPERIOR

Catre prezidiul C.E.S. toy. Bogdanov
Cite o copie :

Comisiei de stat a planificarii tov. Krjijanovski fi
Peatakov,
Comisariatului poporului pentru finance toy. Vla-
dimirov,
Prezidiului C.E.C. din Rusia,
Vicepresedincilor C.C.P. toy. Kamenev §i tov.
L. B. Krasin.
Tov. Krasin mi-a trimis o scrisoare in care-mi face cu-

noscute marile succese obcinute de un grup de ingineri in
frunte cu toy. Gubkin. Acest grup, cu o tenacitate impinsa
pina la eroism si cu un sprijin cu totul neinsemnat din
partea organelor de stat, nu numai ca a intreprins, pornind
de la zero, o temeinica cercetare stiincifica a sisturilor bitu-
minoase si a sapropelului, dar a si invacat in mod practic
sa prepare din aceste minerale diverse produse utile cum
sint : ihtiolul, lacul negru, diverse sapunuri, parafina,
sulfatul de amoniu etc.

Avind in vedere ca aceste lucrari, dupi cum arata
tov. Krasin, reprezinta o baza temeinica pentru o industrie
menita sa aduca Rusiei, peste unul sau doua decenii, un
venit de sute de milioane de ruble, propun :

1) SI se asigure imediat, din punct de vedere financiar,
desfasurarea in continuare a acestor lucrari.

2) Sa se inlature de indata, precum si de acum inainte,
once piedici care frineaza lucrarile si
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3) Sa fie decorat cu Ordinul Steagul RNu" grupul de
ingineri sus-menvionat i sa i se acorde ca premiu o insem-
nati suma de bani.

Despre toate astea va rog sa ma informaci in scris, prin
tov. Gorbunov, directorul treburilor Consiliului Comisari-
lor Poporului. /n caz ca se ivesc anumite piedici, de orice
natura ar fi ele, imtiincati-ma imediat tot prin dinsul.

Pre§edintele C.C.P. i C.M.A. V. Ulianov (Lenin)

Scris la 16 octombrie 1922
Publicat pentru prima oard Se tiparette dupe' un exemplar

la 20 ianuarie 1930, in ziarul dartilografiat,
azvestiia C.E.C. ii a C.E.C. semnat de V. I. Lenin

din Rusie nr. 20
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SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

IN LEGATURA CU CONTRACTUL INCHEIAT
CU UN CONSORTIU DE FIRME GERMANE 138

Tovarasului STALIN pentru BIROUL POLITIC,
o copie tovarasului KAMENEV

Am citit cu atentie contractul incheiat cu Otto Wolff.
Gasesc ca obiectiile ridicate de tov. Kamenev se explici
printr-o totala neintelegere si cred ca problema trebuie pre-
zentata chiar mline spre rezolvare Biroului Politic, intrucit
divergenta intervenita intre mine si Kamenev cere o rezol-
vare competenta si definitiva.

Kamenev spune in scrisoarea sa ca noi avem obligatia
fata de Wolff sa-i cumparam marfa". Este vorba de o to-
tala neintelegere. Citind textul contractului, am vazut, in-
tr-o serie intreaga de clauze, ca noi avem dreptul si verifi-
cam lista de marfuri pe care ni le da Wolff. Noi nu ne
luam citusi de putin obligatia sa cumparam marfurile pe
care ni le ofera el. Daca Wolff nu va putea sa intocmeasci
lista de marfuri pe care ne-am declarat deacord sa le cum-
param, atunci contractul va avea valabilitate numai pen-
tru acelea din ele pe care am acceptat sa le cumparam. Am
discutat amanuntit aceasta chestiune atit cu Lejava, dt si
cu Frumkin, si amindoi sustin ca noua in nici un caz nu ne
revine obligatia de a cumpara marfurile lui Wolff.

Prin aceeasi neintelegere se explici si afirmatia facuta
de tov. Kamenev ca Lejava, cum s-a exprimat dinsul, i-a
spore neincrederea. In realitate 1110., propunerea lui Sto-
moneakov, care e formulata in pagina a doua a protocolu-
lui nr. 62 si care a fost acceptata in mod unanim de toate
cadrele noastre de conducere din economie, are cu totul alt
sens. Ceea ce propune el este ca, in interesul industriei
noastre in refacere, Wolff sa ne furnizeze ch mai multe
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strunguri si alte masini-unelte care ne sint necesare, de
pildd, pentru trustul electric. Wolff poate sa accepte aceasta
conditie, pentru Ca o asemenea comanda ii va aduce si ea un
cistig, iar industria metalurgica din Germania, in general,
are nevoie de comenzi. Strungurile si masinile pentru trustul
electric. bunaoara, ne sint absolut necesare, pentru ca la
noi aceasta industrie incepe sa se invioreze si pentru noi
este extrem de important s-o dezvoltam, consolidind-o de-
finitiv cu mijloace de productie germane.

Prin urmare, amendamentul prezentat de Lejava de-
curge din interesele economice, just intelese, ale Rusiei, care
acum are nevoie de protectionism, indeosebi pentru in-
treaga industrie usoara, deoarece in felul acesta vom putea
lesne sa refacem aceasta industrie si sa aparam astfel in-
teresele proletariatului nostru. Amendamentul lui Lejava
n-are nimic comun cu nici un fel de liber-schimbism sau
chiar cu deschiderea granitelor, fie si in conditiile men-
tinerii taxelor vamale. La sfirsitul scrisorii sale tov. Ka-
menev spune :

Concluzia : intrucit ne acorda o pasuire de un an pen-
tru achitarea unor marfuri pe care nu le cunoastem, noi li
acordam

is
acum lui Wolff dreptul de monopol asupra achizi-

tionarii exportului de materii prime. E ieftin".
Asta dovedeste o totala neintelegere. Fiindca un contract

mai avantajos decit cel pe care4 incheiem cu Wolff nici nu
ne putem inchipui. In primul rind, noi ii platim 100/o anual,
in timp ce pina si Anglia plateste acum 7°/o, iar guvernul
german 12°/o. In al doilea rind, noi nu cumparam de loc de
la el niste marfuri necunoscute, ci numai pe cele care figu-
reaza pe lista verificata de noi si care sint admise la import.
In al treilea rind, noi ii acordam dreptul de monopol asupra
achizition'arii si exportului de materii prime in schimbul
unei impartiri a profiturilor care nu poate sa aiba nimic
comun cu vreun fel de taxe vamale. Si anume : in primul
rind, noi primim un dividend de 10%, in al doilea rind,
primim, ca si Wolff, un profit de 10%, si in al treilea rind,
claca profitul trece de 40 %, primim 75°/o din surplus, in
timp ce consortiul primeste numai 25%.
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Consider ca contractul incheiat cu Wolff reprezinta un
contract tipic cu intreprinderi capitaliste germane.

Un asemenea contract este extrem de avantajos pentru
noi i prin faptul c obtinem o imparvire pe din doua a
profitului, care, pe cit se pare, se poate ridica la sute de
procente. Interesele industriei noastre in refacere i deci ale
intreprinderilor noastre industriale sint astfel pe deplin asi-
gurate. Despre unele urmari dezastruoase pentru noi care ar
decurge din deschiderea fie si conditionata, fie si temporara
a granitelor, nici vorba nu poate fi. De aceea insist catego-
ric sa se aprobe contractul cu Wolff i, intrucit aceasti
chestiune este urgenta, rog ca ea sa fie pusa miine in edirqa
Biroului Politic. VA' trimit alaturat acest contract, precum
scrisoarea tovarasului Kamenev 139.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Scris la 18 octombrie 1922 Se tiplirelte pentru prima oars&
dupii un exemplar dactilografiø.
care a lost corectat Fi semnat

de V. I. Lenin

§i
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CATRE CONGRESUL GENERAL
AL LUCRATORILOR DIN FINANTE '4°

Dragi tovarasi,
Consolidarea finantelor sovietice este o sarcina dintre cele

mai grele, dar ea se situeaza astazi pe primul plan, si flea.
rezolvarea ei nu putem face pasi importanti inainte, atit in
ce priveste apararea independentei Rusiei Sovietice fatal de
capitalul international, cit si in ce priveste dezvoltarea ei
economic i culturala. Aparatul nostru financiar trebuie
sa:si incordeze toate fortele pentru ca in cel mai scurt timp,
prin incasarea impozitelor, sa fie in stare sa asigure statului
muncitoresciarariescmijloacele necesare pentru o desfasu-
rare normala a activitatii tuturor organelor de stat.

Salut Congresul general al lucratorilor din finante si imi
exprim ferma convingere ca in opera de organizare a finan-
telor acesti 1ucratori vor indreptati sperantele pe care si le
pun in ei masele muncitoare din Rusia Sovietica.
20 octombrie 1922

Pravda nr. 240
din 24 octombrie 1922

V. Ulianov (Lenin)

Se tipiireite dup textul
aparut in ziar, confruntat

cu exemplarul dactilografiat,
care a fost corectat f i semnat

de V. I. Lenin
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CATRE ASOCIATIA
PRIETENILOR RUSIEI SOVIETICE (S.U.A.) 141

20. X. 1922

Dragi tovarasi,
Am verificat chiar acum, pe baza unor informatii cerute

in mod special comitetului executiv gubernial din Perm,
extrem de imbucuratoare aparute in ziarele noastre

in legatura cu munca depusa de membrii Asociatiei dumnea-
voastra, in frunte cu Harold Ware, care au lucrat cu bri-
gada de tractoristi din aceasta gubernie la sovhozul (gospo-
clarie de stat) Toikino".

In ciuda unor imense greutati care se datoresc mai ales
marii distante dintre centru i sus-mentionatul loc de
munca, cit i distrugerilor provocate de Kolceak in timpul
razboiului civil , dumneavoastra ati obtinut succese care
trebuie considerate ca fiind cu totul exceptionale.

Ma grabesc sa v. exprim profunda mea recunostinta, ru-
gindu-va totodata sa publicati acest lucru in organul Asocia-
tiei dumneavoastra i, daca e posibil, in intreaga presa din
State le Unite ale Americii de Nord.

Voi face demersuri pe linga Prezidiul Comitetului Execu-
tiv Central din Rusia pentru ca aceasta gospodarie de stat
sa fie declarata gospodarie model si sa i se acorde un ajutor
special §i extraordinar, atit in ce priveste lucrarile de con-
structie, cit si in ce priveste aprovizionarea cu benzina, me-
tal si alte materiale necesare pentru orearea unui atelier de
reparatii.

18

stirile
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Imi exprim inca o data, n numele Republicii noastre,
profunda recunostinca si va rog sa aveli in vedere ca nici
un fel de ajutor nu este pentru noi atit de binevenit si de
important ca acela pe care ni dat dumneavoastra.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
Lenin

Pravda nr. 240 Se tipareite dupti texts.)
din 24 octombrie 1922 apiirut in zia,

o
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CATRE ASOCIATIA PENTRU ACORDAREA DE
AJUTOR TEHNIC RUSIEI SOVIETICE 142

20. X. 1922
Dragi tovarasi,
In ziarele noastre au aparut stiri extrem de imbucura-

toare despre munca desfasurata de membrii Asociatiei dum-
neavoastra in sovhozurile (gospodariile de stat) din judetul
Kirsanov, gubernia Tambov, si la gara Mitino, gubernia
Odesa, precum i despre munca unui grup de mineri din
bazinul Donetului 143

In ciuda unor imense greutati, care se datoresc mai ales
distrugerilor din timpul rizboiului civil, dumneavoastra ati
obtinut succese care trebuie considerate drept exceptionale.

grabesc sa vä exprim profunda mea recunostinta, ru-
gindu-va totodat s publicati acest lucru in organul Aso-
ciatiei dumneavoastra si, clack' e posibil, in intreaga presa
din Statele Unite ale Americii de Nord.

Voi face demersuri pe linga Prezidiul Comitetului Execu-
tiv Central din Rusia pentru ca cele mai bune gospodarii sa
fie declarate gospodarii model si s. li se acorde un ajutor
special si extraordinar, astfel ca sa-si desfasoare cu succes
munca bor.

Inca o data imi exprim, in numele Republicii noastre, o
profunda recunostinta i vä rog s aveti in vedere cã ajuto-
rul pe care 11 dati dumneavoastra la lucrarea pamintului cu
tractoarele este pentru noi deosebit de binevenit si de im-
portant.

18*

Ma
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Este o deosebita placere pentru mine sa va felicit pentru
proiectul dumneavoastra de a organiza 200 de comune
agricole.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
Lenin

Prende nr. 240 Se tipareite
apatrut

dupa textul
din 24 octornirrie 1922 in ziar
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CATRE PRESEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV GUBERNIAL DIN PERM

20 octombrie 1922
Brigada americana de tractoare de sub conducerea tova-

rasului Harold Ware, care lucreaza pe teritoriul guberniei
Perm, in judetul Ohansk, a obtinut, intr-o scurta perioada
de timp, rezultate deosebit de insemnate. Au fost arate
in total 1 500 de deseatine, din care aproape 1 000 au fost
insamintate cu griu de toamna.

Nu incape indoiala c sus-numitul grup ar fi reusit sa
obtina rezultate si mai bune daca nu s-ar fi manifestat unele
hpsuri, obisnuite in practica noastra.

Chiar in raportul dumneavoastra se mentioneaza ca
duceti lipsa de benzina si de lubrifianti, cal avec.' unele greu-
tati cu muncitorii la constructia de locuinte, dar nu se arata
ce masuri a luat comitetul executiv gubernial pentru a li-
chida greutatile semnalate.

Este absolut inadmisibil ca o asemenea initiativa utila sa
nu fie sprijinita prin toate mijloacele, indeosebi de catre
organizatiile locale, care pot sa ia cunostinta mai repede de
piedicile ce se ivesc i s ajute la inlaturarea lor.

rog sa acordati un ajutor cit mai eficient grupulm men-
tionat i, in special, sa sprijiniti aplicarea propunerilor acute
de el cu privire la folosirea rationala a tractoarelor, aprovi-
zionarea cu benzina, organizarea unui atelier de reparatii,
construirea de locuinte etc.

Ajutorul pe care ni-1 dau grupurile agricole americane este
cit se poate de dorit si de oportun. Sarcina noastra in cazul
de fata consta, in primul rind, in a contribui in cel mai inalt
grad la infaptuirea Fara intirziere a initiativelor lor.

VI
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Comunicati-mi, prin tov. Smolianinov, ce rezultate au dat
masurile pe care le-ati intreprms, precum si ce probleme noi,
deosebit de importante, se ridica in momentul de fatal si nu
pot fi rezolvate de dumneavoastra.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Publicat pentru prima oarii in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

Se tipiireste dupii un exemplar
dactilografiat, care a fost

corectat fi semnat de V. I. Lenm
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CATRE PREZIDIUL C.E.C. DIN RUSIA

24/X. 1922
Intr-o serie intreaga de articole aparute in presa sint

relevate succesele, cu totul exceptionale, obcinute de citeva
comune i brigazi agricole americane care au adus cu ele
tractoare. In urma unei verificari speciale s-a stabilit ca
foarte bine a lucrat brigada de tractoare in frunte cu Ha-
rold Ware, care a fost repartizata la sovhozul Toikino"
din gubernia Perm. In afara de asta, la Sect:a imigratie in-
dustriala a Consiliului economic superior au fost primite
informacii similare in lega."tura cu activitatea comunelor
agricole din judecul Kirsanov, gubernia Tambov, si din
satul Migaevo, judecul Tiraspol, gubernia Odesa.

Asociaiia americana pentru acordarea de ajutor tehnic
Rusiei oa-ganizeaza fin prezent vreo 200 de arteluri cu 800
1 000 de tractoare, care urmeaza sa fie trimise in Rusia. Daca
vor reusi sa faca acest lucru, inseamna ca in fiecare judec
vom putea avea macar o gospodarie agricola model, in-
zestrata cu tehnica americana, ceea ce prezinta, dupa pa-
rerea mea, o importanta cu totul deosebita.

Pentru a stimula aceasta acviune, am trimis Asociatiei
americane a prietenilor Rusiei Sovietice i Asociaviei ame-
ricane pentru acordarea de ajutor tehnic Rusiei Sovietice cite
o scrisoare de multumire, fin care am sublindat ca nici un alt
ajutor nu este pentru noi atit de oportun si de important
ca acela pe care ele II acorda agriculturii noastre *. In
aceste scrisori le-am comunicat cä voi face demersuri la

* Vezi volumul de fati, p. 247-245, 249-250. Nota red.
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Prezidiul C.E.C. din Rusia ca gospodIria din gubernia
Perm si alte gospodarii mai importante s5. fie declarate
gospodarii model si s li se acorde un ajutor special si ex-
traordinar atit in ceea ce priveste lucrarile de construcvie,
cit si n ceea ce priveste aprovizionarea cu benzina, metal si
alte materiale necesare pentru desfasurarea lucrarilor i orga-
nizarea unor ateliere de reparatii.

Rog sa se examineze chestiunea i sa se dea curs prezen--
tului demers 144.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului
V. Ulianov (Lenin)

Pub heat pentru prima oaril in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Se rig:I-we dupii un exemplar
dactilografiat, semnat de

V. I. Lenin
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COMPLETARE LA CLAUZELE CONTRACTULUI
CU L. URQUHART 145

1) Totodata : trebuie restrins teritoriul concesiunii, lasind
neaparat la dispoziçia R.S.F.S.R. o parte din Ekibastuz
care sà fie suficienta pentru Ural (cel puvin 1/4 sau 1/6) ;

2) ceea ce e principal : trebuie reduse sumele pe care le
prime§te Urquhart, astfel ca noi sa nu obcinem venituri
abia in 1934 (?).

Lenin

3) Care e rostul acestor amendamente ? Constituie ele o
directiva aproximativii pentru delegatii np§tri ?

Sint pentru.
Lenin

Scris nu mai devreme
de 25 octombrie 1922

Publicat pentru prima (sail In 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Se tipiirette dupa manuscris
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MESA J DE SALUT ADRESAT CU PRILE JUL
ELIBERARII TINUTULUI PRIMORIE146

Cita. Catre presedintele Consiliului de Ministri al Repu-
blicii Extremului Orient

La cea de-a cincea aniversare a victorioasei Revolutii din
Octombrie, Armata Rosie a facut Inca un pas hotaritor spre
o completa curacire de trupele ocupantilor straini a terito-
riului R.S.F.S.R. si al republicilor unite cu ea. Recucerirea
Vladivostokului de catre armata populara revoluvionara a
Republicii Extremului Orient reuneste cu masele munci-
toare din Rusia pe cetavenii rusi care au avut de suportat
jugul greu al imperialisrnului japonez. Fe licit, cu prilejui
acestei noi victorii, pe toti oamenii muncii din Rusia si
eroica Armata Rosie si rog guvernul Republicii Extremului
Orient sa transmita tuturor muncitorilor si varanilor din
regiunile eliberate si din orasul Vladivostok salutul Consi-
liului Comisarilor Poporului al R.S.F.S.R.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.F.S.R.,

V. Ulianov (Lenin)
Moscova, 26. X. 1922

Pravda nr. 243 Se tipireite dupa texta
din 27 octombrie 1922 aparnt in ziar



257

INTERVIU ACORDAT LUI M. FARBMAN,
CORESPONDENT AL ZIARELOR OBSERVER"

$1 MANCHESTER GUARDIAN" 147

1. Intrebare. Presa antirusi prezintà primirea lui Herriot la Moscova
tratativele franco-ruse ca o cotituri decisivi in politica externa a

Rusiei Sovietice.
Este adevirat acest lucru ? Este adevärat c Rusia considerà politica

dusi de Anglia in Orientul Apropiat drept o provocare 0 a ea este
gata s'a incheie cu Franta un acord indreptat impotriva Angliei ?

Raspuns. Consider ca este absolut eronat sa se prezinte
primirea lui Herriot la Moscova §i tratativele franco-ruse
ca o cotitura, oricit de mica, in politica Rusiei Sovietice
in general §i ca o cotitura impotriva Angliei in special 148
Fara indoiala, noi dam o Malta apreciere atit venirii lui
Herriot la Moscova, cit §i demersurilor intreprinse in ve-
derea unei apropieri de Franca sau a unor tratative cu ea,
care au devenit astazi posibile, probabile §i, vreau sa cred,
necesare. Orice apropiere de Franca este extrem de opor-
tuna pentru noi, §i asta cu atit mai mult cu cit interesele
comerciale ale Rusiei reclama imperios o apropiere de acest
stat continental, care se numara printre cele mai puternice.
Dar .noi sintem convi4 ca aceasta apropiere nu implica
citup de pucin necesitatea de a ne schimba in vreun fel
politica noastra faci de Anglia. Consideram ca sint perfect
posibile relacii pe deplin prietenwi cu ambele state §i ele
constituie un obiectiv pentru noi. Consideram c. tocmai
dezvoltarea relaciilor comerciale va acciona in mod inevi-
tabil ca un imbold extrem de puternic spre atingerea aces-
tui obiectiv. Consideram c o justa incelegere a intereselor
Angliei §i Francei va acciona, de asemenea, in acest sens.

si
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Consideram c interesele reciproce ale Angliei i Francei,
in masura in care ele yin in atingere cu acelea ale Rusiei,
nu concin in nici un caz elemente de discordie inevitabila
intre Anglia si Franca. Dimpotriva, credern chiar ca exis-
tenca unor relacii pasnice si prietenesti intre aceste state si
Rusia constituie o garancie (as fi inclinat sa spun : cea mai
solida garancie) ca pacea i prietenia dintre Anglia si
Franca vor dainui multa vreme i ca, in condiciile actuate,
orice divergence posibile i probabile intre Franca si Anglia

vor gasi, in cel mai scurt timp si in mod sigur, o solu-
cionare fericita.

2. Intrebare. Nu constituie oare terminarea efectivI a räzboiului
greco-turc 1", care a fost spriiinit de Anglia, momentul cel mai prielnic
pentru incheierea unui acord anglo-rus ?

Roispuns. Fireste c terminarea razboiului greco-turc, care
a fost sprijinit de Anglia, constituie un moment care face
s. creasca, in anumite privince, sansele incheierii unui
acord anglo-rus. Noi am cautat i inainte de terminarea
acestui razboi sa incheiem un asemenea acord, i acest
obiectiv 11 vom urmari acum cu si mai multa energie. Ce-i
drept, unele dintre problemele legate de terminarea aces-
tui razboi forrneaza obiectul unor divergente intre noi si
Anglia. Dar, in primul rind, pacea care a luat locul raz-
boiului greco-turc constituie, dupa parerea noastra, un ase-
menea cistig pentru politica internationala in general, inch
speram ca, datorita pacii greco-turce, se va ajunge la im-
bunatAirea conditillor generale ale acestei politici. In al
cloilea rind, noi in nici un caz nu consideram ca. divergen-
tele dintre noi si Anglia nu pot fi lichidate. Dimpotriva,
speram cà viitorul cel mai apropiat ne va arata, in legatura
cu diferitele stadii ale problemei Orientului Apropiat, in
ce masura este justificata sperama noastr c tocmai ter-
minarea razboiului greco-turc va insemna, in acelasi timp,

lichidarea conflictelor i discordiilor care au pus pe
avanscena politicii internationale acest razboi care a luat
sfirsit. Noi facem totul pentru ca prin terminarea acestui
razboi sa se puna, totodati, capat fricviunilor i divergen-

1§i

§i
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telor cu Anglia i speram ca §i in cazul de fata interesele
guvernului englez vor prevala asupra oricaror insinuari ,si
relatari, adeseori lipsite de sinceritate, ale presei antiruse.

3. Intrebare. Considerati pardciparea Rusiei la Conferinta pentru
problema orientala doar ca o chestiune de prestigiu sau porniti numai
de la interesele reale ale Rusiei ? Este guvernul rus de acord cu pro-
punerea Frantei de a se admite ca Rusia sa participe numai la acea
parte a conferintei care urmeaza sa rezolve problema strhntorilor ?

Raspuns. Participarea Rusiei la rezolvarea problemei
Orientului Apropiat nu o consider in nici un caz drept o
chestiune de prestigiu 150 Sper ca prin intreaga politica
internationala dusa de noi in ace§ti cinci ani am dovedit
indeajuns Ca sintem cu totul indiferenti fata de problemele
de prestigiu §i ca n-am fi niciodata in stare ca, din simple
considerente de prestigiu, sa formulam vreo revendicare sau
sa mic§oram §ansele reale de pace intre state. Sint convins
ca nu exista alt stat in care masele populare sa se arate atit
de indiferente fata de problema prestigiului ca atare i atit
de prompte s-o trateze cu cea mai vesela ironie. Noi cre-
dem ca in epoca moderna diplomatia tinde tot mai mult
sa priveasca tocmai in acest fel chestiunile de prestigiu.

Politica noastra in Orientul Apropiat este o chestiune
de cel mai real §i mai direct interes vital pentru Rusia §i
pentru o ,serie intreaga de state federalizate cu ea. DacI
tuturor acestor state nu le-ar fi satisfacuta cerinta de a
participa la Conferinta pentru problemele Orientului Apro-
piat, asta ar crea atitea elemente de animozitate, de con-
flicte §i de nemultumire, ar provoca asemenea greutati in
relatiile pur comerciale dintre rasaritul Europei, de o parte,
§i toate celelalte state, de altà parte, inch ar fi cu desavir-
sire lichidate conditiile pentru o convietuire pamica sau
aceasta convietuire ar fi extrem de mult ingreuiata.

De aceea guvernul rus nu este multumit de propunerea
Parisului ca Rusia sa fie admisa sa participe numai la acea
parte a conferintei care va avea sa rezolve problema strim-
torilor. Noi credem ca o asemenea limitare ar duce inevi-
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tabil la o serie de inconveniente practice nemijlocite, in
special economice, de pe urma carora insesi Franca si An-
glia, dupa toate probabilitatile, vor avea de suferit n vii-
torul cel mai apropiat.

4. Intrebare. Care este programul rus de rezolvare a problemei
strimtorilor ?

Raspuns. Programul nostru cu privire la strimtori (care
deocamdata este, bineinteles, inca aproximativ) contine
intre altele :

In primul rind, satisfacerea aspiratiilor nationale ale
Turciei. Noi consideram cä acest lucru este cerut nu numai
de interesele independentei nationale. Experienta capatata
de noi, in decursul acestor cinci ani, in rezolvarea proble-
mei nationale intr-un stat care cuprinde un numir atit de
mare de nationalitati situatie pe care nu prea o

alte tari ne intareste pe deplin convingerea ca, in
asemenea cazuri, singura atitudine justa fata de interesele
natiunilor va fi satisfacerea maxima a acestor interese
crearea unor conditii care sa excluda orice posibilitate de
conflicte pe aceasta baza. Din experienta noastra am capa-
tat convingerea nestramutata ca numai o atentie cu totul
deosebita fata de interesele diverselor natiuni face sa dis-
para baza oricaror conflicte, inlatura neincrederea reci-
proca i teama de intrigi, creeaza mai ales in rindul
muncitorilor i taranilor care vorbesc limbi diferite acea
Incredere fara de care atit relatiile pasnice intre popoare,
cit si dezvoltarea cu succes a tot ce este valoros in civili-
zatia de astazi sint absolut imposibile.

In al doilea rind, programul nostru prevede inchiderea
strimtorilor pentru toate vasele de razboi, atit in timp de
pace cit si in timp de razboi. Acesta este interesul comer-
cial direct si imediat al tuturor statelor, nu numai al acelora
ale caror teritorii se aflà in directa vecinatate cu strimto-
rile, ci si al tuturor celorlalte state. Trebuie sa avem in
vedere ca fraze, discutii i asigurari pacifiste, uneori chiar
juraminte impotriva razboiului si pentru apararea pacii k,

* E vorba de pacea de la Versailles. Nuta rcd

intil-
nim in
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ne este dat sa auzim extrem de des in intreaga lume, in
timp ce hotarirea de a lua masuri reale, fie si din cele mai
simple, pentru asigurarea pacii o observam extrem de rar

majoritatea statelor si mai ales in statele moderne civi-
lizate. Or, noi am dori sa auzim, atit n aceasta problema.
cit si in altele asemanatoare, cit mai putine declaratii cu
caracter general, cit mai putine promisiuni solemne si for-
mule pompoase i cit mai multe hotariri i masuri dintre
cele mai simple si mai dare, care sa dud intr-adevar la
pace, dad nu la inlaturarea completa a pericolului de
razboi.

In al treilea rind, programul nostru cu privire la strim-
tori prevede deplina libertate a navigatiei comerciale. Dupa
cele spuse de mine in fraza precedenta, cred d e cu totul
de prisos sa lamuresc i sa concretizez acest punct.

5. Intrebare. Ar fi de acord guvernul rus cu un control asupra
strimtorilor exercitat de Liga Natiunilor clacã din aceasta ar face parte

Rusia, Turcia, Germania si State le Unite ?
Sau Rusia ar cere si se instituie o comisie speciall pentru controlul

asupra strimtorilor ?

Rdspuns. Noi sintem, fireste, adversari ai Ligii Natiuni-
lor 151, j cred cà nu numai orinduirea noastra economid

politid, cu particularitatile ei, determinä atitudinea noas-
tra negativa fata de Liga Natiunilor, dar i interesele pa-
cii, privite din punctul de vedere al conditiilor concrete
ale intregii politici internationale actuale in general, justi-
flea: pe deplin aceasta atitudine negativa. Liga Natiunilor
poarta in mod atit de vadit pecetea provenientei sale din
razboiul mondial, este atit de indisolubil legata de trata-
tul de la Versailles, este atit de lipsita de ceva care sa se-
mene cu stabilirea efectiva a unei egalitati n drepturi a
natiunilor, cu sansele reale ale unei convietuiri pasnice in-
tre ele, inch atitudinea noastra negativa fata de Liga Na-
tiunilor este de inteles si nu are, cred, nevoie de alte co-
mentarii.

in
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6. lntrebare. Inseamni oare refuzul de a ratifica acordul cu
Urquhart o victorie a qconrunWlor de stinga" ? Care slut conditiile
obiective care ar face cu putinvi Teluarea tratativelor i ratificarea
acordului cu Urquhart ?

Raspuns. Chestiunea incheierii unui acord cu Urquhart
a fost ridicata de guvernul nostru inca de pe vremea cind
eu eram bolnav §i nu puteam s iau parte la treburile gu-
vernarii. De aceea tn momentul de fata nu sint nc pe
deplin informat asupra tuturor amanuntelor acestei ches-
tiuni. Totu§i, pot sa afirm cu toatà certitudinea c n mo-
mentul de fata nu este §i nu poate fi vorba de o victorie
a comuni§tilor de sdnga. Stiu acest lucru din constatarile
mele directe asupra modului cum se desfa§oara activitatea
guvernului.

Fapt este ca atitudinea nejusta a Angliei, care §i-a gasit
expresia in refuzul de a consimti ca noi s fim admi§i la
confermta, a fost atit de nea§teptata, a stirmt atita mdig-
nare n Rusia §i a unit atit de strins nu numai pe comu-
ni§tii !de dreapta cu cei de stinga, dar §i uriawL masa a
populatiei ruse fara partid, pe muncitori §i pe tarani, inch
lucrurile nu au ajuns §i nu puteau s ajunga la nici un fel
de diverge* intre comuni§tii de stinga §i cei de dreapta.

Expunerea de motive prezentata de noi pentru respin-
gerea acordului cu Urquhart a exprimat direct, se poate
spune, starea de spirit nu numai a intregului partid, dar §i
pe aceea a intregului popor, cu alte cuvinte starea de spirit
a intregii mase a muncitorilor §i taranilor.

Reluarea tratativelor §i ratificarea, dupa aceea, a acor-
dului cu Urquhart sint conditionate, in primul rind, de in-
laturarea de catre Anglia a nedreptatilor flagrante comise
fata de Rusia §i care sint legate de nesocotirea in fel
chip a drepturilor ei de a participa la Conferinta pentru
problemele Orientului Apropiat. In ce prive§te insa con-
ditiile concrete ce ne-au fost prezentate de Urquhart, n-am
avut inca timp s ma ocup amanuntit de ele §i pot sl spun
numai c guvernul a hotarit sa dea cit mai curind posibi-
litate celor ce slut pentru sau contra acestei conventii
sa-§i spuna cuvintul in presa noastra, pentru ca, dintr-o

pi
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discutie cit mai obiectiva i mai argumentata, s capete
material pentru o cit mai serwasa verificare a tuturor
rerilor pro" si contra" si pentru o solutionare a acestei
probleme intr-un spirit de deplina concordanta cu intere-
sele Rusiei.

7. Intrebare. In ce msurI sint Intemeiate Invinuirile aduse de presa
antirusl din Anglia, care sustine c. recentele arestIri operate in rindu-
rile industriasilor din Moscova Inseamni sfirsitul noii politici econo-
mice ;i revenirea la politica de nationalizare si de confiscIri ?

Raspuns. Referitor la intrebarea dumneavoastra in le-
gatura cu invinuirea ce ni se aduce de presa antirusa din
Anglia ca am arestat niste industriasi din Moscova", tre-
buie sa spun ca chiar azi am citit intr-unul din ziarele
noastre (Izvestiia") o scurta nota sub titlul : Arestarea
unor speculanti de la bursa neagra". Nimeni altul decit
tov. Z. B. Katnelson, seful Directiei economice de pe linga
Directia politica de stat, spune in aceasta nota c n-a fost
de loc vorba de arestarea unor industriasi, ca zvonurile
pe care le raspindesc dusmanii Puterii sovietice, atit in in-
teriorul R.S.F.S.R. cit si in strainatate, cum ca aceste ares-
tari ar insemna o prigoana impotriva comertului liber nu
sint in realitate decit o nascocire cu totul absurd a,
pornita din intentia contrarevolutionara, bine determinata,
de a submina relatiile economice ce se infiripa azi cu Eu-
ropa occidentalr.

In realitate au fost arestati doar niste speculanti de la
asa-zisa bursa neagra, si autoritatile noastre dispun de date
care arata legaturile pe care acesti speculanti de burs5. si
traficanti de valuta le aveau cu unii functionari ai misiuni-
lor straine din Moscova ; din aceste date reiese nu numai
ca s-a vindut platina i aur (in lingouri), dar c, totodata,
s-a organizat trecerea prin contrabanda
a acestor valori peste graniä.

Din toate acestea puteti vedea ca zvonurile potrivit cã-
rora noi am pune capat noii politici economice" sint cu
totul lipsite de temei i c invinuirile presei antiruse din
Anglia, care, printr-o nemaipomenita denaturare a lucru-
rilor i prin inselaciune, cauta s prezinte intr-o lumina
falsa politica noastra, sint pe de-a-ntregul inventate. In

19 Lenin Opere complete, vol. 45
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realitate n-a fost nici vorba, in nici un fel de cercuri gu-
vernamentale, sa se puna capat noii politici economice"
si sä se revina la cea veche. De altfel, intreaga activitate des-
fasurata de guvern in actuala sesiune a Comitetului Execu-
tiv Central din Rusia este indreptati spre o cit mai temei-
nica consolidare, prin lege, a ceea ce se numeste noua
politica economica, pentru a inlatura astfel onice posibili-
tate de abatere de la infaptuirea ei.
27. X. 1922

Pravda" nr. 251
din 10 noiembrie 1922

Se tiparege dupci un exemplar
dactilograliat, corectat

de V. 1. Lenin
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(Aplauze furtunoase, indelung repe-
tate. Intreaga asistenta se ridica in pi-
cioare.) Tovarasi ! Permiteti-mi s m marginesc la
citeva cuvinte de salut. In primul rind, se cuvine, binein-
teles, s adresam salutul nostru Armatei Rosii, care a dat
in zilele acestea o nouà dovada de vitejia ei, cucerind Vla-
divostokul i curatind intreg teritoriul celei din urma dintre
republicile care s-au unit cu Rusia Sovietica. Sint convins
cä exprim parerea generala daca voi spune cà noi, salutind
aici cu totii acest nou act de eroism al Armatei Rosii,
salutam totodata i faptul ca s-a facut un pas, pare-se
hotaritor, spre terminarea razboiului : ultimele forte
ale albgardistilor au fost aruncate in mare. (A pl a u z e.)
Eu cred ca Armata noastra Rosie ne-a pus pentru multa
vreme la adapost de o eventuala repetare a unui atac al
albgardistilor, indreptat impotriva Rusiei sau a oricareia
dintre republicile care, direct sau indirect, sint mai mult
sau mai putin strins legate de noi.

Dar, pentru a nu aluneca cumva intr-o infumurare ex-
cesiva, trebuie sa spunem totodata c aici si-au avut rolul
lor nu numai eroismul i forta Armatei Roii, dar si si-
tuatia internationala i diplomatia noastra.

A fost o vreme cind japonia i Statele Unite ale Ame-
ricii au semnat acorduri n vederea sprijinirii lui Kolceak. A
trecut atit de mult de atunci, c multi dintre noi poate au

uitat cu totul de ele. Dar o asemenea vreme a existat
totusi. $i daca noi am reusit s facem ca astfel de acorduri

19*
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sa" nu mai fie cu putinta, ca japonezii, cu toata forta lor
militara, si declare ca se retrag §i sa-§i vina aceasta promi-
siune este, desigur, §i un merit al diplomatiei noastre.

Nu voi lungi acum scurtul meu cuvint de salut pentru a
v a arata prin ce se explica acest succes. Voi spune numai c.
intr-un viitor apropiat diplomatilor no§tri le va reveni sar-
cina sa se afirme Inca o data, intr-o problerna de prima im-
portanta, in care sintem vital interesati, ma refer la
Conferinta in legatura cu problemele Orientului Apropiat,
convocata de Anglia pentru 13 noiembrie la Lausanne. Sint
convins c. i acolo diplomatii no§tri vor face faca situatiei,
ca §i acolo vom §ti sa aparam interesele tuturor republicilor
federative laolalta cu acelea ale R.S.F.S.R. ; in orice caz,
vom §ti s. aratam limpede maselor unde e piedica, in ce
consta ea §i in ce masura se contrapune ea dorintelor §i na-
zuintelor noastre celor mai legitime, §i nu numai alor noas-
tre, dar §i acelora ale tuturor statelor interesate in problema
strimtorilor.

A§ vrea sa ma marginesc la aceste scurte observatii in le-
gatura cu politica externa §i sa trec acum la activitatea des-
fa§urata de dumneavoastra aici.

Cred ca am obtinut aici succese cit se poate de impor-
tante, cu toate cà la prima vedere activitatea aceasta ii s-a
parut, poate, unora sau li se pare a nu fi prea impor-
tanti. SI luam primul cod, pe care 1-ati §i adoptat, Codul
muncii. Constituie o mare realizare a Puterii sovietice fap-
tul ca, intr-o vreme cind toate tarile au pornit lupta impo-
triva clasei muncitoare, noi ne prezentim cu un cod care
pune temeinic bazele legislatiei muncitore§ti, fixind, de
pilda, ziva de munca de 8 ore. Ce-i drept, in legatura cu
acest cod s-ar putea formula cutare sau cutare deziderat in
plus. Eu cred totu§i ca un asemenea deziderat nu §i-ar gäsi
justificarea.

Trebuie sa avem in vedere ca in comparatie cu toate sta-
tele in care are loc acum o inver§unata concurenta capita-
lista, in care exista milioane §i zeci de milioane de §omeri,
in care capitali§tii se coalizeaza, formind, cu propriile lor
forte, puternice uniuni capitaliste §i organizeaza o campa-
nie impotriva clasei muncitoare, in comparatie cu aceste
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state, noi sintem cei mai lipsiti de cultura, fortele noastre de
productie grit cel mai putin dezvoltate i noi stim sa mun-
cim cel mai prost. Este foarte neplacut, poate, cà trebuie s.
recunoastem acest lucru. Dar eu cred ca tocmai pentru ea' nu
ascundem asemenea lucruri prin fraze frumoase i formale,
ci le recunoastem in mod deschis, tocmai pentru ca sintem
constienti de toate acestea si nu ne temem s. le spunem de
la tribuna i pentru ca" in directia 1ichidrii acestor lipsuri
sint indreptate mai multe forte decit in oricare alt stat vom
reusi sa ajungem din urma celelalte state cu o repeziciune
la care ele nici n-au visat.

Fireste, nu poate fi vorba de o repeziciune fantastica,
fiindca ne trebuie dtiva ani de munca foarte incordata pen-
tru a ajunge la acest rezultat. Se intelege ca nu se poate face
nimic de azi pe mline. Au trecut deja cinci ani, si noi am
vazut cu cita repeziciune se schimba relatiile sociale. Am
ajuns sa intelegem ce inseamna un termen. $i trebuie sa." in-
vatam §i de acurn incolo acest lucru. Ca orice schimbari
se pot produce cu o repeziciune fantastica la noi nimeni n-o
sa creada, dar intr-o repeziciune reala, intr-o repeziciune in
comparatie cu orice perioada a dezvoltarii istorice de pinI
acum intr-o asemenea repeziciune, daca miscarea este
condusa de un partid cu adevarat revolutionar, intr-o ase-
menea repeziciune noi credem, i o repeziciune ca asta noi
vorn obtine cu orice prey.

In continuare ma voi referi la Codul agrar, pe care l-ati
adoptat. Yn aceasta privinta, dupa cum stiti, chiar in prima
zi dupa vestitul 25 octombrie 1917, spre deosebire de toate
celelalte legislatii, legislatia noastra a dat numaidecit un
decret asupra pamintului, care din punct de vedere tehnic,

poate c. i Juridic, era cu totul imperfect, dar care con-
tine tot ceea ce este esential, ceea ce e absolut necesar pen-
tru Oran i ceea ce i-a asigurat ahanta cu muncitorul. $i,
incepind din vremea aceea, oricit de greu ne-a fost sa tre-
cern prin acesti cinci ani de necontenite razboaie, noi n-am
renuntat la preocuparea noastra de a satisface cit mai din
plin nevoia de parnint a taranului. Si daca se va constata ca
legea pe care ati adoptat-o acum are si ea, antr-o privinta
sau alta, nevoie de unele indreptari, noi vom accepta fara
nici o dificultate aceste indreptari ulterioare, aceste imbu-
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natatiri ulterioare, asa cum dumneavoastra ati acceptat
chiar acum indreptarile i imbunatatirile aduse Codului
nostru penal. Problema pamintului, problema organizarii
rnodului de viata al unei imense majoritati a populatiei
al populatiei taranesti este pentru noi o problema fun-
damentala. In aceasta privinta, noi am i reusit s facem ca
Oranul rus s tie Ca la noi orice propunere cu privire la
modificarea vechilor legi nu va intimpina niciodata piedici,
ci va gasi intotdeauna sprijin i o mare solicitudine in insti-
tutia noastra legislativa suprema.

Ati mai avut apoi de examinat astfel de probleme, cum
sint Codul civil si organizarea generala judecatoreasca.
Dumneavoastra stiti ca in conditiile actualei politici, pe care
noi o infaptuim cu fermitate i in privinta careia nu pot
avea loc ovàieli, aceasta problema prezinta pentru masa
larga a populatiei o importanta cu totul deosebita. Stiti,
totodata, ca si in acest domeniu noi ne-am straduit s. facem
o delimitare intre ceea ce reprezinta satisfacerea nevoilor
legitime ale fiecarui cetatean, legata de actualul circuit eco-
nomic, si ceea ce reprezinta abuzurile legate de n.e.p., care
in toate statele sint considerate drept ceva legal si pe care
noi nu vrem sa le legalizam. Cit de eficiente vor fi indrep-
tarile pe care dumneavoastra le-ati propus tocmai in acest
scop i pe care le-ati aprobat, asta ne-o va arata viitorul.
Noi, in nici un caz, nu ne vom lega miinile in aceasta pri-
vinta. Daca viata de fiecare zi va da la iveala abuzuri care
n-au fost prevazute de noi inainte, vom introduce numai-
decit indreptarile necesare. In aceasta privinta tii, desigur,
cu totii foarte bine ca celelalte state nu cunosc, din pacate,
o legiferare atit de rapida cum e cea de la noi. Vom vedea
daca viitorul apropiat nu le va sili si pe ele sa aiba grija
ca in aceasta privinta sa ajunga nitel din urma Rusia So-
\ ietidt.

Trebuie, apoi, sa ne oprim asuprs unei probleme nu mai
putin importante, careia de asemenea i-ati dat aici o rezol-
vare definitiva. Ma refer la problema congreselor Soviete-
lor locale si a comitetelor executive guberniale. Aceasta e o
problema a carei rezolvare a fost considerabil intirziata
pind acum in toate sistemele de legisl4e anterioare si In
toate constitutiile anterioare. Ea era considerata ca lipsita
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de importanta. Se credea ca. in provincie lucrurile pot si
ramina neschimbate. Noi insa sintem de alta parere. Sintem
convin§i cä claci revolutia noastra a obtinut succesele de
pina acum, aceasta se datorqte faptului ca am acordat tot-
deauna cea mai mare atentie tocmai puterii locale, experien-
tei organelor locale. Daca in octombrie 1917 revolutia a ob-
tinut dintr-o data astfel de succese inch spre primavara
anului 1918 ni se parea ca razboiul a §i luat sfir§it, in reali-
tate el abia incepea, §i incepea in forma cea mai rea..
aceea a razboiului civil ; in realitate pacea cu gerrnanu a
insemnat sprijinirea de catre acqti germani a celor mai rele
elemente ale razboiului civil ; in realitate pacea incheiata
atunci cu germanii, care in toamna s-a naruit, a insemnat
sprijinirea acestor elemente i de catre puterile aliate, care
ne acuzau tot pe noi de incheierea pacii cu germanii. $i daca

zic revolutia §i-a indeplinit opera ei cu atita repezi-
ciune, in citeva luni, ba chiar in citeva saptamini, e pentru
ca ne-am bizuit in intregime pe elementele locale, pentru ca
le-am deschis cimp liber de actiune, pentru ca tocmai de
acolo ateptarn noi entuziasmul care a facut ca revolutia
noastra sa fie invincibila §i sa-§i desf4oare actiunile cu
toata rapiditatea. Stiu ca de atunci localitatile din provin-
cie au trecut prin multe §i felurite ca sa zicem a§a per-
turbari. Atitudinea provinciei fata de centru a constituit
pentru noi o problema destul de serioasa §i nu vreau cItui
de putin sa afirm ca aceasta problema a fost rezolvata tot-
deauna de noi in mod ideal : cu nivelul general de cultura
pe care-1 avem noi nici nu putem visa la o asemenea rezol-
vare ideala. Dar ca ea gasit o rezolvare mai sincera,
mai justa §i mai temeinica decit in oricare alt stat, asta o
putem spune cu tot curajul.

In incheiere voi mai atinge doar o singura problema, care
ma intereseaza in mod deosebit i care, cred, trebuie sa va
intereseze i pe dumneavoastra toti, de§i formai ea nu figu-
reaza pe ordinea de zi §i nici pe lista de probleme. E vorba
de problema aparatului nostru de stat o problema veche
§i ve§nic noua.

In 1918, in august, noi am efectuat un recensamint al
aparatului nostru din Moscova. Rezultatele aratau un nu-
mar de 231 000 de functionari in aparatul de stat i in cel
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sovietic din Moscova. Acest numar cuprindea pe functio-
narii din institutiile centrale ct i pe cei din institutiile lo-
cale din Moscova. Recent, in octombrie 1922, noi am facut
din nou acest recensamint, convinsi fiind ca reduseseram
aparatul nostru, peste masura de umflat, i ca el trebuie,
fara indoiala, sa fie mai mic. A reiesit ca el numara vreo
243 000 de oameni. Acestea slut rezultatele tuturor reduce-
rilor. Acest exemplu ne va cere s depunem si mai multe
eforturi, s studiem i s comparam cifrele. Atunci, n 1918,
cind noi, ca sa zicem asa, n primul elan al reformei, am
ficut un astfel de recensamInt, la drept vorbind nu ne pu-
team folosi de rezultatele lui. Nu de asa ceva ne ardea
noua atunci. Razboiul civil nu ne lasa nici un moment liber.
Acum speram ca se va face acest lucru. Sintem convinsi ca.
aparatul nostru, care prezinta foarte multe deficiente, care
este peste masura de umflat, avind un efectiv mai mult decit
dublu fail de cel necesar si care foarte adeseori nu lucreath
pentru noi, ci impotriva noastra nu trebuie s ne sfiim
sa. spunem acest adevar, fie si de la tribuna supremului for
legislativ al republicii noastre va fi imbunatatit. Pentru
imbunatatirea lui e nevoie de multa munca i pricepere. La
noi exista unele inceputuri de activitate foarte serioasa
directia rezolvarii problemei continutului pe care trebuie
sa-1 capete aceasta imbunkatire ; dar deocamdata toate as-
tea-s numai inceputuri diverse articole i unele cercetari
cu caracter local. Daca noi toti vom pleca de aici cu hota-
rirea de a acorda acestei probleme o atentie mult mai mare
ca de obicei, de a ne pierde mai putin timpul cu forfota
si zarva i noi toti pierdem adeseori in felul acesta o
groaza de timp i daca vom studia in mod efectiv apa-
ratul nostru i ne vom ocupa de el ani de-a rindul, vom face
astfel un lucru important, si succesul nostru va fi asigurat.
Trebuie s avem curajul si spunem câ noi cream in mod
spontan aparatul nostru. Cei mai buni muncitori i asumau
functiile cele mai grele, atilt in domeniul militar dt i n ce/
civil, faceau mereu greseli, dar stiau sa le indrepte i sa lu-
creze apoi cum trebuie. Disproportia dintre acesti oameni
plini de curaj care slut, poate, in numar de citeva zeci

si sutele celor care stau i saboteaza din plin sau numai
pe jumatate, incurandu-se in mormanele lor de Mrtii, a

in



CUVINTARE LA A IV-A SESIUNE A C.E.C. DIN RUSIA 271

inecat foarte adeseori munca noastra vie intr-un imens ocean
de Mrtii. Va trebui sa studiem foarte temeinic aceasta pro-
blema, ceea ce n-am putut face 'Ana in prezent. Vor trebui
sa treaca ani de zile, va trebui sa invAarn ani de-a rindul,
pentru cà muncitorii nowi au un nivel de cultura scazut §i
lor le e greu sa se apuce de o treaba cu totul nouà in dome-
niul producciei ; or, noi numai pe muncitori, numai pe sin-
ceritatea si entuziasmul lor ne putem bizui. Vor trebui sa
treaca ani de zile pina ce vom obtine o imbunatacire a apa-
ratului nostru de stat, pina ce el va atinge nu in sensul
diferitelor persoane, ci in ansamblul lui cele mai inalte
trepte ale culturii. Sint convins ca clack' ne vom indrepta pe
viitor fortele noastre in aceasta direccie, vorn obtine in mod
necesar si inevitabil cele mai bune rezultate. (A plauze
indelungate.)

Pravda nr. 247 Se tipareste dupii textul
elin 1 noiembrie 1922 apiirut in ziar,

confruntat cu stenograma
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SCRISOARE ADRESATA LUI G. V. CICERIN
$1 MEMBRILOR BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
IN LEGATURA CU NOTA CATRE TARILE

ANTANTEI REFERITOARE LA CONFERINTA DE LA
LAUSANNE "3

311X. 1922.

Catre tov. Cicerin §i catre toci membrii Biroului Politic
N-am acum timp sa cumpanesc bine toate expresiile din

proiectul notei catre Antanta, pe care o consider extrem de
importanta. Cred ca trebuie antarit de doua, trei ori fiecare
cuvint, astfel ca sa nu reiasa' ca noi nu vrem sa participam
la conferinfa.

In acest sens nota trebuie sa fie deosebit de diplornatica".
Mi se pare ca la sfir§itul notei, pe care am parcurs-o in mare
graba, shit unele expresii nu indeajuns de diplomatice in
acest sens.

Lenin

Se tipareite pentru prima oani,
dup.1 o c pte dactllografrata
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CATRE PETROGRADSKAIA PRAVDA" 154

1. XI. 1922
Dragi tovarasi ! Va felicit din tot sufletul cu prilejul ce-

lei de-a cincea aniversari a Revoluciei din Octombrie si fac
urarea ca in urmatorii cinci ani sa luptam pe frontul mun-
cii pasnice cu acelasi succes cu care am luptat pina acum pe
frontul rázboiului.

Cu cele mai bune salutari si urari,
Al dumneavoastra, V. Ulianov (Lenin)

,,Petrogrrd laa P da` lr. 251 Se tipareste dupd manuscris
din 5 noterwrie 1 22
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CATRE PRAVDA"

Dragi tovarasi ! Val felicit calduros cu prilejul celei de-a
cincea aniversari a Revolutiei din Octombrie. Urarea mea
este ca in urmatorii cinci ani s. cucerim prin munca pasnica
nu mai putin decit am cucerit Ora acum cu arma in mina.

Al dumneavoastra, Lenin
2. XI. 1922

Pravda.' ni. 252 Se tiplreste dupd manuscrio
din 7 noiembrie 1922
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CATRE PRIMA CONFERINTA INTERNATIONALA
A COOPERATORILOR COMUNISTI 155

Salut convocarea, cit se poate de oportuna, a conferintei
internationale a cooperatorilor comunisti i i urez sa-si des-
fasoare cu deplin succes lucrvarile.

Ca si participantii la aceasta conferinta, mi dau seama
de complexitatea i greutatea sarcinii care a fost pus'a :
aceea de a cuceri aparatul cooperatist i a-I pune in slujba
revolutiei mondiale.

Voi fi foarte bucuros daca, prin experienta activitatii des-
faprate in Rusia, vom reusi sa fim de folos i cauzei ge-
nerale.

Scris la 2 noiembrie 1922

Pub licat la 3 noiembrie 192,
249in ziarul Pravda nr.

Se aparelte
aparut

dupel textul
in ziar
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TEZE CU PRIVIRE LA BANCA COOPERATIVA 155

1) S5. se acorde premii pentru volumul operatiilor §i pen-
tru extinderea lor In judete ;

2) acela§i lucru in ceea ce prive§te depunerile ;
3) s'al fie atra§i in conducerea acestei ba'nci cei mai de vazi

comuni§ti din cooperativele de la sate, care sa" contro-
leze §i s'a" stimuleze activitatea ei ;

4) activitatea 13.ancii cooperative s'a fie stimulat5.* de Catre
Banca de stat prin reducerea dobtrizii ;

5) s'a se aloce o anumia suma" de c'atre Banca de stat.

Scris la 2 noiembrie 1922 Se tipareste pentru prima oani,
dflpa. milllIscris
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CATRE MUNCITORII TEXTILISTI DIN
PETROGRAD 157

3. XI. 1922
Dragi tovatisi ! Val multumesc din suflet pentru pledul pe

care mi 1-ati trimis ; Osesc cà e mmunat. Regret nespus de
mult c n-am putut sa"-1 primesc pe 5orov.

Cele mai bune saluta'ri !
Al dumneavoastfl, V. Ulianov (Lenin)

Publicat pentru prima oara in 1945. Se tipareite dupg manuscris
in Culegeri din Lenin`, vol. XXXV
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CATRE CONGRESUL GENERAL
AL STATISTICIENILOR DIN RUSIA "8

4 noiembrie 1922

VI multumesc din suflet pentru salutul ce mi 1-ati adresat
si v5. rog, totodat51, s'al primiti cele mai bune ufari de suc-
ces in munc51.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Pravda nr. 251
din 5 noiembrie 1922 Se tiplrelte dup3 mansoscrit

-
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INTERVIU ACORDAT LUI A. RANSOME,
CORESPONDENTUL ZIARULUI
MANCHESTER GUARDIAN" 159

PRIMA VARIANTA

1. Intrebare. Observ cal exist a. aici o mare Inviorare economica,
toat a. lumea cumpar a. vinde, i, pe cit se vede, ia nastere o noui
.clasa comerciala. Intreb : cum se face ca nepmanul nu constituie mci
nu manifesta tendinta de a deveni o forta politicã ?

Raspuns. Prima intrebare pusa de dumneavoastra imi
aminteste de o convorbire pe care am avut-o la Londra pe
vremuri. Era intr-o simbata seara. M. plimbam cu un prie-
ten sint vreo douazeci de ani de atunci 160 Pe strazi
donmea o animatie cu totul neobisnuita ; pretutindeni se in-
stalasera negustori care, ca mijloc de iluminat pentru tara-
bele lor, foloseau mici tevi de metal umplute cu petrol sau
.cu ceva asemanator. Luminitele erau foarte frumoase. Era,
pe aceste strazi, o forfota extraordinara. Toata lumea cum-
para sau vindea.

Exista, pe atunci, in Rusia un curent ai carui adepti ti
numeam economisti". Prin aceasta denumire, pucin cam
strengareasca, noi subintelegeam o simplificare puerila a
ideilor materialismului istoric al lui Marx. Prietenul meu,

.care era un economist", s-a apucat numaidecit sa-si etaleze
intelepciunea. Uite, zicea el, aceasta neobisnuita activitate
economica va fi neaparat urmata de tendinta de a deveni
o forta politic. Un asemenea mod de a-I intelege pe Marx
rn-a facut s zimbesc. Existerqa unei pletore de mici negus-
tori, cu activitatea lor extrem de vie, nu constituie citusi de
putin o dovada Cal clasa respectiva poseda o forca economica
atit de mare inch s permita i s. impuna numaidecit con-
cluzia ca ea reprezinta o forta politica". Pe cit se pare,
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Londra a devenit o fortamondiala a comertului anurne
o foga economica si politica pe o cale ceva mai compli-
cata decit i nchipuia interlocutorul meu, i negustorii
ambulanti din Londra, cu toata animatia extraordinara care
domnea n rindurile br, erau destul de departe de a deveni
o for0. politica" i chiar de a manifesta vreo tendinta in
acest sens.

Ma tern c ntrebarea durnneavoastra : cum se face ca
nepmanul" (adica negustorul ambulant ? micul negustor ?)
nu manifesta la noi tendinta de a deveni o forta politica"
ne va face sa zirnbim i sa raspundern in felul urmator : din
acelasi motiv pentru care multimea de oameni de pe strazile
Londrei care, cu totii, se indeletniceau cu cumpararea
vinzarea de marfuri acolo, pe strazi, in zilele de simbata nu
manifestau in Anglia tendinta de a deveni o forta pohtica".

2. Intrebare. Am impresia a in Rusia cumpararea-vinzarea st.

schimbul sint astazi extrem de rentabile, in timp ce producvia nu este
posibila dedt n cazuri foarte rare. Cumpararea-vinzarea i schimbul
se afla tn miinile nepmanilor. Productia rentabila se practica, in cea
mai mare parte, pe scara redusa si se afla in miinile particularilor.
Productia nerentabila e n mlinile statului. .V intreb : nu inseamna
asta o continua intarire economica a nepmanilor o continua slabzre
a statului ?

Raspuns. Ma tern cà i cea de-a doua intrebare a dum-
neavoastra porneste tot de la un punct de vedere aproape
economist", in sensul aratat mai sus. Bastiat, mi se pare,
impartasea aproape serios parerea ca grecii i romanii an-
tici traiau din jaf". El nu-si prea batea capul Cll intrebarea.
economica" : de unde provenea ceea ce jefuiau acesti oa-
meni care traiau din jaf ?

Dumneavoastra aveti impresia ca in Rusia curnpararea-
vinzarea si schimbul sint astazi extrem de rentabile", in
timp ce productia nu este posibila decit in cazuri foarte
rare".

Am fost foarte mirat cind am citit o asemenea concluzie
trasi din cele observate pe strazile Moscovei. Dar, rn-am
gindit eu, cum famine cu milioanele i milioanele de vàrani
ru§i ? Oare insamintatul ogoarelor, de catre acesti tarani, nu
este el, pe cit se pare, nu un caz rar si nici foarte rar, ci un
fenomen precurnpanitor in Rusia ? Nu este el un fenornen
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mai frecvent chiar" decit cumpararea-vinzarea" ori§ica-
ror lucruri de catre nepman" ? Si in Rusia, pe cit se pare,
productia taraneasca nu este ea nu nurnai posibila", dar

extrem de rentabila" ? Altfel cum s-ar fi obtinut sutele
de milioane de puduri de pe urma impozitului in natura,
pe care taranii nostri le-au si varsat statului intr-un timp
extrem de scurt §i fara nici o greutate ? Cum ar fi luat na§-
tere avintul general al activitatii constructive, care poate fi
observat de oricine, atit in satele nemarginitei Rusii cit si
in orasele ei ?

Nu curnva persoana care pune aceasta intrebare ia drept
,,vinzare si schimb extrem de rentabil" micul cornert, in care
un mic negustor obtine uneori milioane si milioane de ruble
profit in moneda rusa depreciata, cind un milion valoreazi
pe piata liberä mai putin decit valora Inainte o rubla ? E
indoielnic ca o asemenea greseala sa fie cu putinta, deoarece
statul nostru taie acum de citeva luni incoace zerou-
rile de prisos" de pe banii de hirtie 161 Ieri era un trilion,
iar astazi se taie patru zerouri si se obtin o sutal cle mi-
lioane. Statul nu se imbogate§te prin asemenea operatic, dar
e cit se poate de straniu sa se presupuna ca el a devenit mai
slab", fiindca aici s-a facut in mod evident un pas inainte
spre irnbunatatirea monedei. Nepmanul incepe sa-si dea
seama cá rubla incepe sa. se stabilizeze ; acest lucru s-a va-
zut, de pilda, in vara trecuta ; nepmanul incepe sa-si dea
seama ca stergerea" de zerouri va continua, si m indoiesc

aceasta operatic ar putea fi oprita de tendinta" lui de
a deveni o foga politica".

Revin din nou la productie. La noi parnintul se afla in
mlinile statului. Micii tarani care 11 au in folosinta i§i achita
in mod exemplar impozitele. Productia industriala, daca ne
referim la asa-zisa industrie usoara, se invioreaza vazind cu
ochii, §i adeseori ea se afla fie in proprietatea statului
care i§i exercita conducerea prin salariati de-ai lui , fie
in posesia unor arendasi.

De aceea n-avem nici un motiv s ne ternem de o con-
tinua slabire a statului".

Trebuie facuta deosebire nu intre productie §i cornert, ci
intre productia din industria usoara si cea din industria
grea. Aceasta din urma e intr-adevar nerentabila si de aici
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rezulta situatia intr-adevar grea in care se afla statul nos-
tru. Dar despre asta am sa vorbesc ceva mai departe.

3. Intrebare. Se fac aluzii Lla incercarea de a-1 sili (prin impunere)
pe nepman si subventioneze productia. Intreb : n-o sã duca asta doar
la crefierea preturilor, la sporirea pro fitului nepmanului fi, indirect, la
necesitatea de a mari salariile, prin urmare la revenirea la vechea
situafie ?

Raspuns. In mina statului se afla sute de milioane de
puduri de cereale. In asemenea conditii nu ne putem astepta
ca impozitele sa ne duca doar" la cresterea preturilor. Im-
pozitele ne vor aduce totodata un venit de la nepmani i de
la producatori, care va fi folosit pentru sprijinirea industriei,
in special a industriei grele.

4. Intrebare. Dna judecam dupa obisnuitele criterii capitaliste,
situatia economica trebuie sa fie mai proasta. Dacl judecaan &pi
criteriile comuniste, ea trebuie, de asemenea, sl fie mai proast5. (deca-
derea industriei grele). $i totusi, oricare din cei cu care stau de vorba e
de acord c situatia lui e mai bunk' decit acum un an. Pe cit se vede,
se petrece aici ceva ce nu se impaca cu ideologia capitalista si nici cu
cea comunista. $i una i alta presupune progresul. Dar claca, in 1oc sal
progresam, noi regresaan ? Intreb : nu cumva in loc sã mergem
inainte, spre o noua prosperitate, ne intoarcern inapoi, la vechea stare
de lucruri? Nu cumva Rusia merge inapoi, spre o perioada de pro-
ductie agricola, care corespunde intrucitva nevoilor ei, i spre un co-
rnett interior inviorat, in care importul din strainatate are un ml cu
totul neinsemnat ? Nu poate fi conceputa o asemenea perioadi in
conditiile dictaturii proletare asa cum a fost inainte sub dictatura
feudall ?

Raspuns. S ncepem mai intii sa judecarn" dupa obis-
nuitele criterii capitaliste". /n tot cursul vern, rubla noas--
tra a fost stabila. Acesta este un vadit inceput de imbuna-
tatire. Se constata de asemenea o neindoielnica inviorare a
productiei taranesti si a industriei usoare. Si asta este tot o
imbunatatire. /n fine, Banca noastra de stat a obtinut nu
mai putin de 20 000 000 de ruble-aur venit net (aceasta e
o evaluare minima ; in realitate a obtinut mai mult). E pu-
tin, dar e, fara indoiala, o imbunatatire. E putin, dar e un
inceput sigur de sporire a fondului pentru industria grea.

Mai departe. S trecem acum la o apreciere dupa criterii
comuniste. Toate cele trei imprejurari enumerate mai sus.
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Inseamna plusuri si din punct de vedere comunist, dat fiind
ca la noi puterea de stat se afla in miinile muncitorilor. Atit
pasul spre stabilizarea rublei cit i inviorarea productiei ta-
ranesti si a industriei usoare, ca i inceputul de realizare a
unor venituri de catre Banca de stat (adica de catre stat)
constituie un plus i din punct de vedere comunist.

Cum se explica faptul ca, desi capitalismul i comunismul
sint opuse unul altuia, diferite imprejurari constituie un plus
din ambele puncte de vedere opuse ? Acest lucru e cu putinta
pentru c trecerea spre cornunism este posibi1 i prin capi-
talismul de stat daca in statul respectiv puterea se afla in
mina clasei muncitoare. Tocmai acesta este cazul la noi in
momentul de fata".

Decaderea industriei grele este un minus pentru noi. In-
ceputul de realizare a unor venituri de catre Banca de stat
si de catre Comisariatul poporului pentru comertul exterior
constituie o pregatire in vederea unei imbunatatiri a starii
de lucruri si in acest domeniu. Aici sint greutati maH, dar
situatia nu e de loc desperata.

Mai departe. Nu cumva mergem inapoi, spre un fel de
dictatura feudala" ? Nici vorba nu poate fi de asa ceva,
deoarece, incet, cu unele intreruperi, facind din cind in cind
un pas inapoi, noi pasim inainte pe linia capitalismului de
stat. $i aceasta este o linie care ne duce inainte, spre socia-
lism si spre comunism (care e treapta superioara a socialis-
mului), i nicidecum inapoi spre feudalism.

Se dezvolta comertul exterior ; creste, desi cu unele intre-
ruperi, stabilizarea rublei ; se inregistreaza in mod vadit un
avint in industrie, atit la Petrograd cit si la Moscova ; s-a
facut un mic, foarte mic inceput de pregatire a resurselor de
stat pentru sprijinirea industriei grele etc. Toate acestea do-
vedesc cã Rusia merge Inainte, si nu inapoi, desi repet
ea merge foarte Incet i cu unele intreruperi.

5. lntrebare. Nu asist'am cumva la tristul spectacol al irosirii cap-
talului care trebuie folosit n produclie ?

Raspuns. La aceasta intrebare am si raspuns prin cele ara-
tate mai inainte.

6. lntrebare. In a fail de aceste IntrebIri, Manchester Guardian" ar
fi bucuros sà audà din partea dumneavoastrà o dezmintire a zvonurilor,
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care circula' acum destul de insistent la Moscova, cum ci La iarra va fi
introdus din nou sistemul cartelelor i, totodata, vor fi rechizitionate
complet depozitele nepmanilor.

Raspuns. Confirm cu placere totala inconsistenta a zvo-
nurilor potrivit carora noi am avea intenvia sa revenirn la
sistemul cartelelor sau sa rechiz4ionam complet depozitele
nepmanilor".

Toate astea sint povesti. Nici prin gind nu ne trece
asa ceva.

In Rusia de astazi nici nu se poate concepe asa ceva. As-
tea sint zvonuri lansate in mod tende4os de niste oameni
care sint foarte pornici impotriva noastra, dar care nu sint
prea intehgenvi.

7. Intrebare. In sfirsit, e Intemeiata' presupunerea mea c acordul cu.
Urquhart n-a fost definitiv denunvat, ci numai aminat pink' la restabi-
lirea relatillor normale de prietenie cu guvernul englez ?

Raspuns. In ce prive§te acordul cu Urquhart aveti pert
fecta dreptate. Repet cele spuse de mine, nu de mult, lui
Farbman *. N-am denunvat definitiv acordul de concesiune
cu Urquhart. L-am denuntat numai din considerentede or-
din politic, care au fost expuse de noi in mod public. Am
deschis in presa noastra o disc4e publica, in care sint ex-
pusetoate parerile pro §i contra. $i speram c n urma aces-
tei discupi ne vom forma o parere definitiva, atit din punct
de vedere politic cit si din punct de vedere economic.
5/XI. 1922

Al dumneavoastra, Lenin

Publicat in lirnba englezii
la 22 noiembrie 1922, in ziarul

The Manchester Guardian" nr. 23 797

In limba rusii publicat pentru
prima oara in 1930, in editiile
a 2-a ji a 3-a ale Operelor lui

V. I. Lenin, vol. XXVII

* Vezi volumul tie fa;5, p. 257-264. Nota red.

Se tiplireite dupd manuscris
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A DOUA VARIANTA (NETERMINATA)

La intrebarile dumneavoastra am de dat urmatoaiele ras-
punsuri :

1. Cred c neprnanul", adica reprezentantul unui co-
-meg care in condiciile noii politici economice" e in plina
crqtere, dorqte s devina o foga politic, dar mani-
festal in nici un fel aceasta dorinta sau §i-o manifesta in ap
fel ca sa-§i ascunda veleitatile. El este nevoit ascundi
veleitacile, fiindca altfel risca s intimpine o serioasa opozi-
ie din partea puterii noastre de stat, iar uneori ceva §i mai

Tau deck opozicia : o ostilitate directa.
Cred c acum, cind in miinile puterii noastre de stat se

afla concentrata imensa majoritate a mijloacelor de pro-
duccie, libertatea de cumparare §i vinzare a obiectelor de
consum constituie o reala necesitate economica pentru mica
burghezie. $i legislavia noastr ii asigura micii burghezii
aceasta libertate.

Cuvintul nepman", pe care-I folosici dumneavoastra,
duce la o oarecare confuzie. Acest cuvint este format din
expresia prescurtata nep", care inseamna noua politica
economica", §i din adaosul man" care inseamna omul sau
reprezentantul acestei nei politici economice". In limbajul
gazetaresc acest cuvint a aparut mai intii ca o denumire iro-
nica data micului negustor sau unei persoane care se folo-
se§te de libertatea comercului pentru a comite tot felul de
abuzuri.
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Ceea ce la prima vedere te izbeste cel mai mult in noua
politica economica este tocmai faptul ca pe avanscena apare
un asemenea nepman" sau altcineva, care, curn scrieci dum-
neavoastra, vinde i cumpara".

Dar adevarata activitate econornica a adevaratei majo-
ritati a populaviei nu consta" citu§i de pqin in asa ceva. E
de ajuns s. ne referim, bunaoara, la activitatea imensei mase
a caranimii, care tocmai acum d dovada de cea mai mare
energie i abnega0e in efectuarea araturilor si in refacerea
uneltelor agricole de producvie, a locuinwlor, dependincelor
etc. Pe de alta parte, muncitorii industriali lucreaza tocmai
in momentul de faca, cu aceeasi energie fara seaman, la irn-
bunatacirea uneltelor de munca, la inlocuirea celor uzate cu
altele noi, la refacerea cladirilor avariate sau deteriorate
s.a.m.d.

Nepmanul", daca e s folosim iarasi aceasta expresie,
care line mult mai mult de glumewl limbaj gazetaresc decit
de domeniul serioasei terminologii a econorniei politice, face
o zarva peste masura de mare fata de forta lut economica%
De aceea ma tern ca daca cineva ar aplica neprnanului"
nostru teza simplist inceleasa a materialismului istoric potri-
vit careia forta economica trebuie sa fie urmata de cea

ar risca sa comita o grava eroare i chiar sa devina
victima unei serii Intregi de confuzii ridicole.

Adevarata esenta a noii politici economice consta in aceea
ca statul proletar, in prirnul rind, a admis libertatea comer-
tului pentru micii producatori, iar in al doilea rind, fata
de rnijloacele de productie pentru marele capital el aloha o
serie intreaga de principii care 'in econornia capitalista sint
cuprinse in notiunea de capitalism de stat".

Cred ca nepmanul" care ar trage de aici concluzia ca ar
fi de dorit pentru el sa devina o forca politica risca nu nu-
mai sa se insele, dar i s devina obiect de ironii gazetaresti
ca urmare a conceptiei sale vulgare despre marxism.

po-
litica,
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2. Impresia dumneavoastra ca in Rusia prin cumparare
vinzare se obtine azi un venit neobisnuit de mare, in

timp ce productia nu este posibila decit n cazuri foarte
rare", este de natura, dupa parerea mea, sa provoace ironii
destul de justificate la adresa economiei politice a dom-
nului «nepman»",

Daca nu ma inset, in Rusia imensa majoritate a populatiei
o formeaza micii tarani, care s-au pornit acurn s mun-
ceasca cu o Avila fara seaman si care au obtinut (in parte
datorita ajutorului in seminte etc. ce le-a fost acordat
de catre stat) succese imense, aproape de necrezut, mai ales.
daci luam in consideratie nemaipomenitele distrugeri pro-
vocate de razboiul civil, de foamete etc. Micii tarani au ob-
tinut astfel succese atit de insemnate, incit au putut, cu
usurinta neobinuit i aproape fara nici un fel de constrin-
gere, sa-si achite impozitul catre stat, care se cifreaza la
sute de milioane de puduri de cereale.

De aceea cred cà ar fi mai just si se spuna Ca irnensa ma-
joritate a populatiei, a carei productie e de proportii foarte
recluse, si se afla in mlinile particularilor, aduce cele mai
mari beneficii. Aceasta se refera la intreaga productie agri-
cola a taranimii. Beneficii egale sau cu putin mai mici aduce
productia industriala, care in parte se afla n miinile parti-
cularilor, iar in parte in miinile arendasilor de intreprin-
deri de stat sau in ale fabricilor de stat care produc obiecte
de consum pentru populatia rurala.

0 productie intr-adevar nerentabila, care ramine in mii-
nile statului, este numai aceea pe care ca s. folosim ter-
minologia stiintifica a economiei politice ar trebui s-o .
denumim productia mijloacelor de productie (minereu, me-
tal etc.) sau productia capitalului fix. In economia capita-
lista capitalul fix reclama, de obicei, pentru reinnoirea sa
imprumuturi de stat, care se ridica dintr-o data la sume
extrem de mari (sute de milioane de ruble sau chiar de do-
lari) pentru reorganizarea a o serie de intreprinderi care sa.
fie in masura sä refaca mijloacele de productie distruse.
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Pentru noi, refacerea mijloacelor de produccie distruse nu
promite pentru multa vreme nici un fel de beneficii ; ea
este, a§a cum va exprimati dumneavoastra, nerentabila".
Pentru refacerea capitalului fix vorn fi nevoiti ca vreme
destul de indelungata sá folosirn venitul realizat din conce-
siuni sau subventiile de stat.

Asta este realitatea economica in mornentul de fata. Pre-
curn vedeti, eu privesc aceasta realitate cu totul altfel deck
dumneavoastra. Ma tern ca parerea dumneavoastra, potrivit
careia la noi ar avea loc o continua intarire economica a
neprnanilor" §i o continua slabire econornica a statului", ar
merita, cu siguranta, aprecierile ironice facute de Marx la
adresa econorniei politice vulgare.

In ce ma prive§te, imi permit sa cred, ca §i in trecut, ca
de la Marx incoace despre o alta economie politica deck
aceea a lui se poate vorbi numai pentru a prosti pe micii
burghezi, fie ei §i dintre aceia care poseda un Inalt grad de
civilizatie".

In incheiere la cele ce am vrut s arat in legatura cu
for-ça politica" tin sa spun : muncitorimea §i taranimea
iata care este baza fortei politice in Rusia. /n toate tarile
capitaliste taranii sint jefuiti §i de moieri §i de capital4ti.
Si taranii, cu cit devin mai con§tienti, cu atit 1§i dau mai
bine seama de acest lucru. De aceea masa populaviei nu-i
v a urma pe nepmanii care cumpara §i vind".

3. Nu vor duce oare impozitele platite de nepmani'
doar la o crotere a salariilor i a preturilor, in loc sa con-
tribuie la crearea mijloacelor necesare pentru productie ?

Nu, nu vor duce la aa ceva, deoarece la baza prep-
rilor vor sta cerealele. 0 anumita parte din ele, colectata
sub forma' de impozit, se afla in miinile statului. Nepma-
nul n-o s. poata influenta decisiv preturile, fiindca el nu
este producator. Monopolul comertului exterior, in treacat
fie zis, ne va ajuta sa-1 tinem in mina pe nepman, fiindca
preturile vor fi stabilite fail el, prin pretul de producvie din
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strainatate plus un adaos al nostru de stat, care va fi folosit
pentru subvencionarea productiei.

Ma tern ca dumneavoastra luaçi uneori drept urcare a
preturilor de catre neprnani cresterea preturilor in bani de-ai
nostri de Mrtie ca urmare a sporirii emisiunii. 0 asemenea
parere ar fi gresita.

Scris intre 27 octombrie
5 noiembrie 1922

Publicat pentru prima oar.i
la 21 ianua)ie 1926,

in ziarul Pravda" nr. 17

Sr tipareste dupii un exemplar
daculogratiat care a lost corectat

; completat de V. I. Letan
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CATRE CONFERINTA MUNCITOARELOR
$1 TARANCELOR FARA PARTID

DIN ORA$UL SI GUBERNIA MOSCOVA 162

Dragi tovar*a§e ! Va" multumesc din suflet pentru bunele
urari i pentru salutul ce mi 1-ati adresat. 1mi pare foarte
rau ea nu pot veni.

Va felicit cu prilejul celei de-a cincea anivers'ari a revo-
lutiei §i urez conferintei dumneavoastra" succes deplin.

Al dumneavoastra, Lenin
4/XI. 1922

Raboceaia Moskva nr. 227 Se tipiirette
apiirut

dupti textra
din 9 notembrie 1922 in xi.,
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CATRE MUNCITORII
DE LA FOSTA UZINA MIHELSON" 163

Dragi tovarasi ! Imi pare foarte rau ca o usoara indispo-
zicie m-a silit tocmai astazi sa stau in casa. Va trimit un cal-
duros salut si sincere felicitari cu prilejul celei de-a cincea
aniversari. Va urez pentru urmatorii cinci ani insemnate
succese in munca.

71XI. 1922
Al dumneavoastra, V . Ulianov (Lenin)

Publicat pentru prima oaril in 1942. Se tiplirette dupil manuscris
he Culegeri din Lenin`, vol. XXXII'
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CATRE MUNCITORII SI FUNCTIONARII
DE LA CENTRALA ELECTRICA DE STAT

ELEKTROPEREDACEA" 164

Dragi tovarasi !
Astazi, cu prilejul celei de-a cincea aniversari a revolu-

viei, salut cu deosebita placere inaugurarea clubului dumnea-
voasrra exprim speranta ca dumneavoastra, muncitorii

functionarii centralei electrice de stat Elektroperedacea",
yeti sti sa transformaci, prin eforturile dumneavoastra co-
mune, acest club 'intr-unul din cele mai importante centre
de cultura ale muncitorilor.

7. XI. 1922

Publicat pentru prima oar.i in NIT
in Culegeti din Lenin', vol. XXXV

V. Ulianov (Lenin)

Se tip:ireite dupti textul original.
corectat ii semnat

Leninde V. I.

si-mi
si
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CATRE MUNCITORII DE LA FABRICA DE POSTAV
STODOL DIN KLINTI 165

8. XI. 1922
Dragi tovar4i !

multumesc din suflet pentru salut §i pentru cadou. V5.
spun insa, in secret, c5 nu trebuie s. mi se trimita cadouri.
Va rog foarte mult s. faceci cunoscut5 tuturor muncitorilor
aceasta rugaminte secreta.

Cu cele mai calduroase muhumiri, salut5ri §i urari.
Al dumneavoastra, V. Ulianov (Lenin)

Pub licat pentru prima oars in 1924,
in suptimentul ziarului Go los

Tekstilei Celnok nr. 1 (Moscova)
Se tiparege dupti manuecris

VI
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CONGRESUL AL IV-LEA
AL INTERNATIONALEI COMUNISTE 166

5 NOIEMBRIE-5 DECEMBRIE 1922

21*
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1

CATRE CEL DE-AL IV-LEA CONGRES MONDIAL
AL COMINTERNULUI, CATRE

SOVIETUL DE DEPUTATI AI MUNCITORILOR
$1 OSTASILOR RO$II DIN PETROGRAD

Regret foarte mult ca nu pot sa particip la prima sedinta
a congresului §i ca trebuie s. ma marginesc la a va adresa
in scris salutul meu.

In ciuda imenselor greutati care stau in calea partidelor
comuniste, Cominternul creste si se intareste. Principala lui
sarcina consta, ca i inainte, in a cistiga de partea sa majo-
ritatea muncitorilor. $i aceasta sarcina noi o vom indeplini
cu orice pret.

Unificarea Internationalelor a II-a si a NV, va fi de folos
miscarii revolutionare a proletariatului : vor fi astfel mai
putine fictiuni si mai putina imelaciune ceea ce este in-
totdeauna spre folosul clasei muncitoare.

Trimit cele mai bune urari i un calduros salut muncitori-
lor din Petrograd si noului lor Soviet, care gazduicsc in ora-
sul lor cel de-al IV-lea Congres al Cominternului.

Muncitorii din Petrograd trebuie sa fie printre cei dintli
pe frontul economic. Aflam cu bucurie despre inceputul

renasterii economice a acestui oras. La invitatia dumnea-
voastra de a veni la Petrograd sper sa raspund printr-o

intr-un viitor apropiat.
vi-

aita
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In Rusia Puterea sovietic i sarbatoreste primii cinci ani
de existenta. Ea este mai trainica dech oricind. Razboiul
civil a luat sfirsit. Am obtinut primele succese economice.
Pentru Rusia Sovietica constituie un titlu de deosebita mn-
drie sa ajute pe muncitorii din intreaga lume n greaua lor
lupta pentru rasturnarea capitalismului. Victoria va fi a
noastra.

Traiasca Internationala Comunista !
Moscova, 4 noiembrie 1922

V. Ulianov (Lenin)

Pravda" mt. 23 Se tiplrette dup2 textul apiirut
din 9 notembrie 1922 in ziar, confruntat cu originalni

corectat de V. I. Lenin
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2

CINCI ANI DE REVOLUTIE RUSA
$1 PERSPECTIVELE REVOLUTIEI MONDIALE

RAPORT PREZENTAT LA CEL DE-AL IV-LEA CONGRES
AL COMINTERNULUI, LA 13 NOIEMBRIE 1922

(Aparitia tovara5ului Lenin este
timpinatâ de intreaga asistenta cu
aplauze i ovatii furtunoase, indelung
repetate. Toti se ridica, in picioare 51
cinta Internationala".) Tovara5i! Figurez pe
lista vorbitorilor ca raportor principal, dar yeti intelege
dumneavoastra ca, dupa boala mea indelungata, nu sint in
stare sa prezint un raport amplu. Pot sa fac doar o intro:
ducere la problemele cele mai importante. Tema mea va fi
cu totul limitata. Tema Cinci ani de revolutie rusa 51
perspectivele revolutiei mondiale" este prea vast i prea
importanta pentru ca un singur vorbitor s-o poata epuiza
intr-o singura cuvintare. De aceea imi aleg numai o mica
parte din aceasta tema, 5i anume problema noii politic'
economice". In mod intentionat imi aleg numai aceasta
mica parte, pentru a va face cunoscuta aceasta problerna,
care in mornentul de..fati este extrem de importanta, cel
putin pentru mine, fundca tocmai de ea ma ocup acum.

A5adar, am sa vorbesc despre modul cum am inceput noi
infaptuirea noii politici economice i ce rezultate am ob-
tinut cu ajutorul acestei politici. Lirnitindu-ma la aceasta
problema, voi reu51, poate, sa va prezint o privire generala,
care va va permite sa v faceti o idee de ansamblu
asupra ei.

Daca e sa incep prin a arata cum am ajuns la aceasta
noua politica economica, va trebui sa ma refer la un articol
pc care 1-am scris in 1918 167 La inceputul anului 1918,

in-

si
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intr-o scurta polemica, am atins tocmai problema atitudinii
pe care trebuie s-o adoptam faca de capitalismul de stat.
Am scris atunci :

Capitalismul de stat ar insernna un pas inainte fatal de
actuala stare de lucruri (adica fata de cea de atunci) din
Republica noastra sovietica. Daca peste vreo jumatate de
an am avea capitalism de stat, asta ar insemna un succes
enorm si ar fi cea mai sigura garantie ca intr-un an la noi
socialismul se va consolida definitiv i va deveni de ne-
invins" *.

Asta le-am spus, fireste, intr-o vreme cind eram mai
prosti decit acum, dar nu chiar atit de prosti incit sa nu
putem examina asemenea probleme.

Asadar, in 1918 eram de parere ca, fava de situavia eco-
nomica de atunci a Republicii sovietice, capitalismul de
stat insemna un pas inainte. 0 asemenea teza pare foarte
ciudata i poate chiar absurda, deoarece inca de pe atunci
republica noastra era o republica socialista ; pe atunci luam
in fiecare zi cu cea mai mare graba, cu o graba poate chiar
excesiva, diferite masuri economice noi, care n-ar putea fi
altfel calificate deck ca niste masuri socialiste. $i totusi pe
atunci eu socoteam ca, in comparatie cu situatia economical
in care se afla pe vremea aceea Republica sovietica, capi-
talismul de stat insemna un pas inainte, i pentru a explica
aceasta idee enumeram pur i simplu elementele structurii
economice a Rusiei. Aceste elemente erau, dupa parerea
mea, urmatoarele : 1) o forma patriarhala, adica forma
cea mai primitiva a agriculturii ; 2) mica productie de
marfuri (ea cuprinde i majoritatea taramlor care vind
grine) ; 3) capitalismul privat ; 4) capitalismul de stat
5) socialismul" **. Toate aceste elemente economice erau re-
prezentate n Rusia din acea vreme. Mi-am pus atunci ca
sarcina sii explic in ce raport se afla intre ele aceste elemente

daca n-ar fi cazul s consideram unul din elementele neso-
cialiste, i anume capitalismul de stat, ca fiind mai presus
deck socalismul. Repet : tuturor li se pare foarte ciudat ca,
intr-o republica care se proclama socialista, un element

* V. I. Lenin. Opere complete, vol. 36, Bucurelti, Editura politica', 1965, ed.
a doua, p. 310. Nota red.

** Op. cit., p. 311. Notes red.

si

si
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nesocialist sa fie apreciat ca fiind superior, sa fie considerat
ca fiind mai presus decit socialismul. Dar acest lucru de-
vine lesne de inteles daca va" aminti;i c pe atunci nol flU
priveam chusi de putin structura economica a Rusiei ca
ceva omogen ajuns la o Malta treapta de dezvoltare, ct ne
dadeam perfect seama c k Rusia avem o agricultura
patriarhala, adica cea mai primitiva forma de agricultura,
alaturi de forma socialista. Ce rol putea deci sa alba, in
asemenea conditii, capitalismul de stat ?

Ma intrebam apoi : care dirr aceste elemente precum-
paneste ? Este limpede ca intr-un mediu mic-burghez pre-
domina elementul mic-burghez. 1mi dadeam atunci seama
ca elementul mic-burghez precumpaneste ; era imposibil s.
gindesti altfel. Intrebarea pe care mi-o puneam atunci
intr-o polemica special'a., care n-are nici o legatura cu pro-
blema de care ne ocupam acum era : ce atitudme avem
noi fata de capitalismul de stat ? Si mi-am dat urmatorul
raspuns : capitalismul de stat, cu toate ca nu este o formI
socialista, ar fi pentru noi i pentru Rusia o forma mai favo-
rabila decit cea actuala. Ce inseamna asta ? Inseamna
desi infaptuisem deja revolutia sociala, noi nu supraapre-
clam germenii i elementele economiei socialiste ; dimpo-
triva, Inca de pe atunci ne dadeam seama intr-o anumita
masura : da, ar fi fost mai bine daeai am fi ajuns mai intii
la capitalismul de stat i abia dupa aceea la socialism.

Trebuie sa insist in mod deosebit asupra acestui punct,
pentru c, cred eu, numai pornind de aici se va putea ex-
plica, k primul rind, ce reprezinta actuala politica eco-
nomic i, n al doilea rind, se vor putea trage de aici
concluzii practice extrem de importante i pentru Interna-
tionala Comunista. Nu vreau sa spun ca noi am avut un
plan de retragere dinainte preg'atit. Asa ceva n-am avut.
Acele. putine rinduri polemice nu reprezentau, pe
atunci, in ruci un caz un plan de retragere. Nu gasim in
ele, bunaoara, mci un cuvint despre libertatea comertului,
care constituie un punct deosebit de important si care pre-.
zinta o insemnatate fundamentala pentru capitalismul de
stat. Totusi, ele dadeau de pe atunci o idee generala, destul
de vaga, despre retragere. $i cred ca noi, nu numai din
punctul de vedere al unei tari care prin structura ei eco-

ca,

si



304 v. I. LENIN

nomica a fost i continua sa fie si azi foarte inapoiata,
trebuie s. dam atentie acestei probleme, dar si din punctul
de vedere al Internationalei Comuniste si al tarilor inain-
tate din Europa occidentali. Acum, bunaoara, noi lucram
la intocmirea unui program. Eu personal cred cà am pro-
ceda cel mai bine dacal am discuta acum toate programele
numai in linii generale, ca sa spun asa, in prima lectura,
le-am da s. le tipareasca, urmind ca hotarirea definitiva
sa n-o luam acum, adica in acest an. De ce ? In primul rind,
desigur, pentru ca nu toti, cred eu, le-am studiat destul de
bine. Apoi i pentru ca noi n-am reflectat aproape de loc
asupra ideii unei eventuale retrageri i asupra asigurarii
acestei retrageri. Or, intr-o vreme cind in lumea intreaga
au loc schimbari radicale, ca rasturnarea capitalismului
construirea socialismului, cu greutatile ei enorme, aceasta este
o problema asupra careia trebuie neaparat sa ne indreptam
atentia. Trebuie nu numai sa stim cum sa actionam atunci
cind trecem direct la ofensiva i iesim invingatori. Intr-o
perioada revolutionara acest lucru nu este chiar atit de greu

nici chiar atit de important ; in orice caz nu este
lucrul cel mai hotaritor. In timpul revolutiei se ivesc
totdeauna momente cind adversarul i pierde capul,

daca ii atacam intr-un asemenea moment, putem lesne
invinge. Dar asta nu inseamna Inca nimic, pentru ca adver-
sarul nostru, daca poseda suficienta stäpinire de sine, poate
sa-si adune din timp fortele s.a.m.d. El poate atunci foarte
usor sâ ne provoace la un atac i apoi sa ne arunce inapoi
pentru ani i ani de zile. Iata de ce cred eu ca ideea nece-
sitatii de a ne pregati posibilitatea unei retrageri are o
foarte mare importanti, si nu numai din punct de vedere
teoretic. $i din punct de vedere .practic, toate partidele care
se pregatesc sa treaca,intr-un \Tutor apropiat, la o otensiva
directa impotriva capitalismului, trebuie de pe acum sa se
gindeasca cum sa-si asigure retragerea. Cred ca daca vom
tine seama de acest invatamint, ca si de celelalte invata-
minte trase din experienta revolutiei noastre, asta nu numai
ca n-o sa insemne un prejudiciu pentru noi, dar c foarte
probabil ca in multe cazuri sa ne fie de folos.

Dupa ce am subliniat ca noi, inca din 1918, priveam ca-
pitalismul de stat ca o eventuala linie de retragere, tree la
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rezultatele noii noastre politici economice. Repet : pe atunci
aceasta era Inca o idee foarte vaga, dar in 1921, dupa ce am
parcurs etapa, extrem de importanta, a razboiului civil st
am iesit invingatori, ne-am lovit de o mare cred chiar
cea mai mare criza politica intenna din cite a cunoscut
vreodata Rusia Sovietica. Aceasta criza interna a dezvaluit
nemulcumirea existenta nu numai in rindurile unei parci
considerabile din caranime, dar si in rindurile muncito-
rilor. S-a intimplat pentru prima i, sper, pentru ultima
oara in istoria Rusiei Sovietice ca mase mari ale caraninui
sa fie impotriva noastra, si nu in mod constient, ci instinctiv,
prin starea lor de spirit. Caror cauze se datora aceasti
situacie aparte i, desigur, foarte neplacuta pentru noi ? Ea
se datora faptului ca in ofensiva noastra economica inain-
tasem prea departe, ca nu ne asigurasem o baza suticienta,
cà masele au sesizat ceea ce pe atunci nu puteam Inca s.
formulam in mod constient, dar am recunoscut i noi
curind, dupa citeva saptamini, si anume ca trecerea &recta
la forme economice pur socialiste, la reparticia pur socia-
lista depascqte forcele noastre i cà daca nu ne vom dovedi
in stare sa efectuam o retragere in asa fel inch sà ne limitam
la sarcini mai usoare, ne ameninca picirca. Criza a inceput,
mi se pare, in februaric 1921. Chiar in primavara aceluiasi
an am hotarit in unanimitate n-am constatat la noi di-
vergence insemnate in accasta privinci sa trecem la noua
politica economica. Acum, dupa un an si jumatate, la sfir-
situl anului 1922, sintem deja in masura sa facem unele
comparacii. Ce s-a intimplat ? Curn am trecut noi prin
aceasta perioada de peste un an si jumatate ? Care este
rezultatul ? Ne-a adus oare aceasta retragere foloase
ne-a salvat ea cu adevarat, sau rezultatul este Inca incert ?
Aceasta este principala intrebare pe care mi-o pun eu,
cred ca aceasta intrebare prezinta o importanca primor-
diala pentru toate partidele comuniste, caci daca raspunsul
ar fi negativ, am fi condamnaci cu tocii la pieire. Cred
Ca la aceasta intrebare putem sà dam, cu constiinca impa-
cata, un raspuns afirmativ, i anume in sensul cà acest an

jumatate care a trecut ne ofera o dovadi pozitiva i abso-
luta ca am trecut examenul cu succes.
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Voi incerca acum sa dovedesc acest luoru. Pentru aceasta
va trebui sa enumar pe scurt toate elementele componente
ale economiei noastre.

ma voi opri, in prirnul rind, asupra sisternului nostru fi-
nanciar si asupra faimoasei ruble ruse. Cred ca putem sa
consideram drept faimoasa rubla rusa, fie si pentru simplul
motiv ca numarul acestor ruble este acum de peste un ca-
tralion. (R iset e.) Asta reprezinta ceva. Este o cifra
astronomica. Sint convins ca nu toti cei de fata isi dau
seama ce inseamna aceasta cifra. (I 1 arit ate gen e-
r a 1 a.) Dar noi nu socotim prea importante aceste cifre
din punct de vedere al stiintei economice, pentru ca zero-
urile pot fi oricind sterse. (R is et e.) In aceasta arta, care
din punct de vedere economic este cu totul lipsita de impor-
tanta, am obtimst de pe acum unele succese, si sint convins
ci pe masura desfasurarii lucrurilor vorn obtine succese
mult mai mari. Ceea ce importa intr-adevar este problema
stabilizarii rublei. Spre solutionarea acestei probleme sint
indreptate eforturile noastre, ale celor mai capabile ele-
mente ale noastre, si noi consideram ca ea prezinta o impor-
tanta decisiva. Daca reusim sa stabilizam rubla pentru un
timp mai indelungat si apoi pentru totdeauna, inseamna ca
am cistigat. Atunci toate aceste cifre astronomice toate
aceste trilioane si catralioane nu vor insemna nimic.
Atunci vom putea sa asezam economia noastra pe o baza
solid a. si s-o dezvoltam astfel mai departe. In legatura cu
aceasta problema cred ca pot sa citez fapte destul de im-
portante si decisive. In 1921 perioada de stabilitate a rublei,
hirtie a durat mai putin de trei luni. In anul lin curs, 1922,
care, ce-i drept, nu s-a incheiat Inca, aceasta perioada a
durat peste cinci luni. Cred ca acest exemplu este suficient.
Desigur, el nu este suficient daca ne pretindeti sa dovedim
in mod stiintific ca" pe viitor vom Tezolva pe de-a-ntregul
aceasta problema. Dar, .clupa parerea mea, este in general
imposibil sa dovedesti pe deplin acest lucru. Datele citate
arata ca de anul trecut, de cind am introdus noua noastra
politica economica, si pina astazi am si invatat sa mergem
inainte. $i daca am invatat acest lucru, sint convins cà pe
aceasta cale vom reusi sa obtinem si pe viitor succese daca,
bineinteles, nu vom comite cine stie ce prostie. Lucrul cel
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mai important este insa comertul, i anume circulatia mar-
furilor, de care avem neaparata nevoie. $1 daca am reusit
s. facern fata situatiei timp de doi ani cu toate ca ne aflam
in stare de razboi (fiindca, dupa cum stiti, Vladivostokul a
fost luat de noi abia acum citeva saptamtni), cu toate ca
abia acurn putem incepe s desfasuram in mod sistematic
activitatea noastra economica, daca am reusit totusi sa fa-
cern ca perioada de stabilitate a rublei-hirtie sa se prelun-
geasca de la trei la cinci luni, cred ca mi-e ingaduit sa afirm
el putem fi multumiti. Noi, doar, sintem singuri. N-am
primit si nu primim nici un fel de imprumuturi. Nici unul
din puternicele state capitaliste, care-si organizeaza in chip
atit de stralucit" economia lor capitalista, incit nici pina
azi ele nu stiu incotro se indreapta, nu ne-a ajutat. Prin
pacea de la Versailles ele au creat un sistem financiar in
care nici ele nu pot sa se descurce. Daca aceste mari state
capitaliste isi gospodaresc astfel finantele, cred ca noi, in-
culti si inapoiati cum sintem, putem fi multumiti i numai
cu faptul ca am reusit sa intelegem esentialul, i anume in
ce conditii poate fi stabilizata rubla. Toate acestea stilt
dovedite nu prin nu stiu ce analiza teoretica, ci prin prac-
flea, si aceasta este, dupa parerea mea, mai importanta
decit toate discutiile teoretice din lume. Or, practica arata
ca in acest domeniu am obtinutrezultate decisive, si anume
ca incepem s. orientam econamia noastra in directia stabili-
zarii rublei, ceea ce prezinta o extrema' importanta pentru
comert, pentru libera circulatie a marfurilor, pentru tarani

pentru marea masa a micilor producatori.
Trec acum la telurile noastre sociale. Ceea ce ne intere-

seaza mai mult este, desigur, taranimea. In 1921 au existat,
fara indoiala, nemultumiri in rindurile unei mari parti din
taramme. A urmat apoi foametea, i asta a fost pentru ta-
ranime cea mai grea.incercare. Fireste, toata" stralnaltatea a
inceput atunci sa stnge : heal la ce rezultate a ajuns eco-
nomia socialista". Cei de acolo, bineinteles, au trecut sub
tacere faptul c. in realitate foametea a fost o monstruoasa
consecinta a razboiului civil. Toti mosierii i capitalistii
care In 1918 dezlantinsera ofensiva impotriva noastra au
prezentat lucrurile ca si cum foamctea ar fi fost o conse-
cinta a economiei socialiste. Foametea a fost intr-adevar o
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mare si grava nenorocire, o nenorocire care ameninva sa
distruga intreaga noastra munca organizatorica i revo-
lutionara.

Asadar, pun acum intrebarea : dupa aceasta calamitate
neasteptata si fara precedent, cum se prezinta lucrurile
astazi, dupa ce am introdus noua politica economica, dupa
ce am acordat taranilor libertatea comertului ? Raspunsul
este limpede si evident pentru toata lumea : taranimea nu
numai ca a reusit intr-un singur an sa lichideze foametea,
dar ea a si achitat impozitul in natura in asemenea pro-
portii, inch am primit de pe acum sute de milioane de
puduri de cereale, Lsi asta aproape fara s. recurgem la ma-
suri de constringere. Rascoalele varanesti, care mai inainte,
pina in 1921, constituiau, ca s. zic asa, un fenomen ge-
neral in Rusia, au disparut aproape cu desavirsire. Tara-
nimea este mulvumità de situgia ei actualä. Acest lucru
11 putem afirma cu toata certitudinea. Consideram ea' aceste
dovezi sint mai importante decit oHce dovezi statistice.
-taranimea este la noi un factor hotaritor, de asta nu se
indoieste nimeni. Aceasta taranime se afla astazi intr-o
asemenea situavie, inch nu mai avem a ne teme ca' in rin-
durile ei s-ar isca vreo miscare impotriva noastra. Spunem
asta in deplina cunostinta de cauza, fara nici o exagerare.
Acest lucru 1-am i realizat. Taranimea poate sa fie nemul-
umità se poate plinge de un aspect sau altul al activitacii

puterii noastre de stat. Acest lucru este, desigur, posibil si
mevitabil, pentru ca aparatul nostru de stat i economia
noastra de stat sint inca prea imperfecte pentru a evita
asemenea neajunsuri, dar ca taranimea in ansamblul ei sa
fie serios nemultumita de noi este, in orice caz, cu desa-
virsire exclus. Iata ce am reusit noi s. realizam in decurs
de un an. Cred c i asta este destul de mult.

Trec acum la industria usoara. Vorbind de industrie, tre-
buie neaparat sa facem deosebire intre industria grea i cea
usoara, intrucit ele se afla in situatii diferite. In ceea ce
priveste industria usoara, pot sa spun linistit : aici se
observa un avint general. N-am sa intru in amanunte. Nu
e atribuvia mea sa prezint date statistice. Dar aceasta im-
presie generala se bazeaza pe fapte, si pot sa garantez ca la
baza ei nu este nimic eronat sau inexact. Constatam un
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avint general al industriei ware si, in legatura cu aceasta,
o imbunatatire certa a situatiei muncitorilor, atit la Petro-
grad cit si la Moscova. In alte regiuni acest lucru se observa
intr-o masura mai mica, fiindca acolo predornina industria
grea, asa ca n aceasta privinta nu trebuie sa generalizam.
Totusi, repet, in industria usoara se observa un avint in-
contestabil, iar imbunatatirea situatiei muncitorilor din
Petrograd si din Moscova este un fapt neindoielnic. In
primavara anului 1921 au existat, in ambele aceste orase,
unele nemulcumiri in rindurile muncitorilor. Acum nu se
mai poate vorbi de asa ceva. Noi, care urmarim zi de zi
situavia si starea de spirit a muncitorilor, nu ne inseam in
aceasta privinta.

A treia problema priveste industria grea. Trebuie sa spun
ca aici situacia continua inca sa fie grea. Dar o oarecare
schimbare in aceasta situatie s-a produs totusi in perioada
1921-1922. Putem deci sa speram ca intr-un viitor apro-
piat situacia se va imbunatati. Am procurat in parte mij-
loacele necesare in acest scop. Intr-o tara capitalista o
imbunatatire a situatiei industriei grele ar necesita un
prumut de sute de milioane, fara de care o asemenea imbu-
naeltire ar fi imposibila. Istoria economica a tarilor ca-
pitaliste ne arata ca in tarile inapoiate numai niste impru-
muturi de sute de milioane, in dolari sau in ruble-aur, con-
tractate pe termen lung, ar putea s constituie un mijloc
de ridicare a industriei grele. Dar noua nu ni s-au acordat
asemenea imprumuturi si pima in prezent n-am primit ni-
mic. Ceea ce s-a scris pina acum despre concesiuni i despre
alte chestiuni asemanatoare a ramas, aproape in intregime,
doar pe hirtie. In ultima vreme noi am scris foarte mult
despre toate astea si in special despre concesiunea Urquhart.
$1 totusi politica noastra de concesiuni mi se pare foarte
buna. Cu toate acestea, noi n-am acordat inca nici o con-
cesiune rentabila. Acest lucru va rog sa nu-1 uitati. Asadar,
situavia industriei grele constituie intr-adevar, pentru tam
noastra inapoiata, o problema foarte dificila, deoarece nu
putem spera sa obtinem imprumuturi din tarile bogate. Cu
toate acestea, observam de pe acum o imbunatatire simçi-
mare si vedem, totodata, ca activitatea noastra comerciala.
ne-a si adus un oarecare capital. Este adevarat Ca acest

im-
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capital este, deocamdata, de proportii foarte modeste, de-
pa§ind cu putin cifra de 20 000 000 de ruble-aur. Dar, in
orice caz, inceputul a fost facut : comertul nostru ne pune
la dispozitie mijloace pe care le putem folosi pentru dez-
voltarea industriei grele. In momentul de fata industria
noastra grea, in orice caz, se afla Inca intr-o situatie foarte
dificila. Dar hotaritor, cred eu, e faptul ca sintem de pe
acum in stare sa..realizam unele economii. Acest lucru
vom face si pe viitor. Desi adeseori asemenea economii se
fac pe socoteala populatiei, acum trebuie totusi sa le facem.
In prezent studiem problema reducerii bugetului nostru de
stat si a restringerii aparatului de stat. Mai departe am sa.
spun citeva cuvinte despre aparatul nostru de stat. Tre-
buie, in orice caz, s reducem aparatul de stat, sä facem
cit mai multe economii cu putinta. Noi facem economii
pretutindeni, chiar i la scoli. $i noi le considerarn necesare,
deoarece stim ca faith' salvarea industriei grele, fara refa-
cerea ei, nu putem construi nici o industrie, iar fara indus-
trie, noi, in general, vom pieri ca tara independenta. Acest
lucru 11 stim foarte bine.

Pentru Rusia salvarea nu sta numai intr-o buna recolta
obtinuta de gospodaria taraneasca asta e inca putin ; si
nici numai intr-o buna situatie a industriei ware, care
furnizeaza taranimii articole de .consum asta e Inca
putin ; noi avem nevoie si de o Industrie grea. Dar pentru
a o aduce intr-o stare buna e nevoie de citiva ani de munca.

Industria grea are nevoie de subventii din partea sta-
tului. Daca nu le gasim, sintem pierduci ca stat civilizat
nu mai vorbesc ca stat socialist. In aceasta privinta am
facut, asadar, un pas hotaritor. Am inceput sa acumulam
mijloacele necesare pentru a pune industria grea pe picioa-
rele ei proprii. E adevarat c. suma pe care am sttins-o
pina acum abia trece de 20 000 000 de ruble-aur, dar, in
orice caz, aceasta suma exista si ea este destinata exclusiv
ridicarii industriei noastre grele.

Cred ca v-am expus pe scurt i in linii generale, asa
cum v-am promis principalele elemente ale economiei
noastre nationale si cred cã din toate acestea se poate trage
concluzia cã noua politica economica a dat de pe acum re-
zultate pozitive. Avem de pe acum dovada cà noi ca stat
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sintem in stare sa facem comert, s ne mentinem pozitii so-
lide in agricultura si in industrie i s pa.sim inainte. Acest
lucru ne-a fost dovedit de activitatea practica. Cred cà
asta este deocamdata suficient. Noi mai avem inca mult
de invatat, si am inteles ca mai trebuie inc s invatam.
Noi detinem de cinci ani puterea, si in tot acest timp ne-am
aflat mereu in stare de razboi. Am obtinut, asadar, un
succes.

Lucrul acesta este si de inteles, pentru c taranimea a fost
de partea noastra. Ar fi i greu ca cineva sa fie mai mult de
partea noastra decit a fost taranimea. Ea a inteles el in
spatele albgardistilor se afla moierii, pe care li uraste mai
mult decit orice pe lume. Iata de ce taranimea s-a situat
de partea noastra cu cel mai mare entuziasm cu tot devo-
tamentul. Nu ne-a fost greu s-o determinam s ne apere
impotriva albgardistilor. Taranii, care inainte urau razbo-
iul, au facut acum tot ce le-a stat in putinta pentru razboiul
impotriva albgardistilor, pentru razboiul civil impotriva
mosierilor. Totusi asta n-a fost Inca totul, pentru

aici se punea, in fond, problema daca puterea va ra-
mine in mina mosierilor sau in mina taranilor. Pentru
noi asta nu era de ajuns. Taranii inteleg c noi am cucerit
puterea pentru muncitori i c. telul pe care-I urrnarim noi
este sa cream, cu ajutorul acestei puteri, orinduirea socia-
lised'. De aceea cel mai important lucru pentru noi era pre-
gatirea economica a economiei socialiste. Aceasta pregátire
noi n-am putut s-o facem pe cai directe. Am fost nevoiti
s-o facem pe cai ocolite. Capitalismul de stat, asa cum
I-am introdus la noi, este un capitalism de stat sui-
generis. El nu corespunde notiunii obisnuite de ca-
pitalism de stat. Avem in miinile noastre toate posturile de
comanda, avem in stapinirea noastra pamintul, care apar-
tine statului. Asta-i foarte important, desi adversarii nostri
prezinta lucrurile ca si cum asta n-ar insemna nimic. Acest
punct de vedere este fals. Faptul ca pamintul apartine sta-
tului este extrem de important si prezinta o mare insemna-
tate practica si din punct de vedere economic. Am reusit
sa obtinem acest rezultat, i trebuie sa spun ca si pe viitor
intreaga noastra activitate trebuie sa se desfasoare numai in
acest cadru. Am reusit de pe acum sä facem ca taranimea
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noastra sa fie multumita, ca industria sa se dezvolte 5i co-
mertul sa se invioreze. A5a cum am mai spus, capitalismul
nostru de stat se deosebe5te de un capitalism de stat in inte-
lesul strict al cuvintului prin aceea ca" nu numai pamintul,
dar 51. toate elementele mai importante ale industriei se aflk
in miinile statului proletar. In primul rind, noi am dat in
arenda numai o anumita parte din industria mica 5i mij-
locie, iar restul a ramas in mlinile noastre. In ce prive5te
comertul, tin sa subliniez ca noi cautam sa infiintam si
am inceput sa infiintarn societati mixte, adica societati in
care o parte din capital apartine unor capitali5ti particulari,
5i anume unor capitali5ti straini, iar cealalta parte ne apar-
tine noua. In primul rind, in felul acesta invatam sa facern
comert, lucru de care avem absoluta nevoie, iar in al doilea
rind, avem oricind posibilitatea daca consideram necesar

sa lichidam o asemenea societate, a5a ca noi, ca sa zic
a5a, nu riscam nimic. In schimb inviitam de la capitalistul
particular 5i, urmarind cum lucreaza, vedem cum putem s`a
mergem inainte 5i ne dam seama ce gre5eli facem. Cred ca"
ma pot limita la aceste explicatii.

A5 vrea sa mai ating inca citeva puncte de mai mica.
importanta. Nu incape indoiala ca am facut foarte multe
prostii, i o sä mai facem Inca. Nimeni nu poate sa judece

sa vada acest lucru mai bine decit mine. (R is et e.) Dar
de ce facem prostii ? Este lesne de inteles : in primul rind,
sintem o tara inapoiata ; ;n al doilea rind, instructiunea la
noi este cit se poate de redusa ; in al treilea rind, nu pri-
mim nici un ajutor din afara. Nici una din tarile civilizate
nu ne ajuta. Dimpotriva, toate actioneazi impotriva noas-
tra. In al patrulea rind, din vina aparatului nostru de star.
Am preluat vechiul aparat de stat, 5i asta a fost nenorocirea
noastra. Aparatul de stat lucreaza foarte adeseori impo-
triva noastra. Fapt este ca in 1917, dupa ce am cucerit
puterea, aparatul de stat ne-a sabotat. Ne-am speriat grozav,
atunci 5i ne-am rugat de ei Fiti buni 5i veniti inapoi la
noi". Ei s-au inapoiat cu totii, 5i asta a fost nenorocirea
noastra. Avem acum o multirne imensa de functionari, dar
nu avem oameni indeajuns de pregatiti ca sa putem dispune
in mod efectiv de ei. In realitate se intimpla foarte adeseori
cã aici, sus, unde avem puterea de stat, aparatul, de bine de

ri

:
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rau, functioneaza, in timp ce jos ei sint cei care comanda, §i
comanda in asa fel ca de foarte multe ori lucreaza impotriva
dispozitiilor date de noi. Sus avem nu §tiu citi oameni de-ai
nomi, dar in orice caz eu cred c numai citeva mii sau cel
mult citeva zeci de mii, in timp ce jos se afla sute de mii
de vechi functionari, pe care i-am preluat de la regimul
tarist §i de la societatea burgheza §i care in parte con-
§tient, in parte incomtient lucreaza impotriva noastra.
Aici, fara indoiala, nu se poate face nimic intr-un scurt
interval de timp. Aici trebuie s lucram ani de-a rindul
pentru a perfectiona aparatul, a-I schimba §i a atrage forte
noi. Acest lucru 11 facem intr-un ritm destul de rapid, poate
chiar prea rapid. Au fost infiintate co1i sovietice, facul-
tati muncitorwi, citeva sute de mii de tineri invata, invata
poate prea repede, dar in orice caz munca a inceput, §i eu
cred ca are sä dea roade. Daca nu vom lucra prea in graba,
in citiva ani vom avea un mare numar de tineri capabili
s5. schimbe in mod radical aparatul nostru.

Am spus c noi am facut o multime de prostii, dar in
aceasta privinta trebuie sa spun ceva §i despre adversarii
nostri. Daca adversarii notri ne scot ochii cu afirmatia ca
insui Lenin recunoa§te c bol§evicii au facut o multime de
prostii, a dori sa le raspund urmatoarele : este adevarat,
dar, vedeti dumneavoastra, prostiile noastre sint totu§i cu
totul de aka natural decit ale voastre. Noi abia am inceput
sa invatam, dar invatam atit de sistematic, inch avem toata
siguranta ca" vom obtine rezultate bune. Dar daca adver-
sarii nomi, adica capitali§tii §i eroii Internationalei a II-a,
subliniaza prostiile savlr§ite de noi, sa-rni fie permis sa citez
spre comparatie cuvintele unui celebru scriitor rus, care,
putin modificate, ar suna cam a§a : cind bol§evicii fac
prostii, ei spun : De doua ori doi fac cinci" ; dar cind ad-
\ ersarii lor, adica capitaIitii i eroii Internationalei a II-a,
fac prostii, ei spun : De doua ori doi fac o luminare de
stearina" 168. Asta nu-i greu de dovedit. Luati, de exemplu,
tratatul pe care America, Anglia, Franta §i Japonia 1-au
incheiat cu Kolceak. Va intreb : exista pe lume 06 mai
civilizate §i mai puternice decit acestea ? Si care a fost re-
zultatul ? Ele au promis ajutorul Ior lui Kolceak fara sà
calculeze, fara sa. chibzuiasca, fara sa observe. Dupa pare-

r2.*
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rea mea, acesta a fost un fiasco pe care, din punct de
vedere al ratiunii omenesti, cu greu 11 poti intelege.

Sau un alt exemplu si mai recent, si mai important :
pacea de la Versailles. Va intreb : ce au facut in acest caz
marile", glorioasele" puteri ? Cum vor putea ele acum
sa gaseasca o iesire din acest haos, din aceasta situatie
absurda ? Cred ca nu exagerez daca repet c prostiile facute
de noi nu inseamna inca nimic in comparatie cu prostiile pe
care le comit statele capitaliste, lumea capitalista si Inter-
nationala a II-a, toate laolalta. De aceea cred cá perspecti-
vele revolutiei mondiale o tema pe care trebuie s-o ating
in treacat sint favorabile. Si in anumite conditii ele vor
deveni, cred, si mai favorabile. Despre aceste conditii as
vrea sa spun citeva cuvinte.

In 1921, la Congresul al III-lea am adoptat o rezolutie
cu privire la structura organizatorica a partidelor comu-
niste j la metodele i continutul muncii lor 169 Aceasta re-
zolutie este minunata, dar ea este aproape complet ruseasca,
adica se bazeaza in intregime pe conditiile existente in
Rusia. Aceasta este partea ei bunã, dar in acelasi timp si
partea ei proasta. Proasta pentru ca, sint convins, aproape
nici un strain nu va putea s-o citeasca am parcurs
o data aceasta rezolutie inainte de a face asemenea afir-
matie. In primul rind, ea este prea lunga contine 50 de
paragrafe sau chiar mai multe. Strainii, de obicei, nu pot

citeasca asa ceva. In al doilea rind, chiar daca o s-o
citeasca, nici unul dintre ei n-are s-o inteleaga, tocmai pentru
ca este prea specific ruseasca. $i asta nu pentru ca este scrisa
in limba rusa ea este excelent tradusa in toate limbile
ci pentru ca este in intregime patrunsa de spiritul rusesc.
$i in al treilea rind, chiar daca in mod exceptional o s-o
inteleaga vreun strain, tot n-are s-o poata pune in practica.
Aceasta este a treia lipsa a ei. Am stat de vorba cu citiva
dintre delegatii veniti aici i, desi nu voi putea continua sa
particip personal la lucrarile congresului spre regretul
meu, imi e imposibil sper ca voi reusi totusi sa stau de
vorba mai pe larg cu un mare numar de delegati din diverse
tari. Am impresia cal am comis o mare greseala cu aceasta
-rezolutie, i anume ca ne-am inchis singuri calea spre noi
succese. Cum am mai spus, rezolutia este minunat intoc-

inca
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mita, i eu sint gata s subscriu la oricare din cele 50
sau peste 50 de paragrafe ale ei.Dar noi n-am inteles
Inca cum trebuie sa prezentam strainilor experienta noastrà
ruseasca. Tot ce s-a spus in rezolutie a ramas liter. moarti.

daca nu vom intelege acest lucru, nu vom putea merge
mai departe. Cred c. cel mai important pentru no" tot', atit
pentru tovarasii rusi cit si pentru cel strain', este ca, dupa
cinci ani de revolutie rusa, mai trebuie Inca sá invatam.
Abia acum am capatat posibilitatea sa facem acest lucru.
Nu stiu cit de mult timp vom avea aceasta posibilitate. Nu
stiu cit timp ne vor rasa puterile capitaliste sa invatarn in
liniste. Dar fiecare moment de ragaz pe care ni-1 da activi-
tatea militara, pe care ni-1 dà razboiul, va trebui sa-1 folo-
sim pentru a invata, i Inca de la inceput.

Intregul nostru partid i toate paturile sociale din Rusia
dovedesc acest lucru prin setea lor de invatatura. Aceasta
dorinta de a se instrui ne arata ca pentru noi, in momentul
de fata, sarcina cea mai importanta este aceea de a invata,
de a invata mereu. Dar si tovarasii din strainatate trebuie
si invete, chiar daca nu in sensul in care trebuie sa invatam
noi sä citim, s scriem i s. intelegem cele citite, lucru
de care mai avem Inca nevoie. Se discuta de catre unii daci
toate astea tin de cultura proletara sau de cea burgheza. Las
deschisa aceasta problema. In orice caz, un lucru este sigur :
trebuie, in primul rind, sa invatam sa citim, sa scriem i sa
intelegem cele citite. Cei din strainatate nu mai au nevoie
de asa ceva. Ei au acum nevoie de ceva mai inalt : acest
ceva include in primul rind necesitatea ca si ei sa inteleagi
ceea ce am scris noi despre structura organizatorica a parti-
delor comuniste si ceea ce tovarasii din strainatate au
semnat fara citeasca si fara inteleaga. Aceasta trebuie
s. devma prima lax. sarcina. Este necesar ca aceasta rezo-
lupe sa fie tradusa in viata. Acest lucru nu se poate face
peste noapte, asa ceva ar fi absolut imposibil. Rezolutia este
prea ruseasca : ea oglindeste experienta rusa, de aceea nu
este citusi de putin inteleasa de tovarasii din strainatate,
ci nu a.icoanse pot multumi s-o atirne intr-un colt ca pe o

se inchine. In felul acesta nu se poate ajunge la nici
un rezultat. Ei trebuie sa-si insuseasca o parte din expe-
rienta rusa. Cum o sa se faca acest lucru nu stiu. S-ar putea

sA sa.
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ca fascistii din Italia, bunaoara, sa ne faca mari servicii,
aratindu-le italienilor ca nu sint Inca indeajuns de luminati
si ca tara lor nu este inca feria de ultrareactionari. Acest
lucru s-ar putea sa." fie foarte folositor. Noi, rusii, trebuie,
de asemenea, sa gasim caile necesare pentru a explica strai-
nilor principiile acestei rezolutii. Altfel ei vor fi in absoluta
imposibilitate de a aplica aceasta rezolutie. Sint convinsca,
in aceasta privintil, trebuie sal spunem nu numai tovaraislor
din Rusia, dar si celor din strainatate, cà cel mai important
lucru in perioada care vine este invatatura. Noi invatam
in sens general, in timp ce ei trebuie sa invete intr-un sens
special, pentru a putea intr-adevar sa inteleaga organizarea,
structura, metoda si continutul activitatii revolutionare.
Daca aceasta cerinta va fi implinita, sint convins ca perspec-
tivele revolutiei mondiale vor fi nu numai bune, dar chiar
excelente. (Aplauze furtunoase, indelung
r epet at e. Aclam a tii I e: Traiasca tovarasul nos-
tru Lenin!" stirnesc noi si insufletite ov a-
t i i.)

"Pravda' nr. 218
din 15 noiembrie 1922

Se tipiireite (hog textul aplrut in ,,BH-
learns! celui de-al 1V-lea Congres al
Internationalei Comuniste nr. 8 din
16 noiembrie 1922, confruntat cu steno-
grama in limba

V.
german& corectati rir
I. Lenin
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PROPUNERE ADRESATA BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA
CU REDUCEREA EFECTIVELOR ARMATEI

Tovara§ului Stalin
Sint de parere sa se procedeze imediat la o consultare a

membrilor Biroului Politic in legatufa cu urm'atoarea mea
propunere :

aprobesa se propunerea tovar4ului Trotki de a pre-
zenta spre examinare guvernului problema reducerii
efectivelor armatei in cursul lunii ianuarie cu 200 000
de oameni ;
sI fie intrebat tov. Trotki la ce data considefa dinsul

Ca ar putea sa prezinte Consiliului Comisarilor Poporu-
lui o asemenea propunere in forma ei definitiva 170

Lenin
131X1. 1922

Se tipSrefte pentru prima oars,
dupa un exemplar daciilograliat



318

CATRE COLONIA RUSA
DIN AMERICA DE NORD 171

Tov. Reihel, reprezentantul Asociatiei americane pentru
acordarea de ajutor tehnic Rusiei Sovietice, mi-a comunicat
ca in rindurile unor membri ai coloniei ruse din America de
Nord domneste o parere gresita despre noua politica eco-
n orni ca.

Aceasta parere gresita, cred eu, a putut s apara ca ur-
mare a interpretarii voit denaturate a noii politici econo-
mice de catre presa capitalista si a unor absurde nascociri
raspindite de albgardisti inraiti care au fost izgoniti din
Rusia Sovietica, precum si de mensevici si socialisti-revo-
lutionari.

In Europa aceste nascociri despre noi si indeosebi despre
noua noastra politica economica sint tot mai mult scoase
din circulatie. Noua politica economica n-a dus la nici o
schimbare radicala in orinduirea sociala a Rusiei Sovietice,
si nici nu poate sa duca la vreo schimbare atita timp cit
puterea se afla in mlinile muncitorilor ; or, de trainicia
Puterii sovietice nimeni, pe oit se pare, nu se mai poate
indoi in momentul de fata. Atitudinea ostila a presei capi-
taliste i afluenta de albgardisti rusi in America constituie,
doar, o dovada c noi sintem puternici.

Capitalismul de stat, care constituie unul din principalele
elemente ale noii politici economice, reprezinta in conditiile
Puterii sovietice un capitalism care in mod constient este
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ingaduit si este ingradit de clasa muncitoare. Capitalismul
nostru de stat se deosebeste in mod radical de cel din %arile
cu guverne burgheze tocmai prin faptul ca la noi statul nu
este reprezentat de burghezie, ci de proletariat, care a stiut
sa-si cistige increderea deplina a ofanimii.

Din pacate, introducerea capitalismului de stat nu de-
curge atit de repede cum am vrea noi. Pina in prezent, de

n-avem, in fond, nici o concesiune serioasa ; or, fara
participarea capitalului strain la dezvoltarea economiei
noastre nu se poate concepe o grabnica refacere a ei.

Celor ce consider51 c. problema noii noastre politici eco-
nomice singura politica justa nu este de ajuns de clarI
le recomand sa citeasca cuvintarile consacrate acestei pro-
bleme care au fost rostite de tov. Trotki si de mine la cel
de-al IV-lea Congres al Internationalei Comuniste *.

Tov. Reihel mi-a relatat despre munca pregatitoare pe
care o desfasoara Asociatia pentru acordarea de ajutor tehnic
in vederea organizarii de comune agricole si de alte comune
de produgie americane care vor sa mearga s lucreze in
Rusia si care intentioneaza s. aduca noi mijloace de pro-

tractoare, seminte selecionate etc.
In scrisorile pe care le-am adresat Asociaciei pentru acor-

darea de ajutor tehnic i Asociaciei prietenilor Rusiei Sovie-
tice cu prilejul importantelor succese in munca oWnute de
comunele agricole si de brigazile lor n Rusia in vara anului
1922, eu am adus multumiri tovarasilor americani **.

Profit de ocazie pentru a le aduce Inca o data, in numele
guvernului sovietic, rnulwmirile mole si a sublinia c dintre
toate felurile de ajutor cel acordat agriculturii noastre
imbunatacirii tehnicii ei este cel mai important pentru noi

cel mai prepos.
Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,

V. Ulianov (Lenin)
Sow la 14 noiembrte 1922

Publicat la 10 ianuarte 1923
in ziarul Russkii Go los'

rn.. 2 046, New York

Se tipareite dup2 o copie
dactilogra I iata, con fruntata
cu textul aparut in liar

* Vezi volumul
volumul

de fatI, p. 301-316. Nota trad.
** Vezi de fat5., p. 247-248, 249-250. Nota red.

pilda,

ductie,

si

si



320

MESA J DE SALUT
ADRESAT EXPOZITIEI AGRICOLE GENERALE 172

Consider cI aceastA expozi%ie are o mare importan(a si
stilt convins cI toate organizaOile ii vor acorda sprijmul
lor deplin. 1i urez, din tot sufletul, cel mai frumos succes.

V. Ulianov (Lenin)
14. XI. 1922

Publicat in 1923 in revista Vestnik
Glavnogo Vistavocinogo Komiteta Vse-
rossttskoi Seltskobozcaistvennoi i Kus-

tarno-Promislennoi Vistavki s Ino-
strannim Otdelom" nr. 1

Se tipiirege dupa manuscris
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CATRE GRUPUL CLARTE" 173

15 noiembrie 1922

Dragi prieteni,
Profit de ocazie pentru a ya trimite cel mai calduros

salut. Am fost gray bolnay, i, timp de mai bine de un an,
n-am putut citi nici o scriere publicata de grupul dumnea-
voastra. Sper c organizatia dumneavoastra, des anciens
combattants" *, continua sa ne menin i 61 ea creste si se
intareste nu numai numeric, dar si spiritual, in sensul

si extinderii luptei impotriva razboiului imperialist.
Merita sa-ti consacri viata luptei imporriva unui asemenea
razboi. In aceasta lupta trebuie sa fii necrutator i s urma-
testi, Ora in cele mai mici ascunzisuri, toate sofismele
folosite pentru apararea

Cu cele mai bune salutari.
Al dumneavoastra, Lenin

hiblicat pentru prima card in 1925,
in Iiinba francezd, in TC:i5:41

Clara' nr. 71
in limba mid publicat pentrn
prima oard in 1930, in edipile

a 2-a ,ri a 3-a ale Operelor
bi V. I. Lemn, vol. XXVII

* a f.:qtilor combatanti. Nota trad.

Se tipdreite dugs manuscris

razboiului.

actin-
eirii
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CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA PLENARA
A SOVIETULUI DIN MOSCOVA

20 NOIEMBRIE 1922 174

(Aplauze furtunoase, Internationala".)
Tovara§i ! Imi pare foarte rau §i va cer multe scuze
pentru faptul câ n-am putut veni mai devreme la sedinta
dumneavoastra. Pe cit §tiu, ati vrut Inca de acum citeva
saptamini sa-mi oferiti posibilitatea sa vizitez Sovietul din
Moscova. N-am reu§it s. fac acest lucru, deoarece, datorita
bolii mele, incepind din iuna decembrie, eu, ca s. ma exprim
in limbaj profesional, mi-am pierdut pentru un timp destul
de indelungat capacitatea de munca §i, ca urmare a
capacitatii de munca scazute, m-am vazut nevoit sa amin de
la o saptdmina la alta aceasta vizita. Am fost, de asemenea,
nevoit sa-1 impovarez §i pe tov. Kamenev cu o parte con-
siderabila din munca mea, cu care la inceput, dupa cum va
amintiti, I-am impovarat pe toy. Tiurupa, iar apoi pe tov.
Rikov. Si trebuie sa spun ca el ca sa recurg la o compa-
ratie pe care am mai folosit-o §i altadata s-a pomenit pe
nea§teptate inhamat la doua carute. Totu§i ca sa reiau
aceea§i comparatie trebuie sa spun ca acest cal s-a do-
vedit a fi extrem de capabil §i de zelos. (A plauz e.)
Dar, oricum, nu se cuvine ca cineva s. traga la doua carute,
§i eu a§tept acum cu nerabdare momentul cind se vor in-
toarce tovara§ii Tiurupa §i Rikov, ca sa repartizam cit de cit
echitabil aceasta munca. Mie insa, din cauza scaderii capa-
citatii de munca, imi trebuie pentru rezolvarea proble-
melor un timp mult mai lung decit a§ fi dorit.
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In decembrie 1921, cind am fost silit sa-mi intrerup
complet lucrul, ne aflam la sfirsit de an. Pe atunci noi in-
faptuiam trecerea la noua politica economica, i Inca de pe
atunci s-a vazut ca aceasta trecere, desi a fost pornita Inca
de la inceputul anului 1921, este destul de grea, as spune
chiar foarte grea. A trecut mai bine de un an si jumatate
de cind realizam aceasta trecere i sc pare ca. ar fi de a cum
timpul ca majoritatea oamenilor sa fie trecuti la noile lor
posturi si repartizati potrivit noilor conditii, in special
potrivit conditiilor noii politici economice.

In ce priveste politica external, la noi s-au produs foarte
putine schimbari. In acest domeniu, noi am urmat drumul
pe care am mers si mai inainte, i eu cred ca. pot spune cu
constiinta impacata ca 1-am urmat in mod absolut consec-
vent si cu un succes deosebit. In legatura cu aceasta nu
este nevoie s v prezint un raport amanuntit : eliberarea
Vladivostokului, demonstratia care a urmat dupa aceea
declaratia de alipire la statul nostru federativ, pe care ati
citit-o zilele acestea in ziare, au dovedit i aratat cit se
poate de clar ca in aceasta privinta nu este nevoie de nici
c schimbare 175. Ne aflam pe un drum care a fost trasat
absolut limpede si precis i, in mod vadit pentru toate
statele din lume, ne-am asigurat succesul, cu toate Ca unele
din ele shit i acum gata sa declare ca nu vor lua loc la
aceeasi masa cu noi. Cu toate acestea, relatiile economice

dupa ele, i cele diplornatice intra, trebuie s intre i vor
intra neaparat pe fagasul lor normal. Orice stat care se
opune acestei normalizari risca sa se afie in intirziere si,
poate, sa se pomeneasca, in legatura cu vreo chestiune esen-
tiala, intr-o situatie defavorabila. Asta o vedem acum cu
totii, si nu nurnai din ziare. Cred ca si in calatoriile lor
prin strainatate tovarasii au .prilejul sa se convinga cit de
mari sint schimbarile care s-au produs pina acum. In aceasta
privinta, noi ca sa ma folosesc de o veche comparatie
n-am avut nevoie de transbordare in alt tren sau in alta
diligenta.

Cit despre politica noastra internal, transbordarea pe care
am facut-o in primavara anului 1921 i care ne-a fost dic-

si,
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tata de imprejurari extrem de importante si de convinga-
toare astfel ca intre noi n-au existat nici un fel de dis-
cutii sau divergence in aceasta privinta continua Inca si
ne creeze unele greutaci si chiar sa ne pricinuiasca, as putea
spune, mari greutati. $i asta nu pentru ca ne-am fi indoit
de necesitatea unei asemenea cotituri in aceasta privinta
n-au existat nici un fel de indoieli si nici pentru ca ne-am
fi indoit ca experienta acestei noi politici economice o s. ne
aduck succesele la care ne-am asteptat. Pot afirma cu toata
certitudinea ca in aceastä privinta, atit in rindurile parti-
dului nostru cit si in acelea ale imensei mase de muncitori

tarani fara partid, n-au existat nici un fel de indoieli.
Sub acest aspect problema nu prezinta nici un fel de difi-

cultate. Dificultatile provin din faptul Ca in Eta noastra
s-a ivit o sarcina pentru a carei rezolvare foarte adeseori e
nevoie sa atragem noi oameni si care ne cere sa aplicam
masuri i metode extraordinare. La noi se manifesta Inca
indoieli in ce priveste justetea unui lucru sau a altuia, se
produc Inca schimbari intr-o directie sau alta, i trebuie sa
spun ca ele vor dura Inca destul de multa vreme. Noua
politica economica" ! 0 denumire ciudata. Aceasta politica
am numit-o noua politica economica fiindca ea reprezinta
un pas inapoi. In prezent noi ne retragem, mergem oarecum

dar facem asta pentru ca intii sa ne retragem, iar
apoi sa ne luarn avint pentru a face un salt si mai mare
inainte. Numai cu aceasta condive am mers inapoi, aplicind
noua noastra politica economica. Unde si cum va trebui
acum sa ne regrupam, sa ne adaptam, sa ne reorganizam,
pentru ca dupa retragere sa incepem o cit mai dirza ofen-
siva, nu stim Inca. Pentru a infaptui in ordine normala
toate aceste actiuni, e nevoie sa masuram nu de doua ori,
cum spune o zicala, ci de zece ori inainte de a lua o hota-
rire. Aceasta cerinta se impune pentru a face faca greuta-
tilor extraordinare ce ne stau in cale in rezolvarea tuturor
sarcinilor i problemelor noastre. Stici foarte bine cu cite
sacrificii au fost obtinute toate realizarile noastre, stiti cit
de mult a durat razboiul civil si cite eforturi ne-a cerut.
Dar iata ca acum recucerirea Vladivostokului ne-a dovedit
(ce-i drept, Vladivostokul este departe, dar el este totusi
unorasalnostru) (aplauze indelung repetate),

si

inapoi,
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ne-a dovedit tuturor simpatia generala pentru noi, pentru
realizarile noastre. $i aici i acolo e tot R.S.F.S.R. Aceasta
simpatie ne-a salvat si de dusmanii dinauntru si de cei din
afara, care s-au napustit asupra noastra. Ma refer la
Japonia.

Am cucerit o situatie diplomatical bine definita, care nu
este altceva decit o situatie diplomatica recunoscuta de
toata lumea. Dumneavoastra vedeti toate acestea, vedeti re-
zultatele, dar cit timp ne-a trebuit ca sà le obtinem ! Am
obtinut acum recunoasterea drepturilor noastre de catre
dusmanii nostri, atit in politica economical cit si in cea
comerciala. Acest fapt e dovedit de incheierea unor acor-
duri comerciale.

Putem vedea pentru ce noua, care de un an si jumatate
am pornit pe drumul asa-numitei noi politici economice,
ne este atit de greu sa mergem pe acest drum. Traim intr-un
stat care e atit de ruinat de razboi, care afost in asa masura
scos de pe orice fagas dt de c it isnormal care a suferit si a
indurat atitea, inch acum, vrind-nevrind, trebuie sal por-
nirn, n toate calculele noastre, de la un procent mic, de
la procentul de dinainte de razboi. Aceasta masura o apli-
cam la conditiile noastre de viata, o aplicam citeodata cu
multa nerabdare i ardoare si totdeauna capatam convin-
gerea ca n acest domeniu exista greutati imense. Sarcina
pe care ne-am pus-o ni se pare si mai mare cind o com-
param cu conditiile existente intr-o obisnuita tara burgheza.
Ne-am pus aceasta sarcina pentru ca am inteles ca nu ne
putem astepta la un ajutor din partea unor tari bogate, asa
cum se obisnuieste in asemenea imprejurari *. Dupa raz-
bowl civil am fost pusi intr-o situatie aproape identica cu
boicotul, adica ni s-a spus : nu vom intretine cu voi lega-
turile economice pe care sintem obisnuiti sa le intretinem si
care in lumea capitalista constituie ceva normal.

A trecut mai mult de un an si jumatate de cind am pasit
pe calea noii politici economice, s-a scurs si mai multa.

* In stenograma urmeaz1 mai departe urm'atorul text : si chiar clacI am avea
in vedere, bunioari", dobinzile nemalpomenit de ridicate pe care, in aceste cazuri,
trebuie si le pliteasdi statul caruia dupa cum se spune de obicei i se vine
in ajutor. De fapt, ele sint cu totul departe de a da un ajutor. Trebuie sS spunern
lucrurilor pe nume si s ne intrebäin daca n-ar fi mai indicat si se fo/oseasci o
denumire mai putin delicati decit aceea de ajutor, dar chiar st aceste conditii obis-
nulte s-au dovedit a n apisatoare pentru not". :Nora red.
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vrerne de cind am incheiat primul nostru acord interna-
tional, cu toate acestea intreaga burghezie i toate guver-
nele continua sa practice tin asemenea boicot impotriva
noastra. Nici nu ne-am putut astepta la altceva atunci cind
am trecut la noile conditii economice, cu atit mai mult
nu ne-am indoit de faptul ca trebuie sa efectuam aceasta
trecere i c trebuie sa ne .asiguram singuri succesul. Cu clt
trece timpul, cu atit devme mai limpede ca once ajutor
care ni s-ar fi putut da si care ni se va da de catre tarile
capitaliste nu numai ca nu va inlatura aceasta situatie, dar,
dupa toate probabilitatile, in majoritatea covirsitoare a ca-
zurilor ea se va accentua, se va inaspri si mai mult. Sa
ne ajutam singuri", ne-am spus noi. Ajutati-va singuri", ne
spune aproape fiecare dintre statele capitaliste cu care in-
cheiem unele tranzactii, cu care avem anumite relatii, cu
care incepem tratative, de orice ordin ar fi ele. $i in aceasta
consta mai ales greutatea. Trebuie sa ne dam seama de
aceasta greutate. Noi am faurit orinduirea noastra de stat
in mai mult de trei ani de munca extraordinar de grea si
plina de un eroism de neinchipuit. In conditiile In care
ne-am aflat pina acum n-am avut timp sa cercetam daca
nu cumva distrugem i ceea ce nu trebuie, daca nu cumva
vom face prea multe sacnficii, fiindca sacrificiile au fost
destul de numeroase, fiindca lupta pe care am inceput-o
noi atunci (acest fapt va e bine cunoscut, asa ca nu e ne-
vole sa insist prea mutt asupra lui) a fost o lupti pe viata

pe moarte impotriva vechii orinduiri sociale, pentru a
ne fauri dreptul la existenta si la dezvoltare pasnica. Acest
drept 1-am dobindit prin lupta. Acestea nu sint cuvintele
noastre, nu sint depozitiile unor martori care ar putea fi
acuzati de partinire fata de noi. Acestea sint depozitiile
unor rnartori care se afla in lagarul dusmanilor nostri si
care, desigur, sint partinitori, dar nicidecum fata de noi,
ci fata de altii. Acesti martori s-au aflat in lagarul
lui Denikin, s-au aflat in fruntea ocupantilor. $i stim ca.
Ortinirea lor ne-a costat foarte scump, ne-a costat multe
distrugeri. Din cauza lor am avut tot felul de pierderi, am
pierdut valori de tot felul si, intr-o masura nemaipomenit
de mare, valoarea cea mai de pret vietile omenesti. Acum

si

si
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trebuie sa analizam cu toata atenvia sarcinile noastre
incelegem c principala sarcina ce ne revine azi este sa nu
cedam nimic din ceea ce am cucerit. $i nu vom ceda nici
una din vechile cuceriri. (A plauz e.) In acelasi timp,
avem in fau noastra o sarcina CU totul noua ; ceea ce este
vechi poate sa devina de-a dreptul un obstacol. A incelege
aceasta sarcina este mai greu ca orice. $i ea trebuie iwleasa,
pentru ca s. invacam sa muncim in condicii cind, ca sa zic
asa, trebuie s facem o rasucire brusca. Eu cred, tovarasi, ca
aceste cuvinte i lozinci Ant lesne intelese fiindca, timp de
aproape un an cit am fost nevoit s lipsesc, dumneavoastra,
care aveci de-a face in mod direct cu problemele muncii, aci
avut in mod practic prilejul s5. reflectati asupra acestui
lucru i sa vorbivi despre el in diferite feluri, in sute de
ocazii, i sint convins ca aceste reflexii va pot duce doar la
o singura concluzie : in momentul de fga ni se cere intr-o
masura si mai mare acea elasticitate de care am dat dovada
pina acum pe cimpurile de batalie ale razboiului civil.

Nu trebuie s renunçam la ceea ce e vechi. 0 serie in-
treag5. de concesii prin care noi ne apropiem de tarile capi-
taliste dau deplina posibilitate acestor iri s reia legaturile
cu noi j le asigura profituri care citeodata sint, poate, mai
mari decit trebuie. In acelasi timp noi le cedam numai o
mica parte din mijloacele de producvie, care se afla aoroape
in intregime in mlinile statului nostru. Zilele acestea. in
coloanele ziarelor s-au purtat discucii in legatura cu con-
cesiunea propusa de englezul Urquhart 176, care pina acum,
in razboiul civil, a luput mai tot timpul impotriva noastra.
El spunea : Ne vom atinge scopurile noastre in acest
razboi civil impotriva Rusiei, impotriva aceleiasi Rusii care
a cutezat s ne priveze de cutare si cutare lucruri". Si dupa
toate acestea a trebuit sa intram in relacii cu el. N-am res-
pins asemenea relacii, le-am acceptat cu cea mai mare
bucurie, dar am spus : Sa ne fie cu iertare, dar ceea ce am
cucerit n-o sa mai dam inapoi. Rusia noastra este atit de
mare, dispunem de atitea posibilit5ci economice i totusi
consideram ca nu e cazul sa refuzam amabila dumneavoastri
propunere ; dar o s-o examinam cu singe rece, ca niste
oameni de afaceri". Ce-i drept, prima noastra convorbire

23 - Lenin Opere complete, vol. 45

i sa
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n-a dus la nici un rezultat, fiindca, din motive politice,
noi n-am putut sa acceptim propunerea lui. A trebuit sa-i
raspundem printr-un refuz. Atha vreme cit englezii n-au
vrut sa recunoasca dreptul nostru de a participa la trata-
tivele in problema strimtorilor, a Dardanelelor, a trebuit
sa raspundem printr-un refuz, insa indati dupa acest refuz
a trebuit sa procedam la o analiza realistà a acestei
probleme. Am chibzuit daca este sau nu in avan-
tajul nostru, daca este sau nu convenabil pentru noi
sa acordam aceasta concesiune, si in caz ca este, in
ce conditii. A trebuit sa. purtam discutii asupra pre-
tului. Iata, tovarasi, un exemplu, care arata in ce
masura problemele trebuie puse acum altfel dech
le puneam inainte. Inainte un comunist spunea : Imi
dau viata", si i se parea ca asta e ceva foarte simplu, desi
nu totdeauna era chiar asa de simplu. Acum insa in fata
noastra, a comunistilor, sta cu totul alta sarcina. Acum
trebuie sa calculam totul si fiecare din noi trebuie sa invete
a fi un om calculat. Trebuie sa calculam cum sa ne asiguram
existenta intr-o ambianta capitalista, cum sa obtinem avan-
taje de la dusmanii nostri, care, desigur, se vor tocmi cu
noi, care nu s-au dezvatat de tocmeala si care se vor tocmi
pe socoteala noastra. Acest lucru, de asemenea, nu-I uitam
si nu ne inchipuim citusi de putin ca s-ar putea ca niste
reprezentanti ai comertului si se transforme in miei si, odata
deveniti miei, sa ne acorde pe degeaba tot felul de avantaje.
Asa ceva nu se intimpla si nici nu nadajduim sa se intimple,
si ne bizuim pe faptul ca, fiind obisnuiti sa dam o ripostâ,
vom sti sa ne descurcam si de data asta, sa facem si comert,
sa realizam tin cistig si sa iesim din situatii economice grele.
Or, tocmai sarcina asta este foarte grea. $i rezolvarea ei ne
preocupa pe noi in momentul de fata. As vrea ca noi sa. ne
dam bine seama cit de mare este prapastia dintre sarcina
veche si cea noua. Dar oricit de adinca ar fi aceasta pra-
pastie, noi am invatat in razboi sa manevram si trebuie sa
intelegem ca manevra in fata careia ne aflam acum este
una dintre cele mai grele ; insa se pare ca ea va fi ultima.
Trebuie sa ne incercam puterile si sa dovedim nu numai ca
am Invatat pe de rost lectiile de ieri si sa repetam ceea ce
am invatat. Sa ne fie cu iertare, dar noi am inceput 01
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Invatam din nou i vom invata in asa fel ca s obtinem un
succes sigur si evident pentru toti. Si, in numele acestet
invataturi, cred ca acum trebuie din nou sa ne asiguram
unii pe altii, cu toata fermitatea, c ceea ce denumim noua
politica economica constituie o retragere, i ne-am retras
in asa fel incit sa nu .mai cedam nimic in plus, sit totodati
s. acordam capitalistilor avantaje care sa determine once
stat, oricit de ostil ne-ar fi el, sa incheie tranzactu
stabileasca relatii cu noi. Tov. Krasin, care a avut nume-
roase intrevederi cu Urquhart acest conducator i spriji-
nitor al intregii interventii spunea ca. Urquhart, dupa ce
a facut toate incercarile de a ne impune cu orice pret vechiul
regim in intreaga Rusie, s-a asezat la masa cu el si a inceput
sa discute : Cit costa ? Cit aveti ? Pe citi ani ?" (A p 1 a-
u z e.) De aici pina la incheierea a o serie de acorduri de
concesiune i pina la statornicirea, in acest fel, a unor
relatii contractuale absolut precise, stabile din punctul de
vedere al societatii burgheze, e Inca destul de mult ; dar
noi vedem de pe acum cal ne apropiem de acest obiectiv,
ca sintem foarte aproape de el, dar nu 1-am atins Inca.
Acest lucru, tovarasi, trebuie sa-1 recunoastem i sa nu ne
ingimfam. Sintem inca departe de afi obtinut pe de-a-ntre-
gul ceea ce e menit sa. ne faca puternici, independenti i sa. ne
dea certitudinea deplina ca nu trebuie sa. ne temem de nici
o tranzactie capitalista, ca, oricit de grea ar fi o tranzactie,
noi o vom incheia, vom intelege ceea ce este esential in ea
si o vom realiza. De aceea activitatea inceputa de noi in
acest domeniu atit cea politica., cit si cea de partid
trebuie continuata ; de aceea e necesar sa trecem de la me-
todele vechi la altele cu totul noi.

Aparatul de stat a ramas la noi tot cel vechi, si sarcina
noastra in momentul de fata este sa-1 transformam
punem pe baze noi. Nu putem sa-1 transformam dintr-o
data, dar trebuie sa orinduim totul in asa fel, inch comu-
nistii pe care-i avem sa fie repartizati in mod just. Este ne-
cesar ca acesti comunisti sa conduca aparatul in care lu-
creaza, iar nu cum se intimpla adeseori la noi ca ei sa
se lase condusi de acest aparat. Aici n-avem nimic de ascuns

trebuie sa prezentam lucrurile in mod deschis. Astfel de
sarcini ne stau in fata si astfel de greutati avem de intim-

23*
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pinat, i asta tocmai intr-un moment cind am p5sit pe dru-
mul nostru practic, cind trebuie s5. ne apropiem de socialism
nu ca de o icoan5 solemn zugfavit5.. Trebuie sa urm5m o
directie justà si este necesar ca totul sa fie controlat, ca
masele, n totalitatea lor, i ntreaga populatie s5. contro-
leze drumul nostru i s spuna : Da, acest regim este mai
bun decit cel vechi". Iat5 ce sarcida ne-am pus noi. Partidul
nostru, care reprezinta un mic grup de oameni n raport
cu intreaga populatie a Orli, si-a asumat aceast5 sarcin5..
Acest simbure si-a pus drept sarcin5 s5. transforme totul,

II va transforma. C. aceasta nu e o utopie, ci un fapt
real, pe care oamenii il tralesc, am dovedit-o. Acest lucru
1-am Vazut cu totii, el a si fost infaptuit. Trebuie s5 trans-
form5m totul in asa fel, ca intreaga majoritate a maselor
muncitoare, a t5rani1or i muncitorilor, s51 spuna : Nu
voi v laudati, ci noi v5 laudam, noi spunem c5. ati obtinut
rezultate mai bune si câ de aci inainte nici un om cu jude-
cat5 nu se va gindi vreodat 5. s5 se intoarc 5. la vechea stare
de lucruri". Dar la o asemenea situatie noi n-am ajuns inc5.
De aceea n.e.p.-ul continua sa fie lozinca princtpala, tme-
diata, atotcuprinzatoare a zilei de azi. Nici una din lozin-
cile pe care le-am inv5tat ieri n-o s-o uitam. Acest lucru II
putern spune cu toat5 certitudinea oricui, far5 nici o ezi-
tare, si fiecare pas intreprins de noi este o miirturie
acest sens. Dar noi mai trebuie si ne acomodam inc 5. noii
politici economice. Toate p5rtile ei negative, pe care nu
este nevoie sa le insir aici i pe care dumneavoastr5 le cu-
noasteti cit se poate de bine, trebuie s tim s5 le remediem,
sA le reducem la un anumit minim ; trebuie s tim sa orga-
nizam totul cu socotea15.. Legislatia noastra ne clá
posibilitate s facem acest lucru. Vom fi noi in stare sl
rezolvIm aceast5. problem5. ? Sintem inc5 departe de ceva
precis. Noi o studiem Inca. In fiecare numir al ziarului
nostru de partid g5sim zeci de articole in care se spuneca
la fabrica cutare, la fabricantul cutare sint cutare conditii
de arena, in timp ce acolo unde este director un rovaràs
comunist sint cutare conditii. Dar aduce beneficii acest
lucru, este el justificat sau nu ? Am patruns in miezul pro-
blemelor de fiecare zi, i aceasta e o mare cucerire. Socia-
lismul nu mai e acum o problem5. de viitor indep5rtat, o

in
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schema abstracta sau o icoana. In ceea ce prive§te icoanele,
noi am ramas la vechea noastra parere, cit se poate de
proasta. Noi am introdus socialismul in viaa de toate zilele
§i acum trebuie sa ne descurcam. Iata care este sarcina zilei
de astazi, iata care este sarcina epocii noastre. Permiteci-mi
sa inchei prin a-ani exprima convingerea ca, oricit de grea
ar fi aceasta sarcina, oricit de nouà ar fi ea in comparatie
cu cele de pink' acum i orich de multe ar fi greutavle pe
care ni le provoaca Inca, noi cu tocii Impreuna, daca nu
mline, apoi in chiva ani, vom rezolva neaparat aceasta
sarcina, astfel ea, Rusia n.e.p.-ului va deveni o Rusie so-
cialista. (A plauze furtunoase si indelung
repetate.)

Pravda nr. 263
din 21 noiembrie 1922

Se tipArefie dupii textul
aparut in ziar,

conjruntat cu stenograma
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CATRE PREZIDIUL CELUI DE-AL V-LEA
CONGRES GENERAL AL SINDICATULU1

LUCRATORILOR DIN APARATUL DE STAT

22. XI. 1922
Dragi tovarasi,
Principala sarcina ce ne revine n momentul de fati
o foarte importanta sarcina pentru anii ce vin consta

inreducerea i ieftinirea sistematica a aparatului de stat,
prin restringerea lur, printr-o mai buna organizare, prin
lichidarea taraganelii, a birocratismului i prin micsorarea
cheltuielilor neproductive. Sindicatul dumneavoastra va tre-
bui sa desfasoare o munca ampla n aceasta directie.

Urez succes i munca rodnica celui de-al V-lea Congres
general al Sindicatului lucratorilor din aparatul de stat
imi exprim speranta ca el va discuta in mod special pro-
blema acestui aparat.

Presedintele Consiliului Comisarilor Poporului,
V. Ulianov (Lenin)

Izvestiia C.E.C. din .Rusia nr. 267
din 25 noiembrie 1922

Se tipirefte dug un exemplar
dactilografiat, care a fort corectat

semnat de V. I. Lenin

",
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si
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CU PRIVIRE LA REDUCEREA PROGRAMULUI
DE REPARATII $1 CONSTRUCTII DE NAVE

MARITIME MILITARE
(SCRISORI CATRE I. V. STALIN)

1

Tovarolpilui Stalin
(Deocamdata cu titlu de consultare neoficiala,
cu rugamintea de a se sfatui si cu alti membri

ai Comitetului Central178)
Va trimit o situavie in legatura cu programul de reparacii

navale. Chestiunea trebuie rezolvata ch mai repede, cred ca
chiar azi. Ieri am discutat in mod amanunOt cu Skleanski
si am avut unele ezitari, dar suma de 10 000 000, la cit s-ar
ridica cheltuielile, mi se pare revoltator de mare, asa ca nu
pot in nici un caz sa nu propun urmatoarele :

SI se aprobe terminarea constructiei crucisatorului Na-
himov", apoi sa se reduca cu o treime numarul celorlalte
vase mari (contratorpiloare, vase de linie etc.) si sa se tra-
seze departamentului respectiv sarcina de a reduce in mod
corespunzator toate celelalte cheltuieli. Cred el in acest
caz suma necesara va putea fi redusa la 7 000 000, iar din
ceea ce ramine va fi mult mai just sa se aloce un spor de
chehmeli pentru scoli. Anexez o situacie, strict secreta, pre-
cum si rezuhatele lucrarilor comisiei Peatakov 179, care,
dupa cit am aflat de la tov. Skleanski, a si stabilit, pe cit se
pare, o reducere de vreo 16 000 000.

Cred ca flota in proportiile ei actuale, desi este, dupi
cum a observat pe buna dreptate tov. Skleanski, o flota
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mica, reprezinta totu0 un lux prea mare pentru noi. Cruci-
§atorul Nahimov" trebuie terminat, pentru ca o sa-1 putem
vinde cu c4tig ; in ce privqte restul, sint convins ca specia-

noFi-i in probleme maritime exagereaza totu0. N-avem
nevoie de flota, iar sporirea cheltuielilor pentru §coli este o
necesitate stringenta 180

Dictat la telefon la 25 noiembrie 1922,
orele II dimineara

Publicat pentru prima oarii. in 19s9.
in Culegeri din Lenin', vol. XXXVI

Lenin

Se tipiirefte dupl textut
consemnat de secretara

(un exemplar dactilogra fiat)

2

Tovarapslui Stalin
In legHtura cu acuzatia ca in propunerea mea de reducere

a programului de reparatii navale fac aprecieri din
ochi" 181, tin sa dau urmatoarele explicatii :

Intregul program de reparatii navale trebuie pus de acord
acest lucru sint in masura sa-1 faca, fire§te, numai spec:a-

cu proportiile flotei pe care noi, din motive politice
§i economice, consideram ca necesar s-o avem. Din discutiile
purtate am ajuns la deplina convingere Ca cruci§atorul Na-
himov" trebuie sa faca parte din efectivul flotei noastre,
deoarece, in cel mai rau caz, vom avea posibilitatea sa-1 vin-
dem cu ci§tig. Mai departe, in programul nostru de reparatii
navale figureaza o serie intreaga de contratorpiloare, o parte
din vasele de linie, precum 0 submarine etc. Numarul total
al acestor vase mi se pare exagerat i cred ca el nu-0 gasqte
justificare in conditiile fortei noastre maritime militare in
general §i depa§e§te posibi1itile noastre bugetare. Cu cit
anume poate fi redusa aceasta parte din vase nu §tiu §i cred
ca nici comisia Peatakov-Sokolnikov n-a avut posibilitatea
sa stabileasca acest lucru pe baza unor considerente econo-
mice i ndeosebi politice rationale.

Pentru mine este neindoielnic ca suma globala de
10 000 000 de ruble dep4e§te posibilitatile noastre. De

(si
listii)

licii
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aceea propun ca aceasta suma si fie fixata la 7 000 000,
obligind pe specialistii militari sa calculeze care este numa-
rul total al torpiloarelor, vaselor de linie, submarinelor
altor vase, daca se iau in consideratie cifrele suplimentare
referitoare la numarul vaselor existente in flota noastra.
Cred ca. altfel nu vom putea, in general, sa reducem flota
noastra, deoarece speciaIitii in problemele navale, punind
prea multa pasiune in munca lor, vor cauta, cu siguranta,
sá umfle orice cifra ; or, acum, dupa ce am alocat sume
enorme pentru aviatie, trebuie sal fim de doua, de zece ori
mai prudenti in ce priveste cheltuielile pentru flota, i asta
cu atit mai mult cu cit urmeaza s. facem fata unor chel-
tuieli, pe cit se pare, foarte mari ca urmare a ahpirii
Vladivostokului.

Cit priveste considerentele enuntate de Kamenev, in
sensul ca ar fi indicat sa acordam comenzile ce au fost pro-
mise uzinelor metalurgice i Directiei generale a electricita-
tii, tin sa spun ca trebuie s acoram comenzi pentru sa-
tisfacerea nevoilor taranilor, si in nici un caz pentru aseme-
nea lucruri cum e flota 182, fiindca, din motive economice
politice, nu avem posibilitatea sa tinem o flota de proportii
cit de cit insemnate.

De aceea propun ca, dupa ce vor fi reduse cheltuielile ge-
nerale cu 3 000 000 de ruble, sa se calculeze in ce proportii
trebuie repartizata aceasta suma pentru diferite obiective
din programul de reparatii navale, iar apoi sa se vada in
ce fel am putea s incepem chiar acum s trecem respectivul
numar de uzine de reparatd navale la fabricarea de produse
de metal necesare taranimii.

Lenin

Dictat la telefon
la 29 noiernbrie 1922, orele 19

Pub !Scat pentru prima oarii in 1959,
XXXVIin Culegeri din Lenin', vol.

Se tipareste dupd textul
consemnat de secretarii

(u exemplar dactilografiat)

si
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CATRE CONGRESUL
LUCRATORILOR DIN INVATAMINT 183

VI multumesc pentru mesajul de salut, tovarasi, si va
urez sa faceti fata saromi importante si de raspundere ce
va revine, aceea de a pregati tinara generaite pentru con-
struirea unei vieti noi.

Scris la 26 noiembrie 1922
Publicat in decembrie 1922,

in revista
Rabotnik Prosvelceniie nr. 10

Lenin

Se tiplireite dupe* textul
aplirut in revista
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TOVARASULUI MONZENBERG, SECRETAR AL
A JUTORULUI MUNCITORESC INTERNATIONAL 184

In completare la raportul prezentat de dumneavoastra la
cel de-al IV-lea Congres al Internationalei Comuniste as
vrea sa arat, in citeva cuvinte, in ce consta importanta or-
ganizarii ajutorului.

Ajutorul dat de clasa muncitoare internationala celor in-
fometati a permis in mare masura Rusiei Sovietice sa su-
porte grelele zile ale foametei din anul trecut si sa invinga
aceasta foamete. In momentul de fail trebuie sa vindecam
ranile provocate de foamete, sa asiguram in primul rind
existenca miilor de copii ramasi orfani si sa refacem in-
dustria si agricultura, care au avut mult de suferit de pe
urma foametei.

Ajutorul fratesc dat de clasa muncitoare internationala
a inceput sa se faca simtit si in acest domeniu. Coloana de
tractoare americane care lucreaza in apropiere de Perm,
grupurile agricole de organizare a ajutorului tehnic din
America, intreprinderile agricole si industriale ale Ajutoru-
lui Muncitoresc International, subscriptiile la primul impru-
mut proletar pentru Rusia Sovietica lansat prin Ajutorul
Muncitoresc toate acestea sint inceputuri cit se poate de
promitatoare ale ajutorului fratesc acordat de muncitori cu
scopul de a contribui la refacerea economica a Rusiei
Sovietice.

Actiunea de ajutorare economica a Rusiei Sovietice, care
a fost inceputa in chip atit de fericit de catre Ajutorul
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Muncitoresc International, trebuie sprijinita prin toate mij-
loacele de catre muncitorii i oamenii muncii din lumea in-
treaga. Alaturi de puternica presiune politica ce se exercita
in permanenta asupra guvernelor din tarile burgheze pentru
a le determina s recunoasca Puterea sovietica, ajutorul
economic, pe scara larga, dat de proletariatul mondial
constituie in momentul de fata cel mai bun si mai practic
sprijin acordat Rusiei Sovietice in greul ei razboi economic
impotriva concernelor imperialiste i cel mai bun ajutor in
opera de construire a economiei socialiste.

VI. Ulianov (Lenin)
Moscova, 2 decembrie 1922

Publicat pentru prima oath' in 1924,
ajutor

Se tipiireste
semnat de

dupe- originalul
in cartea Trei ani de V. I. Lenin

muncitoresc internaflonal.
1921-1924, Moscova, Tradus dm limba germana
editura Mejrabpore
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CATRE CEL DE-AL TREILEA CONGRES MONDIAL
AL INTERNATIONALEI COMUNISTE

A TINERETULUI, MOSCOVA 185

4. XII. 1922
Dragi tovarasi,
Regret ca nu pot sa va aduc personal salutul meu. Va

trimit cele mai cordiale urari pentru buna desfasurare a lu-
crarilor congresului dumneavoastra. Sper ca, desi purtati un
titlu atit de inalt, nu yeti uita ceea ce e mai important, si
anume necesitatea de a lua masuri concrete pentru ca prega-
tirea tineretului si instruirea lui sa progreseze.

Cu cele mai bune salutari comuniste,
V. Ulianov (Lenin)

Pravda nr. 275
din 5 decembrie 1922

Se tipareste dupli un exemplar
dactilograliat, care a lost corectat

si semnat de V. I. Lenin
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INSEMNARI IN LEGATURA CU SARCINILE
DELEGATIEI NOASTRE LA HAGA 186

In problema luptei impotriva pericolului de razboi, in
legatura cu conferinta de la Haga, cred ca cea mai mare
dificultate const n biruirea prejudecatii ca. aceasta este o
problem simplà, clara si relativ usoara.

Vom raspunde la razboi prin greva sau revolutie
asa spun de obicei clasei muncitoare toti conducatorii mai
de seama ai reformistilor. Si foarte adeseori radicalismul
aparent al acestor raspunsuri satisface i linisteste pe munci-
tori, cooperatori si çarani.

Poate a." procedeul cel mai potrivit ar fi sa incepem prin
a combate in mod categoric o asemenea parere ; sa decla-

ca mai ales acum, dupa. recentul razboi, numai niste
ini cu totul marginivi sau niste mincinosi incorigibili mai
pot sustine c un asemenea raspuns in problema luptei im-
potriva razboiului prezinta vreo valoare ; sä declaram ca
este imposibil sa raspunzi" la razboi prin greva, tot asa
cum este imposibil sa raspunzi" la razboi prin revolutie
in sensul elementar, literal, al acestor expresii.

Trebuie sa explicam oamenilor care e situatia reala, sa
le aratam cit de mare este misterul care invaluie nasterea
unui razboisi cit de neputincioasa este o obisnuita organiza-
tie a muncitorilor chiar dac ii zice revolucionara
fata de un razboi intr-adevar iminent.

Trebuie s. le explicam mereu oamenilor, si in modul cel
mai concret, cum s-au petrecut lucrurile in ultimul razboi
de ce nu puteau sa se petreaca altfel.

rim
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Trebuie sa le explicam in special insemnatatea faptului
apararea patriei" devine o problem inevitabil, pe

care marea majoritate a celor ce muncesc o va rezolva in
mod inevitabil in favoarea burgheziei respective.

De aceea, in primul rind, explicarea problemei apararii
patriei" ; in al doilea rind, si in legatura cu aceasta, expli-
carea problernei defetismului" i, in sfirsit, indicarea sm-
gurului mijloc posibil de lupta impotriva razboiului, si
anume crearea unei organizatii ilegale i rnentinerea ei in
vederea desfasurarii, de catre toti revolutionarii participanti
la razboi, a unei activitati de lunga durata indrep-
tata impotriva razboiului toate acestea trebuie sa fie puse
pe primul plan.

Boicotarea razboiului este o fraza stupida. Comunistii
trebuie sal ia parte la orice razboi reactionar.

Ar fi de dorit ca pe baza de exemple luate, de pilda, din
literatura germana de dinainte de razboi si in special in
lumina exemplului oferit de Congresul de la Basel din 1912
sã aratam cit se poate de concret ca recunoasterea teoretica
a faptului ca' razboiul este o crima, ca el e ceva inadmisibil
pentru un socialist s.a.m.d. se dovedeste a fi o vorba goala,
pentru Ca un asemenea mod de a pune problema nu are in
el nimic concret. Noi nu oferim maselor posibilitatea de
a-si face o idee vie despre modul cum poate sa izbucneasca
si cum va izbucni razboiul. Dimpotriva, presa dominanta,
care apare intr-un numar imens de exemplare, escamoteaza
zi de zi aceasta problema i raspindeste in acest sens min-
ciuni impotriva carora slaba presa socialista se dovedeste cu
totul neputincioasa, cu atit mai mult cu cit in aceasta ches-
tiune ea prezinta si in timp de pace niste pareri complet
gresite. Presa comunista se va compromite, probabil, si ea
in cele mai multe

Eu cred ca delegatii nostri la congresul international al
cooperatorilor i trade-unionistilor ar trebui sa-si imparta
intre ei sarcinile i s analizeze in modul cel mai amanuntit
toate sofismele cu care unii incearca in momentul de fata
sa justifice razboiul.

Poate ca principalul mijloc de a atrage masele in razboi
11 constituie tocmai sofismele cu care opereaza presa bur-
gheza, i ceea ce explica mai ales neputmta noastra impo-

ca
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triva razboiului este faptul ca noi nu analizam din timp
aceste sofisme sau, ceea ce este si mai gray, cautam s ne
descotorosim de ele printr-o frazeologie ieftina, grandiloc-
yenta i lipsità de orice continut, in sensul ca nu vom per-
mite räzboiul, ca ne dam perfect seama de caracterul cri-
minal al razboiului in spiritul manifestului din
1912 de la Basel.

Mi se pare ca daca vom avea la Conferinta de la Haga
citiya oameni capabili sa rosteasca, intr-o limba sau alta,
un discurs impotriva razboiului, cel mai important lucru pe
care 1-ar face ar fi sa combata parerea ca cei de fata sint
adversari ai razboiului, ca ei inteleg ca razboiul poate
trebuie sa izbucneasca in momentul cel mai neasteptat, cà

dau cit de cit seama care este mijlocul de lupta impo-
triva razboiului, ca sint in stare sa aleaga o cale rationala

eficace de lupta impotriva razboiului.
In legatura cu recenta experienta a razboiului, trebuie

sa explicam ce noian de probleme teoretice si practice se
vor ivi a doua zi dupa declararea razboiului i sa aratam
ca irnensa majoritate a celor chemati sub arme vor fi lipsiti
de orice posibilitate de a adopta fata de asemenea probleme
o pozitie lucida, de buna-credinta, fara pareri preconcepute.

Cred ca aceasta problema trebuie explicata intr-un mod
extrem de amanuntit, i anume in douà feluri :

In primul rind, infatisind i analizind cele intimplate in
timpul razboiului trecut, spunind tuturor celor prezenti c.
ei nu cunosc aceste lucruri sau se prefac ca le cunosc, dar
in realitate inchid ochii in fata a ceea ce constituie fondul
problemei, i c fara a cunoaste toate acestea nici vorba nu
poate fi de o lupta impotriva razboiului. Cred ca la acest
punct e necesar sa se analizeze toate nuantele, toate parerile
ce s-au ivit atunci in legatura cu razboiul in rindurile so-
cialitilor Trebuie sa demonstram c. aceste nuance n-au
aparut intimplator i ca, in general, ele au fost generate de
insasi natura razboaielor moderne. Trebuie sa demonstram
ca Fara' a face o analiza a acestor pareri, farà a explica cum
apar ele in mod inevitabil i fail a arata importanta hota-
ritoare pe care o prezinta ele in problema luptei impotriva
razboiului, ca fara o asemenea analiza nici nu poate fi vorba

s.a.m.d.

ei isi
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de o pregatire a luptei impotriva razboiului sau macar de o
atitudine comtienta fatal de razboi.

In al doilea rind, trebuie sa luam exemplele pe care ni le
ofera conflictele actuale, chiar §i cele mai neinsemnate, §i
pe baza lor sa explicam ca razboiul poate s izbucneasca
in orice moment din cauza unui conflict intre Anglia §i
Franca in legatura cu vreun amanunt din tratatul cu Turcia,
sau intre America §i Japonia din cauza unei neinsemnate
divergence in vreo problema privind Oceanul Pacific, sau
intre oricare din marile puteri din cauza unor litigii colo-
niale ori a unor litigii privind politica vamala sau politica
comerciala in general etc. etc. Cred c daca exista o citde
mica Indoiala câ vom avea posibilitatea sa rostim in deplina
libertate la Haga intregul nostru discurs impotriva razboiu-
lui, va trebui sa recurgem la diferite stratageme pentru a
spune cel pucin ceea ce este mai esential, urmind ca ceea ce
nu vom reqi sa spunem sa fie publicat apoi intr-o bro§ura.
Trebuie sa vorbim, chiar cu riscul de a fi intrerupci de
pre§edinte.

Cred ca, in acela§i scop, din delegatie ar trebui sa faci
parte nu numai oratori capabili, care sa fie insarcinaci sa
rosteasca un discurs impotriva razboiului in ansamblul lui,
adica sa dezvolte toate argumentele principale §i a inf a:
tiwze toate conditiile luptei impotriva razboiului, dar §i
oameni care sa posede principalele trei limbi strame §i care
sa aiba misiunea de a sta de vorba cu delegatu, pentru
da seama in ce masura au inteles ei principalele argumente
§i in ce masura e nevoie sa se recurga la cutare sau cutare
argumente sau sa fie prezentate unele exemple.

Poate ca intr-o serie deprobleme vom reu§i sal exercitam
oinfluenta serioasa prin simpla citare a unor exemple reale
din domeniul razboiului trecut. Poate ca intr-o serie de alte
probleme vom putea sa exercitam o influenta serioasa nuinai
daca vom explica actualele conflicte dintre state i legatura
care exista Intre aceste conflicte §i o eventuala ciocnire
armata.

In legatura cu lupta impotriva razboiului exista, pe cit
imi amintesc, o serie intreaga de declaratii pe care deputatii
now' .comun4ti le-au facut atit in parlament cit §i in cu-
vintartle rostite de ei in afara parlamentului §i care concin

24
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idei monstruos de eronate i monstruos de superficiale. Eu
cred ca impotriva unor asemenea declaratii, mai ales daca au
fost facute dupa razboi, trebuie s luam o pozitie hotarita si
sa. dam n vileag, fara crutare, numele fiecarui orator de
acest fel. Putem atenua cum vrem aprecierea noastra asupra
unui asemenea orator, mai ales daca acest lucru este ne-
cesar, dar nu putem trece sub tacere nici un caz de acest
tel, pentru c o atitudine usuratica fatal de aceasta pro-
blema este un rau care cintareste mai mult deal toate ce-
lelalte i fatal de care este absolut nepermis sa fim in-
dulgenti.

Exista o seama de hotariri ale congreselor muncitoresti
care sint revoltator de stupide si de usuratice.

Trebuie sa stringem numaidedt toate materialele exis-
tente i s examinam temeinic toate partile i particelele te-
mei, ca i ntreaga strategie" ce trebuie aplicata la congres.

In aceasta problema nu ne este ingaduita nici o greseala
nici chiar existenta vreunei lacune esentiale.

4/XII. 1922

Pub licat pentru prima tiara
la 26 aprilie 1924

in ziatul Pravda' nr. 96
Semnat : Lenin

Se tiplireste dup2 an exemplar
dactilografiat, care a lost corectat

ti semnat de V. I. Lenin

4

si



345

PROPUNERI CU PRIVIRE
LA REPARTIZAREA MUNCII INTRE
VICEPRE$EDINTII C.C.P. $I C.M.A.187
Repartizarea muncii intre vicepre§edinti :

1. Un vicepre§edinte ia Consiliul Muncii fi Apara'rii, iar
ceilalti doi Consiliul Comisarilor Poporului lunar.

2. Comisariatele poporului §i le impart intre ei potrivit lis-
tei corespunzatoare (sau similare) celei din primavara
anului 1922 188.

3. Munca deja inceputa (de pilda, trusturile comisia pen-
tru trusturi ; evidenta cheltuielilor pentru industria grea)
o continua tov. Kamenev.

4. Fiecare vicepre§edinte i§i asuma sarcina de a verifica
aparatul ; o anumita parte din el, saptaminal sau la
doua saptamini (sa calculeze §i s. programeze in a§a fel,
incit sa fie verificat, pe rind, cind un comisariat al po-
porului, cind altul ; cind cadrele de conducere, cind
cele de jos ; fiecare verificare sa fie consemnata in-
tr-o decizie aminuntita ; serviciilor din comisariatele
neverificate care nu vor efectua reducerile §i imbunata-
tirile prevazute pentru alte comisariate dar perfect
aplicabile §i in cadrul lor li se vor aplica sanctium,
care vor merge pink la detentiune §i concediere).

Lenin
4 XII. 1922

Publicat pentru prima (saris in 1959 Se tipareste dupa manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. XXXVI

24*
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CITEVA CUVINTE DESPRE N. E. FEDOSEEV 189

Amintirile mele despre Nikolai Evgrafovici Fedoseev se
refera la perioada de la inceputul ultimului deceniu al seco-
lului trecut, asa ca nu garantez de exactitatea lor.

aflam pe vremea aceea in provincie, i anume la Ka-
zan si la Samara. Auzisem despre Fedoseev Inca de pe cind

aflam la Kazan, insa nu 1-am cunoscut personal. /n pH-
mavara anului 1889 am plecat in gubernia Samara, unde,
spre sfirsitul verii, am a flat despre arestarea lui Fedoseev
si a altor membri ai cercurilor din Kazan, printre care si ai
cercului din care faceam eu parte. Cred ca i eu a fi putut
fi usor arestat daca as fi ramas in vara aceea la Kazan.
Curind dupa aceea, marxismul, ca orientare, a inceput
se extind i sa se contopeasca cu orientarea social-demo-
crata, care cu mult inainte fusese proclamata in Europa
occidentala de catre grupul Eliberarea Muncii" 199

N. E. Fedoseev a fost unul dintre prim ii care si-au afir-
mat apartenenta la orientarea marxistà. Imi amintesc c pe
aceasta baza a inceput polemica sa cu N. K. Mihailovski,
care i-a raspuns in Russkoe Bogatstvo" la una din scriso-
rile lui ilegale 191. Cu acest prilej a inceput corespondenta
mea cu N. E. Fedoseev. Imi amintesc câ mijlocitoare in re-
latiile noastre era Gopfengauz, cu care rn-am intilnit o data'
si am incercat, fara succes insa, s. aranjez o intilnire cu
Fedoseev in orasul Vladimir. M-am dus acolo cu speranta

si
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cá el va reusi sa iasa din inchisoare, dar aceasta speranta
s-a dovedit neindreptatita 192

Mai tirziu Fedoseev a fost deportat o data cu mine in
Siberia rasariteana, i acolo el si-a pus capat zilelor, pe cit
se pare, din cauza unor grave chestiuni personale, legate de
conditiile de viata deosebit de vitrege.

Pe cit imi amintesc, corespondença mea cu Fedoseev se
referea la unele probleme, ivite pe atunci, in legatura cu
conceptia marxista sau social-democrata despre lurne. Mi-a
ramas indeosebi intiparit in minte faptul c. Fedoseev se
bucura de o neobisnuita simpatie din partea tuturor acelora
care-1 cunosteau, ca tipul revolutionarului de altadata, de-
votat cu trup i suflet cauzei sale si care, poate, si-a inru-
tçit situatra prin unele declaratii sau prin atitudini impru-
dente fata de jandarmi.

E posibil s fi ramas la mine unele fragmente din scriso:
rile sau manuscrisele lui Fedoseev ; dar ca ele s-au pastrat
pot fi gasite, in aceasta privinta nu sint in masura sa spun
nimic precis.

In orice caz, Fedoseev a avut in regiunea Volgai si in
unele localitati din Rusia centrala un rol deosebit de insem-
nat pentru vremea aceea, i multi oameni din acea perioada,
orientindu-se spre marxism, au suferit, fara indoial, intr-o
masura considerabila influenta acestui revolutionar extrem
de talentat i extrem de devotat cauzei.
6. XII. 1922

Psoblicat in 1923, in culegerea Fedoseev
Nikolai Evgrafovici. Unul din pionierii
marxismului revolutionar in RUSiR (Cu-
legere de amintiri)`, Moscova-Petrograd.

Semnat : Lenin

Se tipiirette dup2 textul
apZirut in culegere
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PROPUNERE IN LEGATURA CU PROIECTUL
DE HOTARIRE A BIROULUI POLITIC

AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA LA RAPORTUL
COMISIEI DE STAT PENTRU APROVIZIONARE

Sa se asigure in intregime, pe linga cantitatea prevazuta,
necesarul de piine pentru toate co1i1e, atit pentru cadrele
didactice, cit i pentru elevi i studenvi, i sa se traseze ca
sarcina tovarasilor Kamenev si Tiurupa i tovarasei Iakov-
leva s calculeze ce cantitate de piine trebuie rezervata in
acest scop daca se ia in consideratie i cantitatea minima

riguros verificata necesara pentru functionari.
Sa se adauge Ja cheltuielile pentru invatamint Inca

1 000 000 de ruble-aur 193.

Stria la 6 sag 7 decembrie 1922

Publicat pentru prima oara in 1959,
in Culegeri din Lenin`, vol. XXXVI

Lenin

Se tipareite dupii un exemplar
dactilografiat, semnat

de V. I. Lenin
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PROPUNERE CATRE PLENARA IN LEGATURA
CU REGLEMENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRU

AL BIROULUI POLITIC

1. Biroul Politic tine sedinte joia de la orele 11, si in
nici un caz mai tirziu de orele 14.

2. Dael rarnin probleme neexaminate, ele se amina pen-
tru vineri sau luni la aceeasi ora.

3. Ordinea de zi a sedintei Biroului Politic trebuie tri-
misa tuturor cel mai tirziu pina miercuri la orele 12. Pina
la aceeasi data trebuie trimise (in scris) i materialele in le-
gatura cu ordinea de zi.

4. Probleme suplimentare pot fi prezentate spre rezolvare
in ziva sedintei numai in urmatoarele conditii :

a) in caz de extrema urgent5. (indeosebi probleme
diplomatice),

b) numai In scris,
c) numai in caz ea nici unul dintre membrii Bi-

roului Politic nu ridic51 obiectii.
Aceasel din urm'a conditie lipsa unor obiectii Impo-

triva includerii unor probleme care nu au figurat pe ordi-
nea de zi poate s'a nu fie luati in consideratie numai
atunci cind e vorba de probleme diplomatice, care nu su-
fera nici o aminare.

Dictat la telefon
la 8 decembrie 1922

Publicat pentru prima oarl fn 1945,
in Culegeri din Lenin", vol. X XXV

Lenin

Se tipareste dupii textul
consemnat

exemplar
de secretara

(un dactilografiat)
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PROPUNERI CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE LUCRU
AL VICEPRESEDINTILOR 51 PRE5EDINTELUI

CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI 194

Sistemul de lucru al vicepredintilor
fi preclintelui Consiliului Comisari-

lor Poporului
1. Timpul de lucru : 11-2, 6-9 ; impreuna cu pre§edin-

tele Consiliului Comisarilor Poporului in zilele de : luni
ii marti, joi Fi vineri.

2. $edinte speciale ale tuturor vicepre§edintilor §i pre-
§edintelui Consiliului Muncii §i Apararii (minus Biroul Po-
litic, C.C.P. §i C.M.A.) in aceste zile §i la aceste ore, ori de
cite ori este nevoie, §i in general nu mai putin
de doua ori pe saptamina cite o ora. Aceasta ora sa fie sta-
bilita din ajun, dar nu mai tirziu de orele noua seara.

3. Vicepresedintilor le revin urmatoarele atributii :
(a) exercita indeaproape un control asupra activi-

tatii Micului C.C.P. ;
(b) idem asupra §edintelor operative ale C.M.A.

(este necesar sa se revina la §edintele operative ale
C.M.A. pentru a elibera pe vicepresedinti in vederea
unei alte activitati, mai importante. Sedintele operative
nu sint prezidate de vicepresedinti, dar hotaririle adop-
tate de ele sint definitive numai daca poarta semni-
turile acestora);

(c) prezideaza §edinte ale C.C.P. §i ale C.M.A.
atunci cind nu prezideaza pre§edintele C.C.P. ;



PROP. CU PRIVIRE LA SIST. DE LUCRU AL VICEPRESEDINTILOR 351

(d) participa la sedincele Comitetului pentru finance
(impreuna cu Sokolnikov si locciitorul sail si cu pre-
sedintele Micului C.C.P. ; acesta din urma nu la toate
sedincele).

(Poate ca ar fi bine ca o data pe saptamina sa se
convoace pentru o ora sedince ale Comitetului pentru
finance sub conducerea presedintelui C. C. P. Asupra
acestei chestiuni trebuie sa mai reflectam) ;

(e) stabileste data convocarii tuturor acestor insti-
tucii, inclusiv a Micului C.C.P., si ordinea problemelor,
astfel ca cele mai importante din ele sa fie analizate in
patru, sub conducerea presedintelui C.C.P. ;

(f) controleaza indeaproape activitatea diferitelor
comisariate ale poporului si a aparatului lor, atit prin
indicacii personale date comisarilor poporului si ad-
junccilor lor cit si prin analiza activitacii aparatului
lor, atit a celui de la virf cit si a celui de la baza ;

(g) in acest scop (punctul f), comisariatele poporu-
lui sint imparcite intre vicepresedinci, cu aprobarea
presedintelui C.C.P.

4. Toata munca mencionata mai sus se imparte intre vice-
presedinci, in asa fel ca toci trei (iar in caz de nevoie si
adjuncci de-ai lor dintre directorii treburilor) sa stea" la o
anumita munca doua luni de zile, iar apoi s-o schirnbe.

(Acest lucru este necesar pentru ca toci vicepresedincii sa
cunoasca intregul aparat si pentru a se ajunge la o adeva-
rata unitate in munca de conducere.)

5. Proiectul acestei imparciri a muncii intre cei trei
vicepresedinci va fi intocmit de ei imediat si va fi aprobat
de toci impreuna cu presedintele.

6. Intrucit munca de indreptare si perfeccionare a in-
tregului aparat este mult mai importanta decit prezidarea
unor sedince si decit discuciile cu comisarii poporului sau
cu adjunccii lor, care 'Dina acum le rapeau vicepresedinci-
lor tot timpul, este neaparat necesar sa se stabileasca si
sa se urmareasca cu strictece ca cel pucin doua ore pe sap-
tamina fiecare vicepresedinte sa coboare jos" si sa cerce-
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teze personal §i cit mai inopinat cele mai variate sec-
toare ale aparatului, atit in verigile de sus cit §i in cele
de jos. Procesul-verbal al unei asemenea studieri odati in-
tocmit, confirmat i (In unele cazuri) comunicat tuturor
departamentelor va trebui sI contribuie la reducerea
aparatului, sk" stimuleze pe toti cei din aparatul de stat i
intreaga lor activitate.

Scris la 9 decembrie 1922
Pub licat pentru prima oaril in 1945,

in Culegeri din Lenin', vol. XXXV

Lenin

Se tipiireite dupii manuscris
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CATRE CONGRESUL GENERAL
AL SOVIETELOR DIN UCRAINA 195

Salut deschiderea Congresului general al Sovietelor din
Ucraina.

0 problema dintre cele mai importante care urmeaza a
fi examinata de congres este aceea a unirii republicilor.
De rezolvarea ei justa depinde viitoarea organizare a apa-
ratului nostru de stat, ale carui deficiente flagrante au fost
atit de pregnant si de concret dezvaluite de ultimul recensa-
mint al functionarilor sovietici care a fost efectuat la Mos-
cova, Petrograd si Harkov.

A doua problema careia congresul trebuie sa-i acorde o
atentie deosebita este aceea a industriei noastre grele. Ri-
dicarea productivitatii muncii in Donbass, in industria pe-
troliera si in cea metalurgica la nivelul de dinainte de razboi
constituie o sarcina de capetenie a intregii noastre economii,
spre a carei rezolvare trebuie sa ne indreptam toate efor-
turile.

Imi exprim ferma convingere ca congresul va gasi o cale
justa pentru rezolvarea acestor sarcini si-i urez din suflet
succes deplin in munca.

10. XII. 1922

Kommunist (Harkov) nr. 285j,
din 12 decembrte 1922

Lenin

Se tip2refte dupi texts.]
apiirut in ziar, confruntat

ca copia dactilografiata

-
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SCRISOARE CATRE L. B. KAMENEV,
A. I. RIKOV SI A. D. TIURUPA

IN LEGATURA CU REPARTIZAREA MUNCII
INTRE VICEPRESEDINTII C.C.P. SI C.M.A.

Catre tov. Kamenev, Rikov si Tiurupa
Intrucit boala mea e in recidiva, trebuie sa renunt acum

la orice activitate politica si sa intru din nou in concediu 196.
De aceea divergentele dintre mine si dumneavoastra isi pierd
orke importanta practica. Trebuie sa spun numai ca nu sint
de loc de acord cu completarea concreta propusa de Rikov
si fac o propunere cu totul contrarie in sensul ca primirile
in audienta sa fie absolut libere, nelimitate si sa capete chiar
o mai mare extindere 197. Nu dau acum amanunte : le las
pentru viitoarea noastra intrevedere.

Nici cu repartizarea comisariatelor nu prea sint de acord.
Cred ca la aceasta repartizare trebuie sa se tina seama in-
tr-o masura mai mare de aptitudinile fiecaruia dintre vice-
prqedit.qi pentru munca pur administrativa ; dupa parerea
mea, principala deficienta a repartizarii propuse de dum-
neavoastra ieri o constituie lipsa unei asemenea adaptari 198
FlinCçla de prezidare si cea de control al justetei formula-
rilor juridice, atit a celor din actele legislative cit si a celor
din hotaririle Comitetului pentru finante etc., trebuie sa
fie mult mai strict delimitate de functiile de control si im-
bunatatire a aparatului administrativ. Pentru primele func-
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tii (adica pentru prezidare, pentru controlul justetei formu-
laridor etc.) se potrive§te mai bine toy. Kamenev, in timp
ce pentru func;iile pur administrative sint mai indicati
Tiurupa i Rikov.

Pentru toate considerentele aratate mai sus, trebuie sa
amin aceasta chestiune pina m voi intoarce din concediu.

rog numai sa avevi n vedere ca accept repartizarea
propusa de dumneavoastra nu pentru trei luni (cum ati
propus), ci pina la intoarcerea mea la lucru, daca asta o
sa se intimple mai devreme.

Amintesc ca, facind repartizarea, ati scapat cu totul din
vedere un organ de presa atit de important ca Ekonomi-
ceskaia Jizn", a carui activitate trebuie urmarita de cineva
in mod special. Personal cred c cel mai indicat ar fi ca
acest lucru sa-1 faca Rikov.

13. XII. 1922

Dictat la telefon

Publicat
in Culegeri

pentru prima
Lenin",

oarii in 1959,
din vol. X XXVI

Lenin

Se tiparette dup.1 textut
consemnat de secretarii

(un exemplar dactilograjiat)
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CU PRIVIRE
LA MONOPOLUL COMERTULUI EXTERIOR "9
Tovarajului Stalin pentru plenara Comitetului Central

Consider ca cel mai important este sa se analizeze scri-
soarea tovarasului Buharin. In primul punct el spune ca
nici la Lenin si nici la Krasin nu gasim macar un cuvint
despre imensele pierderi ce le sufera economia tarii din
cauza incapacitatii de lucru a Comisariatului poporului
pentru comertul exterior, care se datoreste structurii lui
oprincipiale», si nici un cuvint despre pierderile ce se pro-
duc din caull ca noi insine nu sintem in stare (si multa
vreme n-o sa fim in stare, din motive lesne de inteles) sa
punern in circulatie fondul de marfuri agricole si sa-1 in-
dreptam spre comertul international".

Aceasta afirmatie este pur si simplu falsa, fiindca la
Krasin, in paragraful II, se vorbeste limpede despre for-.
marea unor societati mixte, care reprezinta, in primul rind,
un mijloc de a pune in circulatie fondul de marfuri agricole
si, in al doilea rind, un mijloc de a face ca prin aceasta
punere in circulatie cel putin jumatate din beneficiile obti-
nute sa intre in vistieria statului nostru. Reiese deci ea
tocmai Buharin, care nu vrea sa vada ca punerea in cir-
culatie a fondului de marfuri agricole" va face ca venitu-
rile si incapi in intregime si in mod exclusiv in mina nep-
manilor, este acela care ocoleste fondul problemei. Problema
care se pune este claca activitatea Comisariatului poporului
pentru comertul exterior va fi in folosul nepmanilor sau in
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folosul statului proletar. Aceasta este o problema funda-
mentala in jurul careia, fara indoiala, putem si trebuie sa
ducem fupta la congresul partidului.

In comparatie cu aceasta prima problema, care e o pro-
blema fundamentala, principiala, incapacitatea de lucru a
Comisariatului pentru comertul exterior este o problema cu
totul subordonata, fiindca aceasta incapacitate nu este nici
mai mare si nici mai mica decit aceea a tuturor comisaria-
telor noastre, care este strins legata de structura lor sociala
generala si care ne cere multi ani de munca perseverenta
pentru ridicarea nivelului de cultura si a nivelului in general.

La punctul 2 din tezele sale Buharin declara el astfel de
puncte, cum e, de pilda, paragr. 5 din tezele lui Krasin, sint
in intregime aplicabile si la concesiuni in general". Acesta
este, iarasi, un neadevar flagrant, fiindca in cea de-a 5-a
teza a lui Krasin se spune ca la sate va fi introdus in mod
artificial cel mai Inrait exploatator, scupscicul, speculantul,
agentul capitalului strain, care opereaza cu dolarul, cu lira
sterlina si cu coroana suedeza". Nimic asemanator nu re-
zulta din contractele de concesiune, in care noi prevedem
nu numai un anumit teritoriu, dar si o autorizare speciala
pentru a face comert cu anumite articole, si in plus, ceea
ce e mai important, noi detinem in miinile noastre comerwl
cu anumite articole care au fost concesionate. Fara sa ridice
macar o singura obiectie impotriva argumentelor lui Krasin
ca nu vorn putea mentine comerwl liber in limitele preva-
zute in hotarirea plenarei din 6. X., ca comertul ne va fi
smuls din miini prin presiunea pe care o exercita nu numai
contrabandistii, dar si 1ntreaga taranime, fara sa ras-
punda macar cu un singur cuvint la acest principal argu-
ment economic si cu caracter de clasa, Buharin ii aduce lui
Krasin invinuiri care te uimesc prin lipsa lor de temei.

In punctul 3 din scrisoarea sa Buharin scrie : paragr. 3
al lui Krasin". (El 11 denumeste, din greseala, 3 in loc de 4.)
Granita noastra se mentine", si intreaba : Ce inseamna
asta ? Inseamna ca de fapt nu se face nimic. Este tocmai
ca o pravalie care are o firma frumoasa si in care nu ga-
sesti nimic (sistemul Glavzapor)". Krasin spune cit se poate
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de precis ca granita noastra se mentine nu atit prin protec-
via vamala i paza granicerilor, cit prin faptul c exista
monopolul comertului exterior. Impotriva acestui fapt lim-
pede, concret i incontestabil, Buharin nu aduce i flU poate
s. aduca nici o obiectie. Expresia sistemul Glavzapor" face
parte din acea categorie de expresii la care Marx raspundea,
la timpul sau, prin expresia freetrader vulgaris" 2002 caci nu
vedem aici altceva decit o fraza freetraderista dintre cele
mai vulgare.

Mai departe, la punctul 4 Buharin 21 invinuieste pe Kra-
sin ca nu vede c trebuie s. tindem spre perfectionarea
politicii noastre vamale si in acelasi timp ma acuza pe mine
ca gresesc atunci cind vorbesc despre inspectori pe intreaga
tara, pe cind in realitate este vorba numai despre punctele
de granita pentru import si export. $i de data asta obiec-
tnle lui Buharin ne uimesc prin neseriozitatea lor i nime-
resc alaturi de tined', fiindca Krasin nu numai ca vede, nu
numai ca recunoaste pe de-a-ntregul ca politica noastra
mala trebuie perfectionata, dar i arata acest lucru cu o
precizie care nu lasa nici umbra de indoiala. Si anume,
aceasta perfectionare consta in faptul ca noi am adoptat, in
primul rind, sistemul monopolului comertului exterior i, in
al doilea rind, sistemul infiintarii de societati mixte.

Buharin nu vede aceasta este greseala lui cea mai
uluitoare, si Inca' o greseala pur teoretica ca, in epoca
imperialismului si a uriasei deosebiri dintre tarile sarace si
cele extrem de bogate, nici un fel de politica vamala nu
poate fi eficace. De citeva ori el invoca protectia vamala,
fara sa vada ca, ifl conditiile aratate, oricare dintre tarile
industriale bogate poate sa faca sa se naruie aceasta pro-
tectie. I-ar fi de ajuns sa introduca, in acest scop, o prima
de export pentru importul in Rusia al unor marfuri care la
noi sint impuse la taxe vamale. Orice tara industriala
dispune pentru asta de mai multi bani decit e nevoie,
prin introducerea unei asemenea masuri orice taxa indus-
triala va face sa se naruie in mod sigur industria noastra
indigena.

De aceea toate rationamentele lui Buharin cu privire la
politica vamala nu inseamna, In practica, nimic altcev a
deck 0 completa lipsa de protectie a industriei ruse si 0

va-

si
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trecere, foarte usor voalata, la sistemul comertului liber.
Impotriva acestui lucru trebuie sal luptam din rasputeri, sa
luptarn pina si la congresul partidului, fiindca astazi, in
epoca imperialismului, nici nu poate fi vorba de o alta po-
litica vamala serioasa in afara de sistemul monopolului co-
mertului exterior.

Invinuirea pe care i-o aduce Buharin lui Krasin (la punc-
tul 5) ca nu-si da seama de marea importanta pe care o
prezinta. o intensificare a circulatiei marfurilor este corn-
plet infirmata de ceea ce a spus Krasin despre societa-
tile mixte, fiindca aceste societati mixte nu urmaresc alt
scop dedt acela de a obtine tocmai o intensificare a circu-
latiei marfurilor, industria noastra rusa fiind astfel prote-
Jati in mod real, iar nu fictiv, ca in cazul protectiei vamale.

Mai departe, dnd Buharin, la punctul 6, aducindu-mi
mie obiectii, spune ca pentru el nu prezinta important): fap-
tul ca taranul va incheia o tranzactie extrem de avantajoasa
si sustine ca lupta se va da nu intre Oran si Puterea sovie-
tica, ci intre Puterea sovietica si exportator, el face iarasi
o afirmatie complet eronata, deoarece, atunci cind exista,
de pilda, diferentele de preturi citate de mine ca exemplu
(in Rusia inul costa 4,50 ruble, iar in Anglia 14 ruble), ex-
portatorul va mobiliza lira indoiala in jurul sau, in modul
cel mai rapid si mai sigur, intreaga taranime. In practica
Buharin se situeaza pe punctul de vedere al apararii specu-
lantului, a mioului burghez si a paturilor instarite ale Ora-
nimii impotriva proletariatului industrial, care nu e citusi
de putin in stare sa-si refaca industria si sa transforme Ru-
sia intr-o tarsi industriala fara protejarea ei prin monopolul
comertului exterior, si numai prin acest monopol, iar nici-
decum prin politica vamala. Orice alt protectionism, in
conditiile in care se afla Rusia astazi, este un protectionism
cu totul fictiv, un protectionism pe Mrtie, care nu aduce
nimic proletariatului. De aceea, din punctul de vedere al
proletariatului si al industriei lui, aceasta lupta prezinta o
importanta de-a dreptul capitala, principiala. Sistemul so-
cietatilor mixte este singurul in masura sa imbunatateasca
in mod efectiv defectuosul aparat al Cornisariatului po-
porului pentru comertul exterior, deoarece in acest sistem
lucreaza cot la cot negustorul strain si negustorul rus. Dac5.

25 - Lenin Opere complete, vol. 45
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nici in asemenea conditii nu vom §ti sa mai invatam cite
ceva, s invatam tememic, sã invatam tot ce avem de in-
vatat, inseamna ca poporul nostru este in mod iremediabil
un popor de neghiobi.

Iar daca, dimpotriva, vom vorbi despre protectie va-
mala", inseamna ca inchidem ochii in fata pericolelor care
au fost foarte limpede aratate de Krasin i pe care nu le-a
contestat citu§i de putin Buharin.

A§ vrea sa mai adaug ca o deschidere partiala a grani-
telor ar implica cele mai serioase pericole pentru valuta,
fiindca in mod practic am ajunge in situatia Germaniei ; ea
ar implica cele mai serioase pericole §i in sensul ca in Rusia
ar patrunde diverse elemente mic-burgheze qi tot felul de
agenti ai emigrantilor ru§i, fara ca noi sa avem nici cea mai
mica posibilitate de control.

sa.ne folosim de societatile mixte pentru a invata in mod
tememic §i timp indelungat aceasta este singura cale spre
refacerea industriei noastre.

Dictat la telefon
la 13 decembrie 1922

Pub licat pentru prima oara partial
la 26 aprilie 1924, in ziarul

lzvestiia C.E.C. din Rusia" nr. 21
Publicat pentru prima oara

in intregime in 1930, in revista
Proletarskaia Revoliutiie or. 2-3

Lenin

Se tiparege dupa textul
consernnat

exemplar
de secretara

(un dactilografiat)
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SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU
MEMBRII C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

Am pus la punct toate treburile mele i acum pot sa plec
1in4tit 201 Am ajuns, de asemenea, la o intelegere cu Trocki
in legatura cu apararea punctului meu de vedere asupra
monopolului comertului exterior. A mai ramas un singur
lucru care ma nelinisteste extrem de mult, i anume impo-
sibilitatea de a lua cuvintul la Congresul Sovietelor 202
Marti am sa fiu examinat de medici i am s. discut cu ei
daca exista o cit de mica sansa in aceasta privinta. SI re-
nunt la aceasta cuvintare mi-ar fi extrem de neplacut, ca
sa nu spun mai mult. Conspectul cuvintarii 1-am si intocant
de citeva zile2". De aceea propun ca cel ce urmeaza s ia
cuvintul in locul meu sa continue sa se pregateasca, rezer-
vindu-mi-se totodata, pink' miercuri, posibilitatea de a rosti,
eventual, eu insumi o cuvintare, mult mai scurta decit cele
obisnuite, bunaoara de vreo trei sferturi de ora. 0 aseme-
nea cuvintare nu-1 va impiedica citusi de putin pe loctiito-
rul meu sa vorbeasca (indiferent cui ii ncredintati aceasta
sarcina), dar ea va fi, cred, util, atit din punct de vedere
politic, cit si personal, pentru ca va inlatura un motiv de
serioasa ingrijorare. Va rog sa aveti in vedere acest lucru
si, daca deschiderea congresului se mai amina, sa ma instiin-
tati din timp prin secretara mea 2".

Lenin
15. XII. 1922

Sint categoric impotriva ca discutarea problemei mono-
polului comertului exterior si fie aminata. Daca din anu-

25*
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mite considerente, oricare ar fi ele (inclusiv acela ca ar fi
de dorit ca la o asemenea discutie sa," particip i eu), va fi
emisa ideea s-o aminam pina la viitoarea plenark, eu ma
voi pronunta categoric impotriva, intrucit sint convinsca
Trotki va sustine tot atit de bine parerile mele ca si mine

asta in primul rind ; in al doilea rind, declaratia facuta
de dumneavoastra si de Zinoviev si, dupa at am auzit,
si de Kamenev confirma ca o parte din membrii Comi-
tetului Central si-au schimbat parerea ; in al treilea rind
si ceea ce e mai important , pe viitor orice oscilari.in
aceasta problema atit de importanta sint absolut inadmisi-
bile, intrucit ar zadarnici orice activitate.

15. XII. 1922

Dictat la telefon
Publicat pentru prima oarii partial
in 1930, in editiile a 2-a ii a 3-a

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

Lenin

Se tiparette in intregime,
dupla' textul consemnat de secretari

dactilografiat)(un exemplar
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I

SCRISOARE CATRE CONGRES "6

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

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

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

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

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

Cred ca partidul nostru este in drept sa ceara clasei mun-
citoare 50-100 de membri pentru Comitetul Central si ca
ea poate sa i-i dea fara o prea mare incordare de force.
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0 asemenea reforma ar duce la o intarire considerabila
a partidului nostru i ar usura lupta pc care el trebuie s-o
duca in incercuirea unor state vrajmase, si care, dupa paT
rerea mea, poate i trebuie sa se ascuta simtitor in arm
ce yin. Cred ca stabilitatea partidului nostru ar avea enorm
de cistigat de pe urma unei asemenea masuri.

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

II

Lenin

Continuarea insemnk"rilor.
24 decembrie 1922

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPLETARE LA SCRISOAREA DIN 24 DECEMBRIE 1922

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

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

Continuarea insemnärilor.
26 decembrie 1922

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

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

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

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

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

sa-1

c.

ca

1

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

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

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

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

Lenin

Se tip4rette dupd textul
consemnat de secretari

(un exemplar dactilografiat)
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IV

Continuarea insemnarilor.
27 decembrie 1922

CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA
UNOR FUNCTII LEGISLATIVE

COMISIEI DE STAT A PLANIFICARII 2°7

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

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

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

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

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

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

de munca in domeniul tehnicii sau al agronomiei. Cred

trebuie

sin

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

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

V

Lenin

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

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

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

s.a.m.d.

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

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

VI

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

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

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

Lenin
Text consemnat de M. V.
29 decembrie 1922

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

29 decembrie 1922
Text consemnat de M. V.

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

26

Lenin

Se tipareste dnpâ tevui
consemnat de secretari

(un exemplar dactilograftat;
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VII

Continuarea insemnirilor.
29 decembrie 1922

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

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

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

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

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

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

Lenin
29 decembrie 1922
Text consemnat de M. V.

Publicat pentra prima oara hz
nr

1256,
in revista ,,Kommunist` 9

26*

Se tipare,fte dupa textul
consemnat de secretara

(un exemplar dactilografiat)
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Continuarea insemnarilor.
30 decembrie 1922

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

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

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

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

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

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

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

in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continuarea insemnIrilor.
31 decembrie 1922

IN LEGATURA CU PROBLEMA
NATIONALITATILOR SAU A AUTONOMIZARII"

(Continuare)

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

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

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

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

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

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

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

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

si

Volgai, si

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

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

Continuarea insemnarilor.
31 decembrie 1922

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

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

In al doilea rind, trebuie sa mentinem uniunea republici-
lor socialiste in ce priveste aparatul diplomatic. In treacat
fie zis, acest aparat constituie o exceptie in cadrul aparatu-



IN LEG. CU PROBL. NATIONALITATILOR SAU A AUTONOMIZARII° 383

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

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

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

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

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

grea, o lupta decisiva, pentru eliberarea lor.

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

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

Lenin

Se tipiireste dupii textul
consemnat de secretarj

(un exemplar dactilografiat.

i si
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Lucrarea in legatura cu stiinta de carte in Rusia intoc-
mita pe baza datelor recensamintului din 1920 si aparuta
zilele acestea (Stiinta de carte in Rusia", Moscova, 1922,
Direccia centrala de statistica, Sec%ia de statistica a instruc-
/iunii publice) constituie un eveniment deosebit de im-
portant.

Dau, mai jos, un tabel al stiutorilor de carte din Rusia
in anii 1897 si 1920, pe care 1-am extras din aceasta lucrare.

Numärul stiu-
torilor de car-
te la 1 000 de

blrbaf i:

Numfirul stiu-
toarelor de car-
te la 1 000 de

femei :

NumIrul total
al stiutorilor
de carte la

1 000 de pers.:

1897 J 1920 1897 1920 1897 1920

1. Rusia europeand 326 422 136 255 229 330

2. Caucazul de nord 241 357 66 215 150 281

3. Siberia apuseand 170 307 46 134 108 218

Total 318 409 131 244 223 319

In timp ce noi flecaream despre cultura proletara i des-
pre raportul dintre ea si cultura burgheza, faptele ne ofera
cifre care arata ca, chiar si in ceea ce priveste cultura bur-
gheza, la noi lucrurile se prezinta prost de tot. S-a vazut,
cum era si de asteptat, ca am ramas foarte mult in urma

)
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in ceea ce priveste instructiunea publica si ca insusi pro-
gresul nostru in comparatie cu vremurile tarismului (1897)
este prea lent. Aceasta constituie un gray avertisment i un
serios repros la adresa acelora care pluteau si plutesc Inca
in sferele inalte ale culturii proletare". Aceasta ne arata
cita munca perseverenta, de zi cu zi, mai trebuie sa de-
punem pentru a atinge nivelul unui obisnuit stat civilizat
din Europa occidentala. Aceasta ne arata, apoi, ce munca
imensa urmeaza s. depunem de acum incolo pentru ca, pe
baza cuceririlor noastre proletare, sa atingem intr-adevar
un nivel de cultura cit de cit ridicat.

Nu trebuie s. ne limitam la aceasta teza, care e indiscu-
tabila, dar care are un caracter prea teoretic.Cu prilejul
apropiatei revizuiri a bugetului nostru trimestrial, este ne-
cesar s. abordam chestiunea si din punct de vedere practic.
Natural Cá n primul rind vor trebui sa fie reduse nu
cheltuielile Comisariatului poporului pentru invatamint, ct
cheltuielile altor departamente, iar sumele devernte dispo-
nibile sa fie folosite pentru nevoile acestui comisariat. Nu
trebuie sa ne zgircim cind e vorba de marirea ratiei de pline
a invatatorilor intr-un an ca acesta, cind aprovizionarea
noastra cu cereale este relativ satisfacatoare.

Activitatea care se desfasoara acum in domeniul instruc-
tiunii publice, in general vorbind, nu poate fi considerata
ca fiind prea ingusta. Se face destul de mult pentru a an-
trena vechile cadre didactice, pentru a le atrage spre infap-
tuirea unor sarcini noi, a le trezi interesul fata de nolle
puncte de vedere ale pedagogiei i fata de unele probleme,
cum ar fi, bunaoara, aceea a religlei.

Dar noi nu facem ceea ce e mai important. Nu ne ingrijim
sau ne Ingripm intr-o masura cu totul insuficienta de ridi-
carea invatatorului la un nivel fara de care nici nu se poate
vorbi de o cultura, si nu numai de o cultura proletara, dar
nici macar de una burgheza. Trebuie sa tinem seama de sta-
rea de incultura semiasiatica, din care n-am iesit Inca pina
acum si nu putem iesi fara eforturi serioase, desi avem po-
sibilitatea s-o facem, pentru cã nicaieri masele populare nu
manifesta atita interes fata de adevarata cultura ca la noi ;
nicaieri .problemele acestei culturi nu sint puse cu atita
profunznue i consecventa ca la noi ; nicaieri, in nici o
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alta" %ark', puterea de stat nu se afla in miinile clasei munci-
toare, care, in majoritatea ei, Ii dà foarte bine seama de
insuficientele, nu zic ale culturii ei, ci ale instructiunn el
elementare ; nicaieri clasa muncitoare nu este gata sa faca
nu face atitea sacrificii pentru imbunatatirea situatiei sale,
in aceasta privinta, ca la noi.

La noi se face Inca prea putin, extrem de putin, pentru
a indrepta intregul nostru buget de stat spre satisfacerea
in primul rind a nevoilor invatamintului elementar. Pina
si I cadrul Comisariatului poporului pentru invatamint
putem gasi, in mod obisnuit, state de personal excesiv de
incarcate la cutare editura de stat, care au fost intocmite
fara a se tine seama ca grija statului trebuie sa se indrepte
in primul rind nu spre editarea de carti, ci spre cei chematt
sa le citeasca, ca el trebuie s. caute ca numarul celor ce
stiu s citeasca sa fie cit mai ridicat, astfel ca n viitoarea
Rusie activitatea editoriala s. capete o mai mare amploare

Dupà un vechi (si prost) obicei, noi acordam inca
unor probleme tehnice, cum e aceea a editurilor, mai mult
timp si mai multe forte deck problemei politice generale a
instructiunii elementare.

Daca luam Directia generala a invatamintului profesio-
nal, sint convins ca i acolo vom gasi multe, foarte multe
lucruri de prisos, lucruri care sint exagerate potrivit unor
interese ingust-departamentale si care nu corespund cerin-
telorunui invatamint public cuprinzator. Nu tot ce se face
la Directia generala a invatamintului profesional se poate
justifica prin dorinta legitima de a ridica mai intli nivelul
instructiunii tineretului nostru din fabrici i uzine si de a
da acestei instructiuni o orientare practica. Daca vom exa-
mina cu atentie statele de personal ale acestei directii, vom
constata ca, din acest punct de vedere, exista in ele multe,
foarte multe lucruri exagerate si fictive, care ar trebui in-
laturate. Intr-un stat proletar-taranesc se mai pot face
trebuie facute Inca multe economii in vederea dezvol-
tarii instructiunii publice prin desfiintarea, in acest scop, a
tot felul de institutii neserioase, de tip semiboieresc, sau de
institutn de care ne putem lipsi, de care putem si trebuie

ne lipsim Inca multa vrerne data fiind situatia sub
raportul instructiunii publice de care vorbeste statistica.

politica.

si

sa
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La noi, invatatorul trebuie ridicat la o inaltime la care
nu s-a aflat, nu se afI i mi se poate afla niciodata In socie-
tatea burgheza. Acesta este un adevar care n-are nevoie de
demonstratie. Pentru a ajunge la o asemenea stare de lu-
cruri trebuie s depunem o munca sistematica, necontenita,
perseverenta, atit in vederea ridicrii nivelului spiritual si
a pregatirii multilaterale a invatatorului pentru misiunea
lui intr-adevar inalt, cit i ceea ce e mai important
In vederea imbunatatirii situatiei lui materiale.

Trebuie sá intensificam in mod sistematic munca de or-
ganizare a invatatonlor pentru a face ca ei sa inceteze a
mai fi un sprijin al orinduirii burgheze, cum sint pina azi
in toate tarile capitaliste, fara exceptie, i s. devina un
sprijin al orinduirii sovietice, pentru a abate, cu ajutorul kr,
taranimea de la alianta ei cu burghezia si a o atrage spre
alianta cu proletariatul.

In treacat mentionez cá un rol deosebit trebuie aiba
in aceasta privinta vizitele sistematice la sate, care de alt-
fel se si practica la noi si care trebuie dezvoltate in mod
permanent. Pentru masuri de felul acestor vizite nu este
pacat sa cheltuim bani, pe care in mod obisnuit ii risipim
in chip inutil pentru un aparat de stat care apartine aproape
in intregime vechii epoci istorice.

Am strins materiale pentru o cuvintare despre patronajul
muncitorilor de la orase asupra populatiei de la sate, pe care
urma s-o tin la Congresul Sovietelor in decembrie 1922.
Unele materiale in legatura cu aceasta chestiune mi-au fost
puse la dispozitie de tov. Hodorovski, si intrucit eu insumi
n-am avut posibilitatea sa elaborez aceasta tem i s-o fac
cunoscuta prin intermediul Congresului Sovietelor, las acum
in sarcina tovarasilor elaborarea ei.

Este vorba aci de o problema politica esentiala aceea
a atitudinii orasului fata de sat , care prezinta o insem-
natate decisiva pentru intreaga noastra revolutie. In timp
ce statul burghez Ii indreapta in mod sistematic toate efor-
turile spre indobitocirea muncitorilor de la orase si adap-
teaza acestui scop Intreaga literatura ce se publica pe
cheltuiala statului, pe cheltuiala partidelor tariste si bur-
gheze, noi putem i trebuie s folosim puterea noastra

sa-1
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pentru a face tntr-adevar din muncitorul de la ora§ un
propagandist al ideilor comuniste in rindurile proletariatu-
lui satesc.

Am spus comuniste", dar ma grabesc sa. fac unele re-
zerve, intrucit ma tem sa nu dau loc la vreo confuzie sau
sa fiu Inte les in mod prea literal. Acest lucru nu trebuie
inteles citusi de putin in sensul al e necesar sa ducem irne-
diatla sate idei pur comuniste, in acceptia Ingusta a cuvin-
tului. Atita timp cit n-avem la sate o bath' materiala pen-
tru comunism, acest lucru ar fi, putem spune, daunator, ba
chiar funest pentru comunism.

Dimpotriva, trebuie sa incepem iprin a stabili un con-
tact intre ora§ si sat fara a ne fixa nicidecum dinainte scopul
de a introduce comunismul la sate. Un asemenea scop nu
poate fi atins acurn ; el ar fi prematur. A ne fixa un ase-
menea scop Inseamna a aduce prejudicii si nu foloase cauzei.

A stabili insa un contact intre muncitorii de la orase si
oamenii muncii de la sate, a face sa se statorniceasca Intre
ei o forma de tovara§ie care poate fi lesne realizata este o
datorie a noastra si constituie una din sarcinile de capete-
me ale clasei muncitoare, care se afla la putere. Pentru
aceasta este necesar sa se creeze o serie de asociatii (de
partid, sindicale, particulare), formate din muncitori din
fabrici si uzine, care sa-si punk' drept scop sprijinirea siste-
matica a satului in dezvoltarea lui culturala.

Vom reusi noi sa atasam" toate celulele de la oras la
cele de la sate pentru ca fiecare celula muncitoreasca care
a fost atasata" la una sateasca corespunzatoare sa caute
in mod sistematic sa foloseasca orice imprejurare, orke
prilej pentru a satisface cutare sau cutare cerinta culturala
a celulei patronate de ea ? Sau vom reusi noi sa gasim
alte forme de legatura ? Ma marginesc deocamdata doar sa
pun problema, pentru a atrage atentia tovarasilor asupra
ei, pentru a semnala experienta capatata n Siberia apu-
seana (asupra careia mi-a atras atentia tov. Hodorovski). si
pentru a infatisa in toata amploarea ei aceasta grgantica
sarcina culturala, de importanta istorica mondiala.

In afara bugetului nostru oficial sau a relatiilor noastre
oficiale, noi nu facem aproape nimic pentru sat. Ce-i drept,
la noi relatiile culturale dintre oras si sat capata de la sine,
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in mod inevitabil, un alt caracter. In regimul capitalist in-
fluenta orasului asupra satului consta in pervertirea aces-
tuia din punct de vedere politic, economic, moral, fizic etc.
La noi orasul incepe de la sine sa exercite asupra satului o
influenta cu totul contrarie. Dar totul se face de la sine,

intensificataspontan ; or, aceasta influenta ar putea fi (iar
apoi insutit sporita) daca activitatea desfasurata in acest
sens ar capata un caracter constient, metodic i sistematic.

Numai atunci vom incepe s progresam (si vom incepe,
cu siguranta, s progresam de o suta de oH mai repede), cind
vom studia aceasta problema i vom infiinta tot felul de
asociatii muncitoresti evitind totodata, prin orice mij-
loace, birocratizarea lor pentru a pune in mod efectiv
aceasta problema, a o studia i a-i da o solutionare
practica.
2 ianuarie 1923

Pravda nr. 2 din 4 ianuarie 1923
Semnat : N. Lenln

Se tipiireste dupii textul
consernnat de secretara

(un exemplar dactilografiat),
confruntat cu textul aparut in var
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DESPRE COOPERATIE 21°

La noi, cred eu, nu se cla suficienta atentie cooperatiei.
Nu stiu daca toti isi dau seama ca acum, de la Revolutia
din Octombrie incoace si independent de n..e.p. (dimpotriva,
in aceasta privinta trebuie s spunem : tocmai datorita
n.e.p.-ului), cooperatia capata, la noi, o insemnatate cu to-
tul exceptionalà. In visurile vechilor cooperatori este multa
fantezie. Ele sint adeseori ridicole prin caracterul lor fan-
tezist. Dar in ce consta acest caracter fantezist ? In faptul

acesti oameni nu inteleg insemnatatea fundarnentalà,
esentiala a luptei politice duse de clasa muncitoare pentru
rasturnarea dominatiei exploatatorilor. Acum, la noi,
aceasta rasturnare a devenit fapt implinit, i multe lucruri
care in visurile vechilor cooperatori pareau fanteziste, ba
chiar romantice i chiar vulgare, se transforma acum in cea
mai autentica realitate.

Intr-adevar, din moment ce la noi puterea de stat se afla
in mina clasei muncitoare, din moment ce toate mijloacele
de productie apartin acestei puteri de stat, noua, de fapt,
ne-a ramas doar sarcina de a organiza populatia in coope-
rative. Daca se realizeaza o cooperativizare maxima a
populatiei, atunci socialismul care inainte provoca justi-
ficate zeflemele, surisuri ironice i o atitudine de dispret din
partea acelora care, pe buna dreptate, erau convinsi de ne-
cesitatea luptei de clasa, a luptei pentru cucerirea puterii
politice etc. isi atinge de la sine scopul. Dar iat5: ea' nu
toci tovara§ii 1§i dau seama de importanta imensa, nemar-

pe care o capata acum pentru noi cooperativizarea

27 Lenin Opere complete, vol. 45

ca

ginita,
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Rusiei. Prin introducerea n.e.p.-ului noi am facut o concesie
taranului ca negustor, am facut o concesie principiului co-
mertului particular ; i tocmai de aici (contrar unei pareri
curente) decurge uriap insemnatate a cooperatiei. In con-
ditiile dominatiei o cooperativizare, indeajuns
de larga §i care sa mearga in adincime, a populatiei ruse
este in fond tot ce ne trebuie, pentru ca acum noi am gasit
masura in care interesul privat, interesul comercial privat,
poate fi imbinat cu verificarea §i controlul lui de catre stat,
masura in care el poate fi subordonat intereselor generale,
ceea ce inainte constituia o piatra de care se poticneau
multi, foarte multi sociali§ti. Intr-adevar, stapinirea de catre
stat a tuturor mijloacelor de productie principale, puterea
de stat in mina proletariatului, alianta dintre acest proleta-
riat §i milioanele de tarani cu gospodarii mici i foarte mici,
asigurarea conducerii taranimii de catre acest proleta-
riat etc. nu reprezinta oare acestea tot ce trebuie pentru ca
prin cooperatie, §i numai prin cooperatie, pe care inainte o
tratam ca pe o negustorie i pe care, intr-o anumiti
avem dreptul s-o tratam la fel §i acum, in conditiile n.e.p.-
ului, sà infa'ptuim construirea societatii socialiste depline ?
Aceasta nu e inca construirea societatii socialiste, dar e tot
ce-i necesar i suficient pentru aceasta construire.

Ei bine, tocmai acest lucru .1-au subapreciat multi dintre
activitii no§tri practicieni. La noi, cooperatia este privita
cu dispre; §i nu este inteleasa insemnatatea extraordinark
pe care o prezinta ea, in primul rind, din punct de vedere
principial (detinerea de catre stat a mijloacelor de pro-
ductie), iar in al doilea rind din punct de vedere at trecerii
spre noua orinduire pe o cale cit mai szmplä, mai uparii
§i mai accesibild pentru Oran.

Si, repet, tocmai acesta este esentialul. Una e s. visezi
tot felul de asociatii muncitorwi pentru construirea socia-
lismului, §i alta e s. inveti s construie§ti practic acest
socialism in a§a fel ca orice mic Oran sa poata participa
la aceasta constructie. Tocmai aceasta treapta am atins-o
noi acum. Dar este in afara de orice indoiala ca, dupa
ce am atins-o, ne folosim de ea intr-o masura extrem de
redusa.

n.e.p.-ului,

privinta,
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Trecind la n.e.p., noi am mers prea departe, nu in sensul
ca am acordA prea mult loc principiului libertatii indus-
triei i comertului, ci In sensul ca am incetat sa ne mai gin-
dim la cooperatie, ca. in momentul de fatal o subapreciem,
ca am si inceput sa uitam uriasa insemnatate pe care o pre-
zinta ea din cele doua puncte de vedere aratate mai sus.

As vrea de data asta sa stau de vorba cu cititorii despre
ceea ce se poate face si trebuie facut In mod practic Inca de
pe acum, pornind de la acest principiu cooperatist". Prin
ce mijloace am putea si ar trebui s. incepem Inca de pe
acum sL dezvoltam acest principiu cooperatist", in asa fel
ca semnificatia lui socialista sa fie limpede pentru oricine ?

Cooperatia trebuie organizata din punct de vedere po-
litic in asa fel inch cooperative-le, 'in general, nu numai
beneficieze totdeauna de un anumit avantaj, dar acest
avantaj sa fie de natural pur materiala Ecuantumul dobinzii
bancare etc.). Trebuie sa avansam cooperativelor fonduri de
stat care sa depaseasca, fie si cu putin, dar totusi sa depa.=
seasca" pe cele acordate intreprinderilor particulare, ajun-
gind chiar la nivelul celor acordate industriei grele etc.

Orice orinduire sociala ia nastere numai cu sprijinul fi-
nanciar al unei anumite clase. E de prisos sa mai amintim
cite sute i sute de milioane de ruble a costat nasterea ca-
pitalismului liber". Acum trebuie s ne dam seama c, in
momentul de fata, orinduirea sociala pe care trebuie s-o spri-
jinim mai mult deck in mod obisnuit este cea cooperatista,
si acest lucru trebuie transpus in fapt. Dar aceasta orin-
duke trebuie sprijinita in adevaratul inteles al cuvintului,
ceea ce inseamna ca nu e suficient ca prin acest sprijin s.
se inteleaga sprijinirea oricarui schimb cooperatist de
marfuri : prin acest sprijin trebuie sal se inteleaga spri-
jinirea unui, schimb cooperatist la care sa participe in m-od
e fectiv adevaratele mase ale populatiei. A acorda o prima
taranului care participa la schimbtil cooperatist de marfuri
inseamna a folosi o forma indiscutabil justa, dar totodata
trebuie sa se controleze aceasta participare pentru a vedea
In ce masura este constienta si de buna-credinta iata care
este miezul problemei. Cind un cooperator vine intr-un sat
si deschide o pravalie cooperatista, populatia, la drept vor-
bind, nu participa de loc la infiintarea acestei cooperative,

27*

sa
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dar in acelasi timp, impinsa de propriul ei interes, va cauta
numaidecit sal participe la activitatea ei.

Aceasta chestiune mai are si un alt aspect. Din punctul de
vedere al europeanului civilizat" (si in primul rind stiutor
de .carte), mai avem doar foarte putin de falcut pentru ca
top, fira exceptie, sa. participe si nu pasiv, ci activ la
operatiile cooperatiste. La drept vorbind, ne-a ramas nu-
mai" un singur lucru, si anume sa facem ca populatia noas-
tra sa devina atit de civilizata", incit sa inteleaga toate
avantajele care ar decurge dintr-o participare generala la
activitatea cooperatista si sa organizeze o asemenea parti-
cipare. Numai" atit. De alte savantlicuri nu avem acum
nevoie pentru a trece la socialism. Dar pentru a infaptui
acest numai" e nevoie de o intreaga revolutie, de o in-
treaga perioada de dezvoltare culturala a intregii mase
populare. De aceea trebuie sa.. ne fixam ca regula : cit mai
putine savantlicuri si cit mai putine subtilitati. In aceasta pri-
vinta n.e.p.-ul reprezinta un progres, in sensul ca' se adap-
teaza la nivelul celui mai simplu taran, ca nu-i cere nimic
peste posibilitatile lui. Dar pentru a face cu ajutorul
n.e.p.-ului ca intreaga populatie, fara exceptie, sa faca
parte din cooperative, e nevoie de o intreaga epoca istorica.
In cazul cel mai bun, noi putem sa parcurgem aceasta epoca
intr-un deceniu sau doua. Dar va fi totusi o epoca istorica
deosebita, si fara aceasta epoca istorica, fara lichidarea
completa a analfabetismului, fara dobindirea unui suficient
grad de pricepere, fara ca populatia sa fi capatat intr-o
masura suficienta deprinderea de a folosi cartile, fara a crea
baza materiala necesara in acest scop, far a. sa fim cit de
cit asigurati impotriva, s'a zicem, a unei recolte proaste,
impotriva foametei etc. fara toate acestea nu vom putea
sa ne atingem scopul. Totul este acum sa stim sa imbinam
aviritul revolutionar, entuziasmul revolutionar pe care 1-am
manifestat deja I-am manifestat intr-o masura sufi-
cienta, si el a fost incununat de un succes deplin sa
stim sa-1 imbinam (as inclina sa" spun) cu priceperea de a
fi negustor bun si cu stiinta de carte, ceea ce e cu totul su-
ficient pentru a fi un bun cooperator. Prin priceperea de
a fi negustor eu inteleg priceperea de a fi un negustor civi-
lizat. Acest adevar sa. si-1 intipareasca bine in minte acei
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oameni sau, mai bine zis,.acei tarani de la noi care cred ca
mdaca face negustone inseamna ca stie sä fie negustor.

Aceasta parere este cu totul eronata. Face el negustorie, dar
de aci i pina la priceperea de a fi negustor civilizat mai e
inca mult. El face azi negustorie in manier a. asiatica, dar
pentru a fi un bun negustor trebuie sa faci negustorie in
maniera europeana. De aceastä cerinta II desparte o intreaga

In concluzie : este necesar sa. se acorde cooperatiei o serie
de privilegii economice, financiare i bancare, i n aceasta
trebuie s constea sprijinul pe care statul nostru socialist e
chemat sa-1 dea noului principiu de organizare a Apopulatiel.
Dar in felul acesta sarcina este formulata doar in linii ge-
nerale, pentru d in mod practic intregul ei continut nu s-a
precizat inc i n-a fost expus in amanuntime ; cu alte cu-
vinte, trebuie s tim s gasim forma de prime" pe care e
cazul sale acordam pentru cooperativizare (si con,ditiile in
care ele urmeaza sa fie acordate), forma de prime prin care
sa sprijinim in mod suficient cooperatia, forma de prime
prin care sa ajungem s avem un cooperator civilizat. Iar
o orinduire de cooperatori civilizati in conchtule proprie-
tallisociale asupra mijloacelor de productie, ale victoriei
clasI a proletariat i asupra ..burgheziei este tocmai orin-
duirea socialista.
4 ianuarie 1923

II

De fiecare data cind am scris despre noua politica eco-
nomica, am citat articolul meu din 1918 despre capitalismul
de stat *. Aceasta a trezit nu o data indoieli la unii tovarasi
tineri. Dar indoielile lor vizau mai ales latura politica ab-
stracta a problemei.

Lor li se parea ca nu poate fi numita capitalism de
stat o orinduire sociala in care mijloacele de productie
apartin clasei muncitoare i in care aceasta clasa muncitoare
detine puterea de stat. Dar ei nu observau ca termenul ca-

* Vezi V. I. Lenin. Opere complete, vol. 36, Bucurelti, Editura politici, 1965,
ed. a doua, p. 297-331. Nota red.

epoci.
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pitalism de stat" era folosit de mine : in primul rind, pen-
tru a stabili legatura istorica intre pozitia noastra actuala
si cea pe caream adoptat-o in polemica mea impotriva asa-
zisilor comunisti de stinga ; de asemenea, am sustinut Inca
de pe atunci el capitalismul de stat ar fi superior economiei
noastre actuale ; pentru mine era important sa stabilesc le-
gatura de continuitate intre capitalismul de stat obisnuit si
capitalismul de stat neobisnuit, chiar cu totul neobisnuit,
despre care am vorbit cind am introdus pe cititor in noua
politica economica. In al doilea rind, pentru mine a prezen-
tat intotdeauna importanta scopul practic. i scopul prac-
tic al noii noastre .politici economice a fost sal avem conce-
sium ; iar in conditule noastre concesiunile ar fi constituit,
fark indoiala, un tip pur de capitalism de stat. Acesta era
sensul consideratiilor mele in legatura cu capitalismul de
stat.

Dar problema mai are si o alta latura, care implica ne-
cesitatea capitalismului de stat sau, cel putin, a unei corn-
paratu cu el. M. refer la cooperatie.

Este in afara de orke indoiala ca intr-un stat capitalist
cooperatia reprezintã o institutie capitalista colectiva. Este,
de asemenea, in afara de orice indoiala ca in actuala noastra
realitate economica, cind avem si. intreprinderi privat-capi-
taliste insa nu altfel cleat pe pamint proprietate de stat
si sub controlul puterii de stat, care se afla.' in miinile clasei
muncitoare , si intreprinderi de tip consecvent socialist
(atit mijloacele de productie si pamintul pe care se afla in-
treprinderea, cit si intreaga intreprindere in ansamblu apar-
tin statului), se pune chestiunea unui al treilea tip de Imre:
prinderi, care inainte nu formau, sub raportul insemnatatii
principiale, o categorie aparte, si anume intreprinderile co-
operatiste. In capitalismul privat, intreprinderile coopera-
tiste se deosebesc de cele capitaliste, asa cum intreprinderile
colective se deosebesc de cele private. In capitalismul de
stat, intreprinderile cooperatiste se deosebesc de cele capita-
liste de stat prin aceea ca ele sint, in primul rind, intrepnn-
deri private si, in al doilea rind, intreprinderi colective. In
actuala noastra orinduire, intreprinderile cooperatiste se
deosebesc de cele capitaliste private prin aceea c'S sint intre-
prinderi colective, insa nu se deosebesc de intreprinderile



DESPRE COOPERATIE 397

socialiste daca parnintul pe care sint intemeiate si mijloacele
de productie de care dispun apartin statulut, adica clasei
muncitoare.

Tocmai de aceasta situatie nu se tine indeajuns seama la
noi atunci cind se vorbeste despre cooperatie. Se uità ca
la noi cooperatia, datorita specificului pe care-I preztnta
orinduirea noastra de stat, capata o insemnatate cu totul
exceptionala. Daca facem abstractie de concesiuni, care la
noi, in treacat fie zis, n-au luat o dezvoltare cit de citin-
semnata, vedem ca. in conditiile noastre cooperatia coincide,
de regula, pe deplin cu socialismul.

Am sa explic mai pe larg aceasta idee a mea. In ce consta
caracterul fantezist al planurilor vechilor cooperatori, in-
cepind cu Robert Owen ? In faptul ca ei visau o transfor-
mare pasnica a societatii moderne prin socialism fall sa
tina seama de o problema atit de esentiala ca aceea a luptet
de clasa, a cuceririi puterii politice de catre clasa munci-
toare, a rasturnarii dominatiei clasei exploatatorilor. $i de
aceea sintem indreptatiti sâ vedem in acest socialism coope-
ratist" o pura fantezie, sa consideram drept ceva romantic si
chiar vulgar visurile acelora care-si inchipuie ea' prin simpla
cooperativizare a populatiei poti si transformi pe dusmanii
de clasa in colaboratori de clasa, si razboiul de clasa intr-o
pace de clasa (in asa-zisa pace civila).

Nu incape indoiala ca din punctul de vedere al sarcinii
fundamentale a vremurilor noastre noi am avut dreptate,
caci fara lupta de clasa pentru cucerirea puterii politice in
stat nu poate fi infaptuit socialismul.

Dar uitati-va cum s-au schimbat lucrurile acum, cind pu-
terea de stat se aflä in mlinile clasei muncitoare, cind pu-
terea politica a exploatatorilor a fost rasturnata si cind
toate mijloacele de productie (afara de acelea pe care statul
muncitoresc le concesioneaza de bunavoie, temporar si con-
dittonat exploatatorilor) se afla in miinile clasei muncitoare.

Astazi sintem indreptatiti sa spunem ca simpla dezvoltare
a cooperatiet este pentru noi identica (cu mica" exceptie
aratata mai sus) cu dezvoltarea socialismului, si o data cu
aceasta noi sintem nevoiti sa recunoastem ca intregul nostru
punct de vedere asupra socialismului s-a schimbat radical.
Aceasta schimbare radicala consta in faptul ca inainte pen-
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tru noi centrul de greutate ii constituia i trebuia sa-1
constituie lupta politicà, revolutia, cucerirea puterii etc.
Acum tns centrul de greutate se deplaseaza pina intr-atit,
incit trece asupra muncii pasnice organizatorice culturale".
Daca n-ar fi relaiile internationale i daca n-am fi obligati
sa luptam pentru pozitia noastra pe plan international, as
spune ca la noi centrul de greutate se deplaseaza asupra
munch de culturalizare. Dar daca facem abstractie de aceastä
situatie i ne limitam la relatiile economice interne, atunci
intr-adevar la noi centrul de greutate al activitatii 11 con-
stituie in momentul de fatal culturalizarea.

In fata noastra se afla acum doua sarcini fundamentale,
care alcatuiesc o intreaga epoca. E vorba, in primul rind, de
sarcina de a transforma aparatul nostru, care pur i simplu
nu e bun de nimic sipe care 1-am preluat in intregime de la
epoca precedenta ; nici noi n-am reusit in cinci ani de lupta,

ruci nu puteam reusi, s realithm o transformare serioasa.
Cea de-a doua sarcina a noastra constä in munca culturala
pentru tarani. Or, aceasta munca culturalä pecare trebuie
s-o desfasuram in rindurile taranimii are ca obiectiv econo-
mic tocmai cooperativizarea. Daca am fi realizat o coope-
rativizare completa, am sta Inca de pe acum cu ambele
picioare pe teren socialist. Dar aceastà conditie coope-
rativizarea completa implica necesitatea ca tarammea
noastra (si tocmai taranimea, fiindca ea constituie o masa'
enorma) sa aiba un nivel cultural atit de ridicat, incit
aceasta cooperativizare completa nu este posibila fara o
intreaga revolutie culturala.

Adversarii nostri ne-au obiectat nu o data ca noi in-
treprindem o actiune nechibzuita incercind s introducem
socialismul intr-o %ark' cu un nivel cultural nu indeajuns de
ridicat. Dar ei se inselau, pentru c. noi n-am pornit de
acolo de uncle s-ar fi cuvenit s. pornim potrivit teoriei
(a tot felul de pedanti) i pentru ca la noi transformarile
politice i sociale au premers celor culturale, au premers
revolutiei culturale, in fata careia ne aflam totusi astazi.

Acum pentru noi este suficient s. savirsim aceasta re-
volutie culturala pentru ca sa devenim o tara pe deplin
socialista, dar aceasta revolutie culturala prezinta pentru

si
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noi greutati de neinchipuit, atit de ordin pur cultural
(fiindca sintern analfabeti), tht i de ordin material (intrucit
pentru a deveni oameni cu un inalt nivel de cultura e nevoie
de o anumita dezvoltare a mijloacelor de produccie mate-
riale, e nevoie de o anumita baza materiala).
6 ianuarie 1923
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DESPRE REVOLUTIA NOASTRA
(PE MARGINEA INSEMNARILOR LUI N. SUHANOV '1,)

I

Am rasfoit mai zilele trecute insemnarile lui Suhanov
despre revolutie. Ceea ce te izbegte in mod deosebit este
pedantismul tuturor democratilor nogtri mic-burghezi, ca gi
al tuturor eroilor Internationalei a II-a. Fara a mai vorbi de
nemaipomenita lor lagitate, de faptul ca pina gi cei mai
buni dintre ei recurg la subterfugii atunci chid e vorba
sa se departeze cit de cit de modelul german, lark a mai
vorbi de aceast5.' partioularitate a tuturor democratilor mic-
burghezi, indeajuns manifestafa de ei in decursul intregii
revolutii, ceea ce te izbegte este servilitatea cu care ei imita
trecutul.

Ei toti isi zic marxigti, dar interpreteaza marxismul in-
tr-un mod nespus de pedant. Ei n-au inteles de loc ceea ce
este hotaritor in marxism, gi anume dialectica lui revolu-
vionara. Ei n-au inteles de loc nici macar indicatiile directe
ale lui Marx, care a aratat ca in momentele de revolutie se
cere maximum de elasticitate 212, gi nici macar n-au obser-
v at, bunaoara, indicatiile cuprinse in corespondenta lui, pe
cit imi amintesc, din anul 1856, in care igi exprima spe-
ranta ca un razboi taranesc in Germania, in stare s5. creeze
o situatie revolutionara, se va uni cu migcarea muncito:
reasca 213. Pina gi o asemenea indicatie directa acegti oameni
o ocolesc gi se invirtesc in jurul ei ca un motan in jurul unei
farfurii cu lapte fierbinte.

/n toata comportarea lor, ei se dovedesc a fi nigte lagi
reformigti, care se tem sa se indeparteze de burghezie gi
cu atit mai mult sa rupa orice legaturi cu ea, gi in acelagi
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timp Ii camufleaza lasitatea lor prin cea mai desantata
frazeologie i fanfaronada. Dar te izbeste completa incapa-
citate a tuturor acestor oameni de a intelege chiar din
punct de vedere pur teoretic urmatoarele consideratii ale
marxismului : ei au vazut pina acum o anumita cale de
dezvoltare a capitalismului si a democratiet burgheze in
Europa occidentala. Si acum ei nu-si pot inchipui canumai
mutatis mutandis * poate aceasta cale sa fie considerata
drept model, numai cu unele modificari (care din punct de
vedere al mersului general al istoriei mondiale Ant cu totul
neinsemnate).

in prirmil rind, e vorba de o revolutie legata de primul
razboi imperialist mondial. Intr-o asemenea revolutie trebu-
iau sa se manifeste unele trasaturi noi sau unele trasaturi
modificate tocmai ca urmare a razboiului, pentru c nici-
cind rt-a mai fost in lumea asta un asemenea razboi si in
asemenea imprejurari. Am vazut pina acum ca, dupa acest
razboi, burghezia din cele mai bogate tali nu e in stare
sä stabileasca relatii burgheze normale", insa reformistii
nostri, acesti mici-burghezi care fac pe revolutionarii, au
considerat i considera câ relatiile burgheze normale consti-
tuie o limita (care nu poate fi depasita) i ei inteleg
aceasta norma" intr-un mod extrem de stereotip si de
ingust.

in al doilea rind, lor le este cu totul straina ideea Ca
existenta unei legitati generale a dezvoltarii in intreaga
istorie mondiala nu numai ca nu exclude, dar, dimpotriva,
presupune unele faze ale dezvoltarii, care reprezinta o parti-
cularitate fie a formei, fie a ordinii in care are loc aceasta
dezvoltare. Nici prin minte nu le trece, bunaoara, câ Rusia

care se afla la granita dintre tarile civilizate i tarile care
pentru prima oara au fost atrase, de acest razboi, in mod
definitiv pe fagasul civilizatiei, tari din intregul Orient,
tari din afara Europei Rusia, prin urmare, putea
si trebuia sa prezinte unele particularitati, care se situeaza,
desigur, pe linia generala a dezvoltarii mondiale, dar care
fac ca revolutia din aceasta tara sa se deosebeasca de toate
revolutiile precedente din tarile Europei occidentale i aduc

* cu schirnbirile cuvenite. Nota trad.

, ca



402 v. I. LENIN

unele inovatii partiale atunci cind e vorba de tarile
orientale.

Infinit de stereotip este, bunaoara, argumentul inva-
tat de ei pe de rost in decursul dezvoltarii social-democratiei
din Europa occidentala ca noi nu sintem Inca destul de
copti pentru socialism, ca noua, dupa cum se exprima di-
feriti domni invatati" din rindurile kr, ne lipsesc premi-
sele economice obiective pentru socialism. $i nu-i vine ni-
manui in minte sa se intrebe : dar nu putea oare un popor
care s-a pomenit in fata unei situatii revolutionare ca aceea
care s-a creat in primul razboi imperialist, nu putea acest
popor, sub influenta situatiei lui desperate, sa se avinte in-
tr-o lupta care-i oferea macar unele sanse de a-si cuceri
conditii nu prea obisnuite pentru dezvoltarea mai departe
a civilizatiei ?

Rusia n-a ajuns inca la un asemenea nivel de dezvoltare
a fortelor de productie care sa faca cu putinta socialismul".
TO eroii Internationalei a II-a printre care, bineinteles,
si Suhanov repeti aceasta teza la toate raspintiile. Ei
rumega in fel si chip aceasta teza incontestabila, crezind ca
ea prezinta o importanta decisiva pentru aprecierea revo-
lutiei noastre.

Bine, dar daca, in primul rind, imprejurari specifice au
impins Rusia intr-un razboi imperialist mondial in care
erau antrenate toate tarile cit de cit influente din Europa
occidentala si daca, in al doilea rind, aceste imprejurari
au pus dezvoltarea Rusiei aflata la granita unor revo-
lutii care erau gata sa inceapa in Orient si in parte chiar
incepusera in conditii in care puteam sa infaptuim toc-
mai acea unire a unui razboi faranesc" cu miscarea munci-
toreasca pe care un marxist" ca Marx o considera in 1856
ca una dintre perspectivele posibile pentru Prusia ?

Dar daca o situatie lipsita de orice iesire, inzecind din
aceasta cauza for-tele muncitorilor si ale taranilor, ne-a oferit
posibilitatea de a trece la crearea premiselor fundamentale
ale civilizatiei pe alta cale decit in toate celelalte state din
Europa occidentala ? S-a schimbat oare prin aceasta linia
generala a dezvolarii istoriei mondiale ? S-au schimbat oare
prin aceasta relatiile fundamentale dintre clasele principale
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din fiecare stat care e pe cale sa fie atras sau a fost deja
atras in mersul general al istoriei mondiale ?

Daca pentru faurirea socialismului este nevoie de un anu-
mit nivel de cultura (desi nimeni n-ar putea spune cum
arata acest anumit nivel de cultura", fiindca el este diferit
in fiecare dintre statele din Europa occidentala), de ce n-am
putea si incepem mai intli prin a cuceri pe cale revolutio-
nara premisele necesare pentru acest anumit nivel, urmind
ca dupii aceea, pe baza puterii de stat muncitoresti-tara-
nesti si a orinduirii sovietice, s ne punem in miscare pentru
a ajunge din urma cit mai repede celelalte popoare ?
16 ianuarie 1923

II

Pentru faurirea socialismului spuneti dumneavoastra
e nevoie de un grad Malt de civilizatie. Foarte bine. Dar

daca e asa, de ce n-am putea mai intii sa cream la noi astfel
de premise ale civilizatiei ca izgonirea mosierilor si a capi-
talistilor rusi, pentru a incepe dupa aceea miscarea spre
socialism ? In ce carti ati citit dumneavoastra ca asemenea
modificari ale ordinii istorice obisnuite sint inadmisibile sau
imposibile ?

Pe cit imi amintesc, Napoleon a scris : On s'engage et
puis... on voit", ceea ce in traducere libera inseamna : Intli
te angajezi in lupta ramine de vazut". Ei bine, si
noi ne-am angajat mai nti, in octombrie 1917, intr-o lupta
serioasa si apoi am inceput sà vedem astfel de detalii ale
dezvoltarii (din punctul de vedere al istoriei mondiale,
acestea sint, fara ndoial, niste detalii) ca pacea de la
Brest sau ca n.e.p.-ul etc. Si in momentul de fata nu mai
incape nici o indoiala ca. in linii generale am repurtat
victoria.

Suhanovilor nostri ca sa nu mai vorbim de social-
democratii mai de dreapta decit ei nici prin gind nu le
trece c, n general, altfel nu se pot face revolutii. Filisti-
nilor nostri europeni nici prin gind nu le trece ca viitoarele
revolutii care vor avea loc in tarile din Orient tari cu o
populatie incomparabil mai numeroasa si care se disting
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printr-o incomparabil mai mare diversitate a conditiilor so-
ciale le vor oferi, lara. indoiara, si mai multe tras'aturi
specifice decit revolutia rusa'.

Nici vorK un manual intocmit in spiritul lui Kautsky
a fost un lucru foarte util la vremea lui. Dar e totusi timpul
si se renunte la ideea cä manualul acesta ar fi prevAzut
toate formele dezvolarii pe care o va urma istoria mon-
diall. Ar fi timpul ca celor ce endesc astfel s51 li se spun5.
pur i simplu cà slut niste imbecili.
17 ianuarie 1923.

Publkat la 30 mai 1923
in ziarul Pravda nr. 117

Semnat : L en in

Se tipiireste dupe' textul
consemnat de secretara

(un exemplar dactilografiat),
confruntat cu textul aparut in Zia,.
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CUM SA REORGANIZAM RABKRINUL
(PROPUNERE PENTRU CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI) I"

Este neindoielnic ca Rabkrinul (Inspeccia muncitoreasca-
caraneasca) prezinta pentru noi o mare dificultate si ca
aceasta dificultate n-a fost invinsa nici pina astazi. Eu cred
cä tovarasii care incearca sa invinga aceasta dificultate ta-
gacluind utilitatea sau necesitatea Inspecciei muncitoresti-ca-
ranesti n-au dreptate. Dar, in acelasi timp, nu contest el
aparatul nostru de stat si imbunatacirea lui constituie o
problema foarte grea, care este departe de a fi rezolvata si
care in acelasi timp este extrem de arzatoare.

Aparatul nostru de stat, cu excepcia Comisariatului po-
porului pentru afacerile externe, reprezinta in cel mai inalt
grad o ramasica a trecutului, care a suferit doar in mica
masura schimbari cit de cit serioase. El a suferit doar
usoare modificari de suprafaca ; incolo el reprezinta tot ce
poate fi mai tipic vechi din vechiul nostru aparat de stat.
$i daca vrem sâ gasim mijlocul de a-1 reinnoi cu adevarat,
trebuie sa apelam, cred, la experienca razboiului nostru civil.

Cum procedam noi in momentele mai periculoase ale
razboiului civil ?

Concentram in Armata Rosie cele mai bune force ale
partidului nostru ; recurgeam la mobilizarea celor mai bum
dintre muncitorii nostri ; mergeam sa cautam force noi acolo
unde dictatura noastra are radacinile cele mai adinci.

In aceeasi direccie ar trebui dupa convingerea mea
sa cautam izvorul reorganizarii Rabkrinului. Propun celm
de-al XII-lea Congres al partidului nostru sa aprobe ur-
matorul plan pentru o asemenea reorganizare, care se ba-
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zeaza pe largirea intr-un fel aparte a Comisiei Centrale de
Control.

Plenara Comitetului Central al partidului nostru a mani-
festat de pe acum tendinta de a se transforma intr-un fel de
conferinta superioara de partid. Ea se intruneste, in medie,
nu mai des decit o data la doua luni, iar munca curenta,
dupa cum se stie, e indeplinita, in numele Comitetului Cen-
tral, de Biroul Politic, de Biroul Organizatoric, de Secre-
tariat etc. Cred ca trebuie sa mergem pina la capat pe dru-
mul pe care am pasit in felul acesta si sa transforrnam
definitiv plenarele Comitetului Central in conferinte supe-
rioare de partid, care sa se intruneasca o data la doua luni si
la care sa participe si Comisia Centrala de Control. Iar
Comisia Centrala de Control sa fie unita, in conditiile ce
vor fi aratate mai jos, cu efectivul de baza al Rabkrinului
reorganizat.

Propun Congresului sa aleaga in Cornisia Centrala de
Control 75-100 de noi membri (toate aceste cifre sint, de-
sigur, aproximative) din rindurile muncitorilor si tarani-
bor. Cei ce urmeaza sa fie alesi trebuie supusi aceleiasi ye-
rificari, pe linie de partid, ca si membrii obisnuiti ai Comi-
tetului Central, intrucit ei se vor bucura de toate drepturile
membrilor Comitetului Central.

Pe de alta parte, personalul Inspectiei muncitoresti-tara-
nesti trebuie redus la 300-400 de functionari, care sa fie
verificati in mod deosebit sub raportul constiinciozitatii lor
si al cunoasterii aparatului nostru de stat si sa fie supusi la
un examen special pentru a se vedea in ce masura cunosc
principiile de organizare stiintifica a muncn, in general,
si a muncii administrative, de birou etc., in special.

Dupa parerea mea, o asemenea unire a Rabkrinului cu
Comisia Centrala de Control va fi spre folosul ambelor
institutii. Pe de o parte, Rabkrinul va capata in acest fel o
autoritate atit de mare, trick, in orice caz, nu va fi mai
prejos de Comisariatul poporului pentru afacerile externe.
Pe de alta parte, Comitetul nostru Central, impreuna cu
Comisia Centrala de Control, va pasi definitiv pe calea
transformarii intr-o conferinta superioara de partid ; el a
si ipornit, in fond, pe aceasta cale si va trebui s-o urmeze
pina la capat daca vrea sa-si indeplineasca in mod just,



CUM SA REORGANIZAM RABKRINUL 407

sub dublu aspect, sarcinile sale : atit in ce priveste caracterul
metodic, rational si sistematic al organizarii i activitatii
sale, cit si in ce priveste legaturile sale cu masele intr-adevar
largi prin intermediul celor mai buni dintre muncitorii
tIranii nostri.

Prevad ca se va ridica aici o obiectie, venita, direct sau
indirect, din acele cercuri care fac ca aparatul nostru sa fie
invechit, adica de la adeptii mentinerii aparatului nostru in
aceeasi forma inadmisibil, scandalos de prerevolutionara in
care se afla i astazi (in treacat fie zis, noi avem acurn
posibilitatea, destul de rara in istorie, de a stabili termenele
necesare pentru infaptuirea unor schimb'ari sociale radicale
si acum vedem limpede ce anume se poate face in cinci ani
si pentru ce anume este nevoie de termene mult mai lungi).

Aceasta obiectie consta in afirmatia ca. transformarea
propusa de mine va aduce doar haos. Membrii Cornisiei
Centrale de Control, ni se spune, vor umbla incoace si in-
cob, prin toate institutiile, fara sa stie unde, pentru ce
cui sa se adreseze i vor provoca pretutindeni dezorganizare,
vor sustrage pe functionari de la treburile lor curente etc. etc.

Cred c aceasta obiectie porneste dintr-o rea-credinta atit
de evidenta, incit nici nu mai e nevoie de raspuns. Se ince-
kge de la sine ca prezidiul Comisiei Centrale de Control si
comisarul poporului pentru Inspectia muncitoreasc-çàr-
neasc i colegiul sau (precum i, in cazurile respective, Se-
cretariatul Comitetului nostru Central) vor avea nevoie de
cel putin un an de munca perseverenta pentru a organiza
in modul cuvenit acest comisariat al poporului i activitatea
pe care urmeaza s-o desfasoare impreuna cu Comisia Cen-
trala de Control. Dupa parerea mea, comisarul poporului
pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca poate (si trebuie)
sä ramin'a comisar al poporului, mentinindu-se i intregul
colegiu, i sa pastreze conducerea activitatii intregii Inspectii
muncitoresti-taranesti i, inclusiv, a tuturor membrilor Co-
misiei Centrale de Control, care vor fi considerati ca deta-
sati", pusi la dispozitia lui. Cei 300-400 de functionari ai
Inspectiei muncitoresti-taranesti care mai famin potrivit
planului meu, vor face exclusiv lucrari de secretariat pe
linga ceilalti membri ai Inspectiei muncitoresti-taranesti
pe linga membrii suplimentari ai Comisiei Centrale de Con-
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trol, dar vor trebui sa aiba o inalta calificare, si fie verifi-
cati in mod deosebit, sa inspire toati increderea i sa pri-
measca salaru marl, care sa-i scoata complet din actuala
situatte, cu adevarat nenorocita (ca sa nu spun mai mult), a
functionanlor Inspectiel muncitoresti-taranesti.

Sint convins ci prin reducerea numarului de functionari
pink'. la cifra indicati .de mine se va obtine o imbunatatire
considerabila a calitatii cadrelor Inspectiei muncitoresti-ta-
ranesti, cit si a calitatii intregii munci, si totodata se va crea
posibilitatea pentru comisarul poporului si pentru membrii
colegmlm sa-si concentreze intreaga atentie asupra organi-
zarn muncii si asupra imbunatatirii sistematice, necontenite
a calif* ei, ceea ce pentru puterea muncitoreasca-tara-
neasca si pentru orinduirea noastra sovietica constituie o
necesitate absoluta.

Pe de aka parte, cred ca este totodata necesar ca pe viitor
comisarul poporului pentru Inspectia muncitoreasca-tara-
neasca sa faca in asa fel ca institutele superioare pentru or-
ganizarea muncii (Institutul central al muncii. Institutul
pentru organizarea stiintifica a muncii etc.), care sint azi, in
republica noastra, in numar de nu mai putin de 12, sa fie
in parte contopite, iar in parte coordonate. 0 umformitate
excesiva si tendinta spre contopire care ar decurge din ea
ar fi daunatoare. Aci, dimpotriva, trebuie gasita o cale de
mijloc, rationala si potrivita, intre contopirea tuturor acestor
institutii intr-un singur tot si justa lor delimitare, lasindu-se
fiecareia dintre ele o anumita autonomie.

Nu incape indoiala ca de pe urma unei asemenea reforme
va avea de cistigat, nu mai putin decit Inspectia muncito-
reasca-taraneasca, si propriul nostru Comitet Central ; si va
avea de cistigat atit in ceea ce priveste legatura cu masele,
cit si in ceea ce priveste regularitatea si seriozitatea muncu
sale. Atunci se va putea introduce (si va trebui sa se intro-
duca) un sistem mai riguros si mai tememic de pregame a
sedintelor Biroului Politic, la care vor trebui sa asiste un
anumit numar de membri ai Comisiei Centrale de Control,
care va fi stabilit pentru o anumita perioada de timp sau
printr-un anumit plan de organizare.

Comisarul poporului pentru Inspectia muncitoreasca-ta-
raneasca, impreuna cu prezidiul Cornisiei Centrale de Con-
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trol, va stabili cum trebuie repartizat a. munca intre rnembrii
acesteia din punct de vedere al obligatiei lor de a asista la
sedintele Biroului Politic si de a verifica toate documentele
care, intr-un fel sau altul, Ii sint prezentate spre examinare,
ori din punct de vedere al obligatiei lor de a-si consacra o
parte din timpul de munca pregatirii teoretice, studierii or-
ganizarii stiintifice a muncii, ori din punct de vedere al
obligatiei kr de a participa in mod practic la controlul
imbunatatirea aparatului nostru de stat, incepind cu institu-
tiile superioare de stat si terminind cu cele inferioare,
locale etc.

Cred, de asemenea, c. pe linga avantajul politic ca, in
urma unei asemenea reforme, membrii Comitetului Central
si ai Comisiei Centrale de Control vor fi mult rnai bine in-
formati si mai bine pregatiti pentru sedintele Biroului Poli-
tic (toate documentele destinate acestor sedinte urrneaza a
fi remise tuturor membrilor Comitetului Central si ai Comi-
siei Centrale de Control cu cel putin 24 de ore Inainte de
sedinta Biroului Politic, cu exceptia cazurilor care nu sufera
absolut nici o aminare si care implica o procedura speciala
pentru informarea membrilor Comitetului Central si ai Co-
misiei Centrale de Control si o procedura pentru rezolvarea
lor), va trebui sa fie considerat ca un avantaj i faptul
in Comitetul nostru Central va scadea influenta factorilor
pur personali i intimplatori si in felul acesta se va micsora
pericolul unei sciziuni.

Comitetul nostru Central a devenit un grup strict centra-
lizat, care se bucura de o mare autoritate, dar pentru acti-
vitatea acestui grup n-au fost create conditii care sa co-
respundi autoritatii lui. Reforma propusa de mine e menita
sâ remedieze aceasta situatie, si membrii Comisiei Centrale
de Control, care slut obligati sa asiste intr-un anumit numar
la fiecare sedinta a Biroului Politic, trebuie s formeze un
grup bine inchegat, care, fara a tine seama de persoane",

vegheze ca autoritatea nimanui, nici a secretarului gene-
ral si nici a vreunuia dintre ceilalti membri ai C.C., sa nu-I
impiedice s ceara lamuriri, s verifice documentele
general, sa obtina informatii complete si sa urmareasca cu
toata strictetea o justä rezolvare a tuturor chestiunilor.
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Fireste, in Republica noastra sovietica orinduirea sociala
se bazeaza pe colaborarea intre doua clase, muncitorii
taranii, la care sint admisi acum, in anumite condivii,
nepmanu", adica burghezia. Daca intre aceste clase se vor
ivi serioase divergence de clasa, atunci sciziunea va deveni
inevitabila, dar orinduirea noastra sociala nu prezinta in
mod necesar o baza pentru ca o asemenea sciziune sa devina

sarcina principala a Comitetului nostru Cen-
tral si a Comisiei Centrale de Control, ca si a partidului
nostru in ansamblul sau este s5. urmareasca cu atencie im-
prejurarile din care ar putea sa rezulte o sciziune i sa le
previna, fiindca, n ultima instan0., soarta republicii noastre
va depinde de faptul daca masa fara'neasel va merge im-
preun a. cu clasa muncitoare, raminind credincioasa aliargei
incheiate cu ea, sau va lasa ca nepmanii", adica noua bur-
ghezie, s-o desparta de muncitori, sa provoace o sciziune
intre ea si muncitori. Cu ett vom vedea mai limpede n fata
noastra aceasta alternativa, cu cit ea va fi mai limpede in-
veleasa de to;i muncitorii i taranii nostri, cu atir mai mari
vor fi sansele de a evita o sciziune, care ar fi funesta pen-
tru Republica sovietica.
23 ianuarie 1923

Pravda nr. 16
din 25 ianuarie 1923
Semnat : N. Len in

Se tipareste dupii textul
consemnat de secretarei

(un exemplar dactilografiat),
confruntat cu textul apiirut in zar
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MAI BINE MAI PUTIN, DAR MAI BINE

In chestiunea imbunatatirii aparatului nostru de stat, tre-
buie, dupa parerea mea, ca Inspectia muncitoreasc5.-tara-
neasca (Rabkrin) sa nu alerge dupa cantitate si sa nu se
pripeasca. Atit de putin timp am avut noi pina acum sa
ne gindim la calitatea aparatului nostru de stat si sa ne ocu-
parn de ea, inch este perfect justificata grija de a-i asigura
o pregatire deosebit de serioasa, de a concentra in Inspectia
muncitoreasca-taraneasca un material uman de o calitate cu
adevarat corespunzatoare vremurilor de azi, adica nu mai
prejos de cele mai bune modele pe care le ofera Europa
occidentala. Firege, pentru o republica socialista aceasta
este o conditie prea modesta. Totui, aceasta prima perioada
de cinci ani ne-a inoculat o buna doza de neincredere si
scepticism. Fara sa vrem, inclinam sa adoptam aceasta ati-
tudine fata de cei ce se lanseaza prea des §i cu prea multa
tqurinta in peroratii, bunaoara, despre cultura proletara" :
pentru inceput ne-ar ajunge §i o adevarata cultura bur-
gheza ; pentru inceput am fi multumiti sa ne putem lipsi
de tipurile deosebit de pronuntate de cultura preburgheza,
adica de cultura birocratici sau feudala etc. /n problemele
de cultura nu exista nimic mai claunator decit pripeala §i
lipsa de chibzuinta. Acest adevar ar trebui sa si4 vire bine
in cap multi dintre tinerii nostri publici§ti §i comun4ti.

Apdar, din experienta de pina acum, in privinta apara-
tului de stat trebuie sa tragem astazi concluzia ca ar fi mai
bine sa mergem ceva mai incet.
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In ceea ce priveste aparatul de stat, situatia este la noi
atit de jalnica, ca sa nu spun detestabila, incit trebuie mai
intii s. ne gindim in mod serios cum sa combatem lipsurile-
lui, fat-a a scapa din vedere ca ele Ii au radacinile intr-un
trecut care, dqi rasturnat, n-a fost Inca complet lichidat,
n-a ajuns inca in stadiul unei culturi de mult disparute. Pun.
act tocmai problema culturn, pentru cal intr-un asemenea
domeniu trebuie socotit ca realizat numai ceea ce a intrat
incultura, in viata de toate zilele, ceea ce a devenit de-
prindere. La noi insa se poate spune cä ceea ce este bun in
orinduirea sociali este prea putin aprofundat, inteles
simtit, este sesizat la repezeala, fara sa fie verificat, incercat,
confirmat de experienta, consolidat etc. Si, se intelege, nici
nu.putea sa fie altfel intr-o epoca revolutionara si in con-
dittile unui ritm de dezvoltare atit de vertiginos, care ne-a
dus in cinci ani de la tarism la orinduirea sovietica.

E timpul sá ne bagam mintile in cap. Trebuie sá ne
trundem de o neincredere salvatoare in mersul prea grabit
inainte, in oricefanfaronada etc., trebuie s ne gindim la a
verificare a paislor inainte pe care ii anuntarn in fiecare
ora, pe care ii facem in fiecare minut si care apoi in fiecare
secunda se dovedesc a fi lipsiti de trainicie i seriozitate si
al caror sens nu poate fi inteles. Mai daunator ca orice in
acest domeniu ar fi sa ne pripim. Mai daunator ca orice ar
fi si ne bazam pe considerentul ca, oricum, tot stim noi cite
ceva sau cã dispunem de un numar destul de insemnat de
elemente pentru alcatuirea unui aparat cu adevarat nou,
care O. merite intr-adevar denumirea de aparat socialist,
sovietic etc.

Nu, un astfel de aparat, i chiar elemente ale unui astfel
de aparat, avem intr-o masura ridicol de mica si trebuiesa
tinem minte c pentru faurirea lui nu trebuie sa precupeitm
timpul si c pentru treaba asta este nevoie de ani i ant
de zile.

Ce elemente exista la noi pentru crearea acestui aparat ?
Numai doua. In primul rind, muncitorii, care lupta cu in-
sufletire pentru socialism. Aceste elemente nu sint indeajuns
de instruite. Ele ar vrea s ne dea un aparat cit mai bun.
Dar nu stiu, nu sint in stare sa faca acest lucru. Ele n-au
ajuns pina in prezent la acel grad de dezvoltare st de cul-
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tura care e necesar in acest scop. Or, pentru asta se cere
tocmai cultura. Aici nu se poate face nimic printr-o lovitura
indrazneata sau printr-un asalt, prin agerime, prin energie
sau, in general, prin orice aka insusire omeneasca, fie ea
oricit de buna. In al doilea rind, elementele de cunostinte,
de instructiune, de pregatire, de care dispunem Intr-o ma-
sura ridicol de mica In comparatie cu toate celelalte state.

$i aici nu trebuie sa uitam ca sintem Inca prea inclinati si
inlocuim aceste cunostinte (sau s. ne inchipuim ca le putem
inlocui) prin rivna, pripeala etc.

Pentru reinnoirea aparatului nostru de stat trebuie, cu
orke pret, sa ne punem drept sarcina : in prirnul rind sa
invatam, in al doilea rind s. Invatam, si in al treilea
rind sa invatam, iar dupa aceea s. urmarim ca stiinta
sa nu ramina, la noi, litera moarta sau o fraza la moda
(ceea ce de ce sa ne ascundem ? se intimpla la noi
foarte des), ca stiinta s. ne intre cu adevarat in singe, sa
devina intr-adevar i pe de-a-ntregul un element component
al vietii de toate zilele. Intr-un cuvint, trebuie sa formulam
nu acele cerinte pe care le formuleaza burghezia din Europa
occidentala, ci acelea pe care este bine si se cuvine sa le for-
muleze o tara care ii pune drept sarcina sa devina
socialista.

Din cele spuse se desprinde concluzia : trebuie sà facem
din Inspectia muncitoreasca-taraneasca, acest instrument de
imbunatatire a aparatului nostru, o institutie cu adevarat

xemplara.
Pentru ca ea sa poata fi la inaltimea cuvenita, trebuie sâ

respectam regula : masoara de doua on i taie o data.
Pentru aceasta este necesar ca tot ce avem intr-adevar

mai bun in orinduirea noastra sociala sa fie folosit cu maxi-
mum de prudenta, chibzuinta i compete* la crearea nou-
lui comisariat al poporului.

Pentru aceasta este necesar ca cele mai bune elemente care
exista in orinduirea noastra sociala i anume, in primul
rind, muncitorii inaintati, iar in al doilea rind elementele
intr-adevar instruite, pentru care se poate garanta ca nu v or
crede nimic pe cuvint, ca nu vor rosti nici un cuvint impo-
triva constiintei lor sa nu ezite sá recunoasca greutatile,
oricare ar fi ele, i sa nu se teama de nici o lupta atunci cind
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e vorba de atingerea unui scop pe care §i 1-au propus cu
toata seriozitatea.

De cinci ani de zile tot vorbim despre imbunatacirea
aparatului nostru de stat, dar aceasta nu este altceva decit o
simpla agitape, care in ace§ti cinci ani §i-a dovedit doar
ineficacitatea, ba chiar inutiitatea sau caracterul ei dauna-
tor. Ca simpla agitatie, ea a creat la noi o aparenta de ac-
tivitate, dar in realitate n-a facut decit s ne imbicseasca
institutille §i mintile.

Trebuie, in fine, ca aceasta stare de lucruri sa se schimbe.
Trebuie s. ne fixam drept regula : mai bine cantitativ

mai putin, dar calitativ mai bine. Trebuie sa ne calauzim
dupa regula : mai bine sa obtinem ceva peste doi sau chiar
trei am, decit s facem treaba in pripa, fara nici o speranth
de a obtine un material uman de nadejde.

Stiu ca va fi greu sa respectam aceasta regula §i s-o apli-
cam la realitatile de la noi. Stiu ca regula contrath va cauta
sa-§i croiasca drum, la noi, prin mu i mii de portite. Stiu
cà va trebui sa opunem o rezistenta uria§5., sa. dam dovada
de o perseverenta diabolica ; §tiu ca, cel putin n primii am,
munca in acest domeniu va fi afurisit de ingrata ; §i, cu
toate acestea, sint convins câ numai printr-o asemenea
munca ne vom putea atinge scopul §i ca" numai dupà ce ne
vom fi atins acest scop vom fauri o republica intr-adevar
demna sa se numeasca sovietica, socialista etc. etc. etc.

Multi cititori vor fi gasit, probabil, c cifrele prezentate
de mine, cu titlu de exemplu, in primul meu articol * sint
prea neinsemnate. Sint convins ca se pot face multe calcule
pentru a dovedi insuficienta acestor cifre. Dar eu cred cä
mai presus de toate aceste calcule §i de oricare altele de acest
fel trebuie s. punem un singur lucru : interesul pentru o
calitate cu adevarat exemplara.

Consider ca pentru aparatul nostru de stat tocmai acum
a sosit, in sfir§it, momentul cind trebuie sa ne ocupam de el
a§a cum se cuvine, cu toata seriozitatea, §i cind poate cea
mai daunatoare trasatura a acestei munci ar fi pripeala. De
aceea a§ vrea sa atrag foarte staruitor atentia asupra ne-
ajunsului unei majorari a acestor cifre. Dimpotriva, aici,

* Vezi volumul de fatI, p. 405-410. Nota red.
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dupa parerea mea, trebuie s fim deosebit de zgirciti cu ci-
frele. Sa vorbim deschis. Comisariatul poporului pentru
Inspectia muncitoreasca-taraneasca nu se bucura in prezent
de nici un pic de autoritate. Toata lumea stie ca nu exista
institutii mai prost organizate decit Inspectia muncitoreasc-

räneasc i ca in conditiile actuale acestui comisariat al
poporului nu-i putem cere nimic. Acest lucru trebuie
tinem bine minte daca intr-adevar vrem s5." ne fixam drept
scop ca in citiva ani s. faurim o institutie care, in primul
rind, sa fie exemplara, in al doilea rind, sa inspire tuturor
o incredere absoluta, iar in al treilea rind O.' dovedeasca ori-
cui, lark' exceptie, ca am justificat intr-adevar utilitatea
activitatii unei institutii atit de inalte cum este Comisia
Centrala de Control. Dupa parerea mea, este necesar ca
orice norme generale cu privire la numarul functionarilor
sa fie imediat i irevocabil inlaturate. Functionarii Inspec-
tiei muncitoresti-taranesti trebuie selectionati in mod cu
totul deosebit i numai pe baza unui examen foarte riguros.
Intr-adevar, ce rost ar avea sa organizam un comisariat al
poporului in care sa se faca treaba de mintuiaK care, iarási,
sa nu inspire nici un pic de incredere si al carui cuvint sa nu
se bucure decit de o autoritate cu totul infima ? Cred
evitarea unui asemenea neajuns constituie principala sarcini
ce ne revine cu prilejul unei reorganizari ca aceea pe care o
avem acum in vedere.

Muncitorii pe care ii atragem in calitate de membri ai
Comisiei Centrale de Control trebuie sa fie comunisti ire-
prosabili, i cred ca e necesar s ne ocupam de ei Inca multa
vreme pentru a-i farniliariza cu metodele de munca cu
sarcinile ce le revin. Apoi, pentru a-i ajuta in aceastä
munca, trebuie sa existe un anumit numar de secretari, care,
inainte de a fi numiti in posturile respective, vor trebui sa
fie supusi unei triple verificari. In sfirsit, persoanele pe care
in mod exceptional ne vom hotari sa le numim imediat in
posturi de functionari ai Inspectiei muncitoresti-taranesti
vor trebui sa satisfaca urmatoarele conditii :

in primul rind, sa fie recomandate de citiva comunisti ;
in al doilea rind, sa treaca cu succes un examen in care

sa se verifice daca ele cunosc aparatul nostru de stat ;
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in al treilea rind, sa tread cu succes un examen la care
sa se vadi dad cunosc principiile teoretice ale organizarii
-aparatului nostru de stat, principiile de baza ale stiintelor
administrative, tehnica lucrarilor de secretariat etc. ;

in al patrulea rind, sá realizeze o strinsa colaborare cu
membrii Comisiei Centrale de Control si cu secretariatul
lor, astfel ca s putem garanta pentru activitatea acestui in-
treg aparat luat in ansamblu.

Stiu ca aceste cerince presupun condivii extrem de rigu-
roase si tare ma tern c. cei mai multi dintre practicienii"
din Inspectia muncitoreasca-taraneasca vor declara c aceste
cerinte sint irealizabile sau le vor privi cu ironie i disprev.
Dar intreb pe oricare dintre actualii conducatori ai acestei
institutii sau dintre persoanele care au vreo legatura cu ea :
puteci sa-mi spuneti in mod sincer care este utilitatea prac-
tica a unui astfel de comisariat al poporului cum este
Inspectia muncitoreasca-taraneasca ? Cred ca aceasta intre-
bare o sa-i ajute s. gaseasca sim;ul masurii. Ori nu face sa
ne ocupam de o reorganizare ca atitea altele cite au mai
fost la noi a unei institutii atit de lipsite de perspective
cum e Inspectia muncitoreasca-taraneasca, ori trebuie in-
tr-adevar sa ne punem sarcina de a crea intr-un ritm lent,
urmind o cale anevoioasa, neobisnuita, si nu fara numeroase
verificari, ceva intr-adevar exemplar, care sa fie in stare sa
inspire tuturor respect, si nu numai pentru c. rangurile
titlurile o cer.

Daca nu ne inarmam cu fabdare, dad nu vrem sa consa-
cram acestei sarcini citiva ani de zile, mai bine nici sa nu
pornim la infaptuirea ei.

Dupa parerea mea, dintre numeroasele institutii de felul
celor create de noi pita acum pe linia institutelor superioare
ale muncii etc. trebuie sa alegem un numar minim, sã yen-
ficam dad ele sint indeajuns de serios organizate i s ne
continuam numai in asa fel munca, inch sa fie intr-adevar
la nivelul cerintelor stiintei moderne i s ne permita sa ne
bucuram de toate cuceririle ei. Atunci nu va fi o utopie sa
speram ca in citiva ani vom reusi sa avem o instituvie care,
bucurindu-se de increderea clasei muncitoare, a Partidului
Comunist din Rusia si a intregii mase a populaviei din

si
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republica noastra, va fi In stare sa-si indeplineasca menirea,
adica sa se ocupe in mod sistematic si neincetat de imbunk-
tatirea aparatului nostru de stat.

Activitatea pregatitoare in acest sens ar putea sa inceapa.
Inca de pe acum. Daca Comisariatul poporului pentru
Inspectia muncitoreasca-taraneasca este de acord cu planul
unei asemenea reorganizari, el poate trece de pe acum la
unele masuri pregatitoare, pentru a lucra In mod sistema tic
la deplina lor infaptuire, lath' a se pripi si Fara a pregeta sa.
refacl ceea ce a fost facut o data.

OHce jumatati de masura, in cazul de fata, ar fi clt se
poate de daunatoare. Orice norme privitoare la functionarii
Inspectiei muncitoresti-taranesti care ar porni de la alte
considerente, oricare ar fi ele, s-ar baza in fond pe vechile
considerente birocratice, pe vechile prejudecati, pe ceea ce
a fost deja dezaprobat, pe ceea ce provoaca ironia ge-
nerala etc.

In fond, problema se pune aici in felul urmator :
OH sa aratam acum ca am invatat ceva temeinic in do-

memul organizarii statului (si e firesc sa inveti ceva in cinci
am), on sa recunoastem ca nu sintem Inca destul de pregatiti
pentru asemenea treaba ; si atunci nu lace sa ne apucam
de ea.

Eu cred Ca, cu materialul uman de care dispunem noi, nu
e o lipsa de modestie sa recunoastem ca am invatat in-
deajuns pink' acum pentru a putea reconstrui in mod siste-
matic, din temelii, macar un singur comisariat al poporului.
Ce-i drept, acest comisariat trebuie sa aiba un caracter de-
terminant pentru intregul nostru aparat de stat luat in
ansamblu.

Sa se instituie imediat un concurs pentru intocmirea a
doua sau mai multe manuale de organizare a activitatii In
general si a celei administrative in special. Poate fi luata
drept baza cartea, deja aparuta, a lui Ermanski, cu toate ca
el in paranteza fie spus se distinge printr-o vadita
simpatie fata de mensevism si nu este in masura sa intoc-
measca un manual care sa fie potrivit pentru Puterea sovie-
tica. Apoi poate servi ca baza cartea, recent aparuta, a lui
Kerjentev ; In sfirsit, ar mai putea fi folosite si unele din
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manualele existente care trateaza unele aspecte ale
problemei.

S. fie trimise in Germania sau in Anglia citeva persoane
bine pregatite i constiincioase ca sa culeaga materialul ne-
cesar i sa studieze aceasta problema. Menvionez Anglia
pentru cazul cind trimiterea lor in America sau in Canada
s-ar dovedi imposibila.

SI fie numita o comisie care sa Intocmeasca programul
preliminar al examenelor pentru candidavii la posturile de
funcvionari ai Inspectiei muncitoresti-taranesti ; la fel si
pentru cei ce urmeaza sa devina membri ai Comisiei Cen-
trale de Control.

Aceste lucrari i altele asemanatoare nu vor impovara,
bineiwles, nici pe comisarul poporului, nici pe membrii
colegiului Inspectiei muncitoresti-taranesti i nici prezidiul
Comisiei Centrale de Control.

Paralel cu aceasta va trebui sa se instituie o comisie pre-
gatitoare pentru recrutarea de candidati la funqia de
membru al Comisiei Centrale de Control. Sper ca pentru
a ceasta functie se vor gasi acum, la noi, candidati in numar
mai mare decit suficient, atit din rindurile lucratorilor cu
experienca de la diferite departamente, cit si din rindurile
studentilor de la coli1e noastre sovietice. Nu cred c. ar fi
just sa excludem din capul locului o categorie sau alta. Pro-
babil cà pentru aceasta instituvie, in care este necesar sa se
urmareasca o imbinare a mai multor caliti, o imbinare a
unor merite diferite, va trebui sa preferam un personal cu o
compozitie variata, asa c aci vom avea de muncit temeinic
la intocmirea listei de candidati. De pilda, ar fi cit se poate
de nepotrivit ca noul comisariat al poporului sa fie alcatuit
dupa un anumit sablon, s zicem din oameni cu trasaturi
tipic funcvionaresti, sau excluzind pe cei cu aptitudini agita-
torice, sau pe aceia a caror trasatura distinctiva este socia-.
bilitatea sau capacitatea de a patrunde in cercuri nu tocmai
obisnuite pentru lucratorii de acest fel etc.

Cred c voi exprima cel mai bine ideea mea comparind
planul meu cu niste institutii de tip academic. Membrii Co-

*
* *
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misiei Centrale de Control, sub conducerea prezidiului lor,
vor trebui s examineze in mod sistematic toate actele si
documentele Biroului Politic. Totodata vor trebui sa-si Torn-
parti in mod racional timpul lor intre diferitele lucrari de
verificare a scriptelor in institutiile noastre, incepind cu
cele mai mici si cu caracter particular si terminind cucele
superioare de stat. In sfirsit, in domeniul lor de activitate
intra si studiile teoretice, adica cele privind teoria organi-
zarii muncii careia ei intentioneaza s. i se consacre, precum
si lecciile practice sub conducerea unor tovarasi mai vechi
sau a unor profesori de la instirutele superioare de organi
zare a muncii.

Dar eu cred ca ei nu vor putea in nici un caz sa se limi-
teze la indeletniciri academice de acest gen. Para lel cu
aceasta, ei vor trebui sa se pregateasca pentru o indeletnicire
pe care nu m-a§ sfii s-o numesc vinatoare, nu zic : de pun-
gasi, dar de ceva in acest gen, si pentru nascocirea de stra-
tageme speciale menite s camufleze propriile investigatii,.
manevre etc.

Daca In instituciile vest-europene asemenea propuneri ar
stirm o indignare nemaipomenita, un sentiment de revolta
morali etc., apoi, in ce ne priveste, sper ca nu ne-am biro-
cratizat Inca pina intr-atit, incit sa fim in stare de asa ceva.
N.e.p.-ul n-a ajuns Inca sa se bucure la noi de atita pre
wire, inch sa ne formalizam la gindul ca aici ar putea sa fie
vinat cineva. La noi Republica sovietica a fost construita de
atit de putina vreme si s-a strins aci un morman atit de
mare de ciurucuri de tot felul, incit nu cred ca s-ar sirn%i
cineva ofensat la gindul cà s-ar putea scotoci prin aceste
ciurucuri folosind unele siretlicuri, recurgind la unele in-
vestigavi care vizeaza citeodata surse foarte indepartate sau.
care se efectueazi, pe cai destul de ocolite ; si chiar daca
s-ar simci ofensat, putem fi siguri ca de un astfel de om am
ride cu totii din toata inima.

Noua noastra Inspeccie muncitoreasca-taraneasca se va
dezbara, sper, de o insusire pe care francezii o nurnesc pru-
derie, iar noi o putem numi afectare ridicola sau gravitate
ridicola, si care se potriveste de minune intregii noastre
birocratii, atit celei din institutiile de stat cit si celei dirt
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partid. In treacat fie zis, birocratism exista la noi nu numai
in institutiile de stat, ci i n cele de partid.

Daca am spus, in cele de mai sus, el trebuie sa invatam,
invatam mereu, in institurele noastre pentru organizarea

superioara a muncii etc., asta nu inseamni citusi de putin
ca eu inteleg aceasta Invatatura" in sensul ingust scolaresc
sou ca m-as margini la ideea unei invataturi pur scolaresti.
Sper c nici un adevarat revolutionar nu ma va banui
in acest caz, a fi renuntat la a intelege prin invatatura"

o festa facuta pe jumatate in gluma, un truc, un siretlic
sau ceva in..acest gen. Stiu intr-un stat vest-european,
-uncle oamenu Ii =pun o tinuta decenta i serioasa, aceasta
idee ar provoca o adevarata oroare i nici un functionar
care se respecta n-ar accepta macar s-o discute. Sper insa ca
noi nu ne-am birocratizat inca pina intr-atita i ca la noi
dezbaterea acestei idei nu va provoca altceva decit veselle.

$i, intr-adevar, de ce sa nu imbinam placutul cu utilul ?
De ce sa nu folosim o testa facuta in gluma sau pe juma-
tate in gluma pentru a dezvalui ceva ridicol sau daunator,
ceva semiridicol sau semidaunator ?

Cred ca Inspectia muncitoreasca-taraneasca va avea mult
de cistigat daca va tine seama de aceste consideratii si
lista cazurilor in care Comisia Centrala de Control sau co-
legii ei din Inspectia muncitoreasca-taraneasca au repurtat
unele din cele mai stralucite victorii ale lor se va imbogati
In mod simtitor cu ispravile savirsite de viitorii nostri
rabkrinisti" sou C.C.C."-isti in locuri care nu prea pot
fi mentionate in manualele grave si pretentioase.

Cum se pot imbina institutii de partid cu institutii de
stat ? Nu este aici ceva inadmisibil ?

Pun aceasta intrebare nu in numele meu, ci in numele
acelora la care am facut aluzie mai inainte, cind am spus ca
.exista la noi birocrati nu numai in institutiile de stat, ci
in cele de partid.

Si, intr-adevar, de ce sa nu le imbinam pe unele cu altele
daca interesele cauzei o cer ? N-a observat oare nimeni
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niciodata c ntr-o institutie cum este Comisariatul poporu-
lui pentru afacerile externe o asemenea imbinare s-a dovedit
extrem de utila i ca este practicata inca de la infiintarea
lui ? Oare in Biroul Politic nu sint discutate, din punctul de.
vedere al partidului, multe probleme man i marunte care-
privesc miscarile" facute de noi, ca ra'spuns la miscarile"
puterilor straine, cu scopul de a preintimpina hai
zicem viclesugurile lor, ca sa nu ma' exprim intr-un mod
mai putin cuviincios ? Nu reprezinti, oare, aceasta elastica
imbinare a elementului statal cu cel de partid un izvor de .
forta extraordinara in politica noastra ? Eu cred c. ceea ce
s-a dovedit a fi just, ceea ce s-a incetatenit in politica
noastra externa si a devenit pina Intr-atit o obisnuinti, inclr
in acest domeniu nu mai da loc la nici un fel de indoieli, va
fi cel putin tot atit de potrivit (ba cred chiar ca va fi mult-
mai potrivit) pentru intregul nostru aparat de stat. Or,.
Inspectia muncitoreasca-taraneasca este destinata tocmai In
tregului nostru aparat de stat i activitatea ei trebuie s cu-
prinda toate institutiile de stat, fara nici o exceptie, pe cele-
locale ca i pe cele centrale, pe cele comerciale ca i pe cele
pur administrative, pe cele scolare, teatrale, arhivistice etc.

intr-un cuvint, pe toate, nici un fel de exceptie.
Atunci de ce sa nu admitem pentru o institutie de ase-

menea amploare, care in plus mai necesita si forme de acti
vitate extrem de suple, de ce s51 nu admitem pentru ea o,
contopire sui-generis intre o institutie a controlului de
partid i una a controlului de stat ?

Eu n-as vedea tn asta nici un fel de inconveniente. Mai
mult dealt atit, cred c o asemenea contopire este singura.
chezasie pentru o activitate incununata de succes. Cred ca
toate indoielile care se manifesta in aceasta privinta vin din
cele mai prafuite unghere ale aparatului nostru de stat

trebuie s li se raspunda doar prin luarea lor n derklere..

0 aka' indoiala : este oare potrivit sa se 'imbine activita
tea de studiu cu exerciciul unei functiuni ? Mi se pare ca .
acest lucru este nu numai potrivit, dar i necesar. In gene
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ral vorbind, cu toata atitudinea noastra revolutionara fata
de organizarea de stat vest-europeana, ea a reusit s ne
molipseasca cu o serie intreaga de prejudecati dintre cele

ismai pagubitoare mai ridicole, si in parte aceste prejude-
cati ne-au fost transmise in mod prernediat de scumpii nostri
birocrati, care scontau c vor reusi adeseori s. pescuiasca
In apa tulbure a acestor prejudecati. $i ei au pescuit
pina-ntr-atita in aceasta apa tulbure, incit numai aceia din-
tre noi care sint complet orbi n-au bagat de seama pe ce
scara intinsa se practica acest pescuit.

In intregul domeniu al relatiilor sociale, economice i po-
litice sintem grozav" de revolutionari. Dar in ce priveste
respectul fata de sefii ierarhici, Tespectarea formelor si pro-
cedurilor de cancelarie, se constat 5. c51 in cele mai dese ca-
zuri revolutionarismul" nostru face loc celei mai mucegaite
rutine. Aici se poate observa nu o data un fenornen extrem
de interesant, si anume ca in viata sociala un mare salt
inainte se imbina cu o nemaipomenita timiditate in fata
celor mai marunte schimbari.

Acest lucru este si explicabil, pentru ca cei mai indraz-
neti pasi inainte tineau de un domeniu care de foarte multa
vreme constituia un apanaj al teoriei, de un domeniu care
era cultivat mai ales, si aproape chiar exclusiv, pe plan teo-
retic. Dezgustat de odioasa realitate birocratica, rusul ii
racorea inima la el acasa, refugiindu-se in constructii teore-
tice extrem de indraznete, si de aceea aceste constructii teo-
retice extrem de indraznete capatau la noi un caracter cu
totul unilateral. La noi indrazneala teoretica in constructii
generale convietuia in buna intelegere cu o uimitoare timi-
ditate in fata celei mai neinsemnate reforme cancelariste.
Ideea unei grandioase revolutii agrare de importanta mon-
diala, bunaoara, era elaborata cu o indrazneala necunoscuta
in alte ri, dar in acelasi timp lipsea fantezia necesara pen-
tru o oarecare reforma cancelarista de mina a zecea ; lipsea
fantezia sau lipsea rabdarea de a aplica, in aceasta reforma,
aceleasi principii generale care dadeau rezultate atit de
stralucite" cind erau aplicate la probleme de ordin general.

De aceea realitatea noastra de astazi intruneste in sine,
intr-o masura uimitoare, trasaturi de o indrazneala extra-
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ordinar a. cu o timiditate de gindire in fa/a unor schimbari
din cele mai neinsemnate.

Cred ca nici nu s-a intimplat s. fie altfel in vreo revolu-
vie cu adevarat mare, fiindca asemenea revolu/ii iau nastere
din contradic/iile dintre ceea ce e vechi, dintre ceea ce tinde
spre imbunatacirea a ceea ce e vechi, i tendinta cea mai
abstracta spre ceva nou, care trebuie sa fie atit de nou, incit
sa nu con/ina nici un gfaunte din ce a existat inainte.

$i cu cit aceasta revolu/ie este mai radicala, cu atit mai
multa vreme vor persista o serie intreaga de contradiccii de
acest fel.

Trasatura generala a vie/ii noastre de azi este urmatoa-
rea : am desfiincat industria capitalista, am facut totul pen-
tru a darima din temelie instituciile medievale, proprietatea
funciara mosiereasca, i pe aceasta baza am creat o /aranime
cu gospodarie mica foarte mica, care merge alaturi de
proletariat, pentru ca are incredere in rezultatele acciunii
lui revolutionare. Dar numai cu aceasta incredere nu ne va
fi usor sa ne men/inem 'Dina la victoria revolutiei socialiste
in /arile mai dezvoltate, pentru c aranimea cu gospodarie
mica i foarte mica., mai ales in condi/iile n.e.p.-ului, fa-
mine, in virtutea necesita/ii economice, la un nivel de pro-
ductivitate a muncii extrem de scazut. Dar si situacia inter-
nacionala a facut ca Rusia sa fie acum aruncata inapoi, ca,
in linii generale, productivitatea muncii poporului sa fie
acum la noi considerabil mai redusa decit inainte de razboi.
Puterile capitaliste din Europa occidentala au facut, in
parte constient si in parte spontan, tot ce le-a fost cu pu-
tinca pentru a ne arunca inapoi, pentru a folosi elementele
razboiului civil din Rusia in scopul de a ne ruina cit mai
mult /am Tocmai o asemenea iesire din razboiul imperialist
li se pa'rea, fireste, câ ofera avantaje considerabile : daca
n-o s rasturnam regimul revolu/ionar din Rusia, apoi, in
oHce caz, o sa-i ingreuiem dezvoltarea spre socialism
cam asa judecau aceste puteri i, din punctul lor de vedere,
nici nu puteau sa judece altfel. Pina la urma ele si-au atins

29 Lenin Opere complete, vol. 45
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pe jumatate scopul propus. N-au rasturnat noul regim, creat
de revolucie, dar nici nu 1-au lasat s5." faca numaidecit un
pas inainte care sa adevereasca prezicerile socialistilor, care
si le dea putinca s dezvolte cu toata rapiditatea forcele de
produccie, s. amplifice toate acele posibilitaci care in
ansamblul lor ar fi alcatuit socialismul, sà dovedeasca lirn-
pede, concret, tuturora c n socialism salasluiesc force
uriase i cä omenirea a trecut acum la un nou stadiu de dez-
voltare, care ofera perspective stralucite.

S-a format acum un asemenea sistem de relacii interna-
cionale, incit in Europa unul dintre state i anume Ger-
mania este aservit de statele invingatoare. In afara de
asta, o serie de state din Apus, i inca din cele mai vechi,
in urma victoriei obcinute de ele s-au vazut puse in condicii
care le permit sa foloseasca aceasta victorie pentru a face
claselor asuprite din carile respective o serie de concesii, care
sint neinsemnate, dar care fac totusi ca n aceste taxi
miscarea revolucionara s. ntirzie i totodata creeaza un
simulacru de pace sociala".

In acelasi timp, o serie intreaga de cari : Orientul, India,
China etc., tocmai ca urmare a recentului razboi imperialist,
s-au vazut definitiv scoase din fagasul lor. Dezvoltarea lor
a fost definitiv indreptata pe calea generala a capitalismului
european. In aceste OH a inceput aceeasi fierbere ca i in
intreaga Europa. $i acum este limpede pentru toata lumea
cã ele sint antrenate intr-o dezvoltare care duce in mod ine-
vitabil la o criza a intregului capitalism mondial.

In momentul de faca ne gasim deci n faca urmatoarei
probleme : vom izbuti noi, cu produccia noastra caraneasca
mica i foarte mica, cu starea de ruina in care ne aflam, sa
ne mencinem pink* cind carile capitaliste din Europa occi-
dentala i vor desavirsi dezvoltarea lor in direccia socia-
lismului ? Dar ele si-o desavirsesc altfel de cum ne asteptam
noi altadata. Ele si-o desavirsesc nu printr-o maturizare"
uniforma a socialismului in interiorul lor, ci prin exploa-
tarea unora dintre state de catre altele, prin exploatarea
celui dintli dintre statele invinse in razboiul imperialist 'im-
binata cu exploatarea intregului Orient. Iar Orientul, pe de
alta parte, tocmai in urma acestui prim razboi imperialist,
a pornit definitiv pe fagasul miscarii revolucionare si a fost
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definitiv antrenat in orbita generala a miscarii revolutio-
nare mondiale.

Ce tactica se impune pentru taxa noastra intr-o asemenea
situatie ? Se impune in mod evident urmatoarea tactica :
dam dovada de cea mai mare pruden, pentru a pastra
puterea noastra muncitoreasca, pentru a mentine sub auton-
tatea i conducerea ei taranimea noastra cu gospodarie mica

foarte mica. Avem de partea noastra avantajul ca in-
treaga omenire se angajeaza de pe acum intr-o miscare me-
nita sa duca la o revolutie socialista mondiala. Dar avem de
partea noastra dezavantajul Ca imperialistii au reusit sá
scindeze intreaga lume in doua lagare, i aceasta scindare se
complica prin faptul ca., in momentul de fata, Germarnei,
tara civilizata cu o dezvoltare capitalista cu adevarat inain-
tata, ii este extrem de greu sa se redreseze. Toate puterile
capitaliste ale asa-zisului Occident lovesc in ea si nu o lasa
sa se redreseze. Iar pe de alta parte, intregul Orient, cu
populatia lui muncitoare de sute de milioane, care e exploa-
tata i adusa la ultimul grad de mizerie omeneasca, este pus
in asemenea conditii, c. fortele lui fizice i materiale nu su
fera absolut nici o comparatie cu fortele fizice, materiale
rnilitare ale oricaruia dintre statele mult mai mici din
Europa occidentala.

Putem noi s evitam o viitoare ciocnire cu aceste state
imperialiste ? Exista oare vreo speranta Ca contradictiile in-
terne si conflictele dintre statele imperialiste prospere din
Occident si statele imperialiste prospere din Orient ne vor
oferi pentru a doua oara un ragaz, asa cum s-a intimplat
prima oara, cind, datorita contradictiilor existente in lagarul
contrarevolutionarilor din Occident si Orient, in lagarul
exploatatorilor orientali i occidentali, in lagarul Japonici
Americii, campania contrarevolutiei vest-europene, care cra
menita s. sprijine contrarevolutia rusa, a esuat ?

La aceasta intrebare, mi se pare mie, trebuie sa se rds-
puncla." in sensul c aici solutia depinde de prea multi factori,
iar deznodamintul luptei, privita in ansamblu, poate fi pre-
vazut numai pornindu-se de la considerentul ca, in ultima
instanta, imensa majoritate a populatiei globului pamintesc
este instruit i educata pentru lupta chiar de catre
capitalism.

29*

sa

si

si
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Deznoclimintul luptei depinde, in ultima analiza, de
faptul c Rusia, India, China etc. formeaza imensa majori-
tate a populatiei globului pamintesc. $i in ultimii ani tocmai
aceasta majoritate a populatiei este antrenata, neobisnuit de
repede, in lupta pentru eliberarea ei ; astfel ca in acest sens
nu poate sä existe nici umbra de indoiala asupra deznoda-
mintului luptei ce se duce pe plan mondial. In acest sens,
victoria definitiva a socialismului este absolut i pe deplin
asigurata.

Dar pe noi nu aceasta inevitabilitate a victoriei definitive
a socialismului ne intereseaza. Ne intereseaza tactica pe care
noi, Partidul Comunist din Rusia, noi, Puterea sovietica din
Rusia, trebuie s-o urmam pentru a impiedica statele contra-
revolutionare din Europa occidentala sa ne striveasca. Pen-
tru a asigura existenta noastra pina la viitoarea ciocnire

intre Occidentul imperialist contrarevolutionar
Orientul revolutionar si nationalist, intre statele cele mai
civilizate din lume i statele care se afla intr-o stare de
inapoiere orientala, dar care constituie majoritatea, trebuie
ca aceasta majoritate sà aiba timp sa se civilizeze. Nici noi
n-am ajuns la un grad de civilizatie destul de inalt ca sa
putem trece de-a dreptul la socialism, cu toate c avem pre-
misele politice necesare. Trebuie sa urmam aceasta tactica
sau s adoptam, pentru salvarea noastra, urmatoarea

Trebuie s. ne straduim sa construim un stat 'in care mun-
citorii sa-si pastreze rolul conducator fatal de taranime,
sa-si mentina increderea ei i, printr-o stricta economie, sa
elimine din toate raporturile lor sociale orice urma de risipa.

Trebuie sa reducem aparatul nostru de stat realizind
maximum de economii. Trebuie sa facem s dispara din el
orice urma din risipa ce i-a fost lasata ca mostenire, intr-o
masura alit de mare, de Rusia tarista, de aparatul ei biro-
cratic-capitalist.

Nu inseamna, oare, ca introducem in felul acesta domnia
spiritului marginit taranesc ?

Nu. Dacâ vom mentine pentru clasa muncitoare rolul ei
de conducator al taranimii, vom putea, cu pretul unor eco-
nomii extrem de severe in gospodaria statului nostru,
tacem in asa fel ca orke economii, oricit de mici, sa fie fo-

si

sa

1

mi-
litara

politica.
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losite pentru dezvoltarea marii noastre industrii mecanizate,
pentru dezvoltarea electrificarii, a extractiei de turba pe
cale hidraulica, pentru terminarea construirii Volhovstroiu-
lui etc.

In asemenea masuri, i numai in ele, ne punem noi spe-
ranta. Numai in acest caz vom fi in stare sa trecem ca
sa vorbesc la figurat de pe un cal pe altul, i anume de
pe calul costeliv al taranului, al mujicului, de pe calul eco-
nomiilor prevazute pentru o tara agricola ruinata, pe calul
pe care-1 cauta, si nu poate sà nu-1 caute, pentru sine prole-
tariatul, pe calul marii industrii mecanizate, al electrificarii,
al Volhovstroiului etc.

Iata cum se imbina, in gindirea mea, planul general al
muncii noastre, al politicii noastre, al tacticii noastre, al
strategiei noastre cu sarcinile Inspectiei muncitoresti-tara-
nesti reorganizate. Iata in ce consta, pentru mine, justifi-
carea grijii exceptionale, a atentiei exceptionale pe care tre-
buie s-o acordam Inspectiei muncitoresti-taranesti, ridicind-o
la o inaltime excepçional i asigurindu-i o conducere care
sa se bucure de aceleasi drepturi ca i Comitetul Cen-
tral s.a.m.d.

Aceasta justificare consta in aceea c numai printr-o
curatire cit mai radicala a aparatului nostru, printr-o cit
mai mare reducere a tot ce nu este absolut necesar in acest
aparat, vom fi in stare sa ne mentinem in mod sigur. $l
vom fi in stare sa ne mentinem nu la nivelul unei tari cu
mica productie taraneasca, nu la nivelul acestei marginiri
generale, ci la un nivel care si se ridice neincetat, tot mai
sus si mai sus, spre marea industrie mecanizata.

Iata, ce sarcini inalte intrevad eu pentru Inspectia noastra
muncitoreasca-taraneasca. Iata de ce schitez eu pentru ea
planul fuzionarii unui Malt organ de partid, care se bucura
de mare autoritate, cu un obisnuit" comisariat al poporului.
2 martie 1923

Pravda nr. 49 din 4 tnartie 1927
Semnat : N. Lenin

Se tipareste dupa tevtul
consemnat de secretara

(un eremplar dactilografiat),
confruntat en textul aparut In Ziar
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MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL XI-LEA
AL P.C.(b) DIN RUSIA

1

PLANURILE RAPORTULUI POLITIC AL COMTE-
TULU I CENTRAL AL P.C. (b) DIN RUSIA*

1

Insemndri pentru planul raportului politic la congres.
Toatd expunerea trebuie fAcutà in asa fel, incit sA clued

la 3 concluzii principale.
I (A) Genova. Vom sti sä ne apärtim interesele.

Nu sintem bätuti si nu vor reusi sil ne batd,
nici sd ne tragd pe sfoard.

2 (B) Internationala ComunistA. ConsecintA, concluzie,
rezultat al cuceririlor de importantA istoricA
mondialà ale marii revolutii ruse
x: democratia burghezA ; gunoiul acumulat timp

de 400 de ani a fost curdtat in 4 ani
,S: iesirea (pe cale revolutionarA) din razboiul

imperialist, reactionar
y: tipul sovietic de stat (prima locomotivá e

nereusitd D.
3 (C) acum avem rAgaz pentru munca de zi cu z i.

Comunistii cu munci de rAspund ere din primele
rinduri sA treacA in rindurile din spate 1
Simplul vinzAtor de prAvAlie sA iasä in fatä !
Ritm lent.
Chestiuni ingrunte.
Activitate culturalg si economicA.

Dulceaga pdlavrAgeala comu-
nista'. (de care ti se face leha-
mite) si adevArul de clasa al
lui Ustrealov.

Nu stim sd gospodArim :
vinzatorul de prAvalie
versus** comunistul cu
muncd de rdspundere;
un exemplu (bazinul
Donetului si Peatakov).

' Vezi volumul de fatA, p. 75-124. Nola red.
** in comparatie cu. Nola trad.

1MM
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In anul la care se refera
raportul (1921-1922), ln
domeniul n.e.p.-ului mai
mult am fost nevoiti sa ne
aparam de atacuri decit sa
atacam. Unul batut face
cit doi nebatuti..."

2

Rezultatele politicii promovate in acest an; inväta-
mintele care decurg din politica promovata in acest an

iata tema.
In ordine cronologica: 1) n.e.p.-ul ; 2) Internationala

Comunista; 3) Genova.
In ordine inversa:
Despre Genova nil novi* dupà cuvintarea mea

de la 6. III** si dupà cuvintarile toy. Trotki, pe care
le cunoaste toata lumea.

DespreInternationala Comunisteitema
tov. Zinoviev? Sa renunt la acest punct?

N.e.p.-ul:
Apreciere generala asupra lui. Inca in 1918 s-a
facut* **...
Notiunea de capitalism de stat"...
Primul an. N-a fost decit un inceput. (Foametea si
altele.)
Adaptare la taranime in sensul inlesnirii trecerii,
in sensul unei apropieri.
Incetarea retragerii.
Suficient pentru victoria socialismului.
Problema nivelului de culturd.
Criza financiard, impozitele (bugetul .i, La-
ri n...?)215
Ustrealov.
Priceperea de a face comert si priceperea de a conduce...
Todorski, citat din lucrarea lui.

' nimic nou. Nota trad.
Vezi volumul de fag, p. 1-17. Nota red.

*** Vezi V .I.Lenin. Opere complete, vol. 36, Bucurotl, Editura poll-
tica, 1965, ed. a doua, p. 308-331. Note red.

**
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Vinzatorii de pravalie versus comunistii.
Omul care a dat dovadd de exces de zel administra-
tiv...216

Finalul:
Care veriga a lantului"? 1918 Sovietele. 1919-1920

riposta.
1921 inceputul construe-

tiei. Foametea.
1922: diserepanta

(prapastia) dintre
imensitatea sarcini-
lor si saracia ma-
teriala si culturalà.
A astupa aceasta
prapastie.

SA incetam retragerea :
Noud ne ajunge (pen-

tru a asigura victoria
socialismului) ceea ce
a ocupat" statul prole-
tar minus ceea ce s-a
cedat deja n.e.p.-ului.

Succesul e asigurat
dad, exista in suficienta
masurd? ce ? culturd ! I !

Ustrealov in Sine-
na Veh" ca admi-
rabil antidot impotri-
va dulcegei palavra-
geli comuniste".

Completiiri
Completare la raport:

masuri practice urgente:
Tiurupa intinerit"
+
Rikov: 1) E bun la ceva si

Wilhelm prin chirurgul
sau.

2) partea rea au taiat-o si
au lasat-o in societatea capi-
talista, iar partea buna au
retrimis-o in Rusia socialista.

3) debarasat de micul" ex-
ces de colegialism din C.E.S.,
Rikov s-a dovedit a fi un sef
capabil in calitate de comisar
extraordinar al aproviziona-
rii.
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N.B.

Nu e rau fail' bine: am tot
stat in concediu de board §i
timp de o jumatate de an (in
1921 si 1922) am privit ca
spectator"217.

Corespondenta cu Tiurupa de
la sfirsitul lunii ianua-
rie 1922 cu privire la
noua organizare a mune ii.

Ca urmare: u§urarea activi-
tätii Biroulai Politic, despo-
vararea lui de probleme ma-
runte, ridicarea prestigiului
sail i a capacitätii sale de
lucru (exemplu : com isia Trotki
pentru Directia generald a hir-
tiei. Trebuie extinsa crearea
unor asemenea comisii).

3

De mentionat ca, fiind bol-
nav, ma voi rezuma la lucru-
rile esentiale §i voi fi cit se
poate de scurt. Daca va fi
nevoie, completarile vor fi
facute de altcineva.
1.. Despre Genova se va

repeta cele spuse la 6.111.
2. Despre n.e.p. Dou5 teze

principale: (a) e mai
comod pentru t Arani ca
faza de tranzitie la socia-
lism, e pentru ei ceva
obisnuit ; singura cale po-
sibild in conditii cind ma-
rea industrie e la pdmint.

N.e.p.-ul --=--
(1) verificarea alian-

tei" cu economia
taraneasca.

(2) verificarea intre-
cerii cu capita-
lismul (atit cu cel
comercial, cit si
cu cel industrial)
(atit cu cel rus, cit
,i cu cel strain)*.

Aceste puncte au fost adlugate de V.I. Lenin ulterior. Nota red.
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3. (b) Capitalism de stat". Nollunea scolastica? Nu.
Nu e cel care a existat in timpul capitalisinului;
e nevoie de o notiune n o u a, caci avem de-a face
cu un fenomen nou. Statul = clasa muncitoare,
avangarda ei, forta ei organizatorica i culturala.
concentrata.

4. Incetarea retragerii (s-a spus deja la 6. III. 1922) in
nurnele C.C.
Terenul a fost sondat ; inceputul a fost facut ; socie-

mixte au fost lansate. Daca retragerea a luat
sfirsit, ce trebuie sa facem um im Bilde zu bleiben**?
Sit regrupdm fortele; sà pregatim (pe plan economic)
ofensiva (asupra capitalului privat).

5. Evolutie sau tactica? Ustrealov in Smena Veh".
Ceva mai bun. decit dulceaga palavrägeala comu-
nista".

6. Cine pe eine va invinge? Ce ne lipseste? Nivelul
necesar de cultui a. Prieeperea de a conduce (inclusiv
aceea de a face comert de stat).

7. Todorski (Inca in 1918, invingatorul si invinsul:
pind si la Vesiegonsk !): nivelul necesar de cul-
cu miinile cui sa con- I tura'.
struim cornunismul?

S. Lipsa de pricepere de a
conduce: noi stim" ea'
nu ne pricepem = in-
ceputul cunoasterii.
Doud exemple.

9. (a) Curn a luptat Co-
operativa de consum
din Moscova impotriva
birocratismului Comi-
sariatulu i poporului
pentru comertul exte-
rior?

Vezi volumul de fak, p. 8 17. Nola red.
ca sã pastrfun perspectiva. Nota trad.

Aceste cuvinte au fost adaugate de V.I. Lenin ulterior. Nola red.

Utile
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I Ce a lipsit aici?
INivelul necesar de culturei._
10. (b) Cum un comunist in-

zestrat a dat dovadd de
exces de zel adminis-
trativ".

A se adduga: bugetul
(Larin) neapArat: trus-
turile de stat (rolul co-
munist ilor).

dar aici? Priceperea de a imbina administrarea
cu politica. -

11. Concluzia ce se poate trage din consideratiile si exem-
plele tipice de mai sus: Dispunem de suficiente
mijloace economice ,Fi, politice pentru
construirea fundamentului societal ii socialiste.

Ce lipseste? Nivelul necesar de culturd, priceperea.
12. Cf. aprecierea mensevico-alb- in 4 ani gunoiul

gardista. acumulat in
(oc) democratie burghezd? 400 de ani

Da ! dar voi?
([3) iesirea din rdzboi. (Dar acum?)
(y) Statul sovietic. P r i in a masina cu abur.
Trei mari lucruri au fost realizate si cucerite defi-

nitiv.
Al patrulea si principalul : fundamentul economiei

socialiste? N u existei Inca. Sd. refacem Inca
si Inca o data, sd ducem la capdt treaba inceputd.

13. De care verigd a lantului" sä ne prindem acum?
1917 iesirea din rdzboi
1918 Constitutia sovieticd versus Constituanta.
1919 si 1920 riposta
1921 retragerea (n.e.p.-ul) ia ordinel*
1922 o altd inter ventie? Criza finan-

ciard? Rdgaz?
verificarea oamenilor, controlul execu-

talrii efective.
' Cuvintele In ordirrek au fost adaugate de V.I. Lenin ulterior.

Nota red.

I

I





Prima pagini a manuscrisului lui V. I. Lenin Ho
tirlre cu urivire la munca vicepreaedinfilor(a vitt
prwclinfilor C.C.P. t;t C.M.A.)". 11 aprilte f922
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Miezul problemei: prapastia dintre ma-
relia istorica a sarcinilor trasate si a c6ror indepli-
nire incepe deja,

fi sdracia materiala si culturala.
14. In fruntea maselor (altfel sintem cu totii ca o picàturà

in mare).
Masele vor ggsi acum ea' tocmai munca econo-

mica si culturald trebuie sd stea In centrul preocu-
parilor lor.

Intr-un moment revolutionar noi am flcut
maximum.

Intr-un scurt interval nerevolutionar trebuie s'à
stim sd desMsuram activitate culturalà.

15. Sa' nu se facd abuz de decrete (faza propa-
gandei prin decrete" a trecut), de reor-
ganizdri etc. etc. 0 modestd muncd culturala, cul-
tural-economic6. Controlul executArii!!!

\.:

Completäri: 1. C.C.P. si C.M.A. Vi-
cepresedintii.

2. Partidul versus munca
in aparatul de stat

3. C.E.C. din Rusia.
Proiectul de directivil
va fi prezentat.

Planul cuvintArii
1. Despre Genova

repetare a celor
6. III. 1922.

N. B.
indeosebiConiisiile

economice
regionale*

4

pentru 27. III. 1922
o scurta + Componenta
spuse la delegatiei a fost

stabilitä. Di-
rectivele au fost
de mai multe
ori discutate in
mod amdnuntit.S Intent
gata".

Cuvintele: N. B. Indeosebi Comisiile economice regio-
n a 1 e" au fost adaugate de V.I. Lenin ulterior. Nota red.

/
f
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2. N. e. p.-ul. Principaleie puncte
ale acestei probleme":

(a) Verificarea aliantei" cu
economia Orilneascd.

3. (b) Verificarea se face prin
intrecerea dintre intreprinde-
rile de stat si cele capitaliste
(atit coniereiale cit si indus-
triale; atit ruse cit si straine).

4. (c) Capitalism de stat". Sem-
nif icatia scolastic6 versus semni-
ficatia revolutionard si prac-
tied a acestui cuvint.

5. (d) Incetarea retragerii. Nu
in sensul: ne-am insusit deja
cunostintele necesare", ci in
sensul : nu fi nervos, nu inventa,
ci stràduieste-te s'a inveti in
condiriile date; re-
gruparea fortelor si pregdtirea"
--- lozinca la ordinea zilei. Pre-
gatirea ofensivei asupracapitalului pri-
v a t = lozinca.

6. Evolutie sau tacticd"? Us-
trealov in Smena Veh": ceva
mai folositor decit dulceaga
palAvrrigealti comuniste.

7. Cine pe eine va invinge? Ce
ne lipseste? Nivelul necesar de
culturil, priceperea de a conduce
(inclusiv priceperea de a face
comert d e stat).

( Csatpa it t a lsits de

sintem noi".

Terenul a fost son-
dat. Societd-tile mixte.
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.8. Todorski, p. 62,a se
sublinia. Inca 'in X.1918 !

Cf. invingatorul
si invinsul: eine
are un nivel de

culturà mai
inalt? 4 700 de

comunisti cu
munci de

rAspundere la
Moscova si
birocratia

moscovita.

Doud exemple tipice:

Exemplul nr. 1: Cooperativa de consum din Moscova
a avut de luptat impotriva birocratismului Comi-
misariatului poporului pentru comerful exterior.
Copie dupd vaca alb6". Ce le lipsea lor" (cu

exceptia lui Krasin §i a lui Kamenev)? Nivelul nece-
sar de cultura.

(Materiale in legaturd cu afacerea"
C.C. M. contra C.P.C.E.)

10. Exemplul nr. 2: Cum s-a fa'cut
el" t(§i nu

exces
numai el") vinovat

de de zel administrativ?
(in bazinul Donetului).

Trusturile de stat": un exem-
plu... pentru anul viitor I

Aici a fost o i n-
suficientà price-
pere de a condu-
ce + o anumita
gre§eala politica.

irolul comunisti-
lor :

knecorespunzatori!
42. Concluzia: dispunem de sufi-

ciente mijloace pentru a in-
vinge in n.e.p.: atit mijloace
politice, cit i mijloace econo-
mice. Ne 1ipse0e n a la a
nivelul necesar de cultura

13. Albgardi§tii (inclusiv mensevicii §i eserii et Co.) I/6d
in asta ceva care ar fi in folosul lor ! Zadarnice iluzii !

30

-'.4.

1.1.

i"
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0 scurta trecere in revista a cuceririlor definitive
0 a celor in curs de realizare este cit se poate de
utila:

(7.). Revolutie burghezo-democraticA, spun ei"?
Impotriva lor (gunoiul acumulat in 400 de
ani a fost curatat in 4 ani 1).

(p). ie0rea din razboi: ie0re revolutionarci dintr-un
rAzboi reactionar. Dar la ei?

(y). Statul sovietic. Primul stat de acest gen din
lume. Epoca noud : mai proastà decit prima
locornotiv a ii

Trei cuceriri definitive.
A patra 0 cea mai impor tanta

e in curs de realizare: fundamental
economiei socialiste. Sa refacem
Inca §i Inca o data.

14. De care veriga a lantului" trebuie sA ne prindem
acum?
1917 ie0rea din rdzboi.
1918 Statul sovietic versus Constituanta.
1919 §i 1920 riposta data invaziei.
1921: realizarea unei apropieri economice de Ora-

nime. C ci u t area unei politici eco no mic e.
1922: Esentialul 11 constituie acum nu institutiile.
nici reorganizarile sau emiterea de noi decrete, ci
oamenii si controlul executdrii. Alegerea oamenilor
0 controlul executarii.

Cu urmatoarele trei (3) conditii:
(oc) Lipsa unei interventii din afara.

Atitudinea fa-VA de men§evici §i eseri:
pedeapsa cu moartea pentru infracliuni
politice.

((3) Criza financiara sä nu fie prea grava (sa
nu fie foarte grava? curatirea trusturilor
de stat).

(y) Sa nu facem gresseli politice.
15. Miezul problemei" (veriga lantului) = prApastia

dintre marelda sarcinilor trasate §i seircicia nu nuraai
rnaterialà, ci siculturalii.
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4.16. Trebuie sa." am in fruntea maselor, altfel sintem ca o
picàturà in mare.

Faza propagandei prin decrete" a trecut. Masele vor
Inte lege si aprecia numai munca practica concretà,
succesul practic in activitatea economicA
Si culturalà.

E* = Alegerea oamenilor i controlul executilrii!

Completlri:

1. Partidul versus organele de stat. (Sä fie despoviirat
de probleme mrirunte. Sä mgrim responsabilitatea
lucrátorilor din aparatul de stat.)

2. C.E.C. din Rusia? Sesiuni mai lungi. Dezbateri mai
am'anuntite. Verificare mai migäloasil.

3. C.C.P. i C.M.A.
Loctiitorii mei (Rikov i folosul adus de Wilhelm
al II-lea),

corespondenta din ianuarie 1922. Controlul execu-
intdrirea disciplinei, curatire

pind de sus.
4. C.C.P. S6-i ridica'm autoritatea, sd-1 despovgrAm

de probleme márunte.
5. C.M.A. Dezvoltarea si extinderea activitAtii comi-siilor economice regionale.
6. Micul C.C.P. Trebuie si el despovàrat de probleme

mdrunte.
Proiectul de directive (din insàrcinarea C.C.) va fi
prezentat.

Variantele 1, 2 si 3 ale planului
au fost scrise intre

21 si 25 rnartie, varianta 4
in zilele de 25-26 martie 1922

Publicat pentru prima oara: Se tipcireVe dupe manuscris
variantele
Culegeri

1, 2 si 3 in 1930,
din Lenin", vol. XIII,

varianta 4 in 1926, in revista
Bolfevik" nr.

Ia concluzie. Nola trod.

39*

Orli,

4

f

ince-
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2

INSEMNARI FACUTE IN SEDINTA
DIN 2 APRILIE A CONGRESULUI

Sedoi:
a) ...Contradictii, situatie anormalà, inconsecventa...
ph,maximunz de ineredere"si!!?

1) Netemeinicia acuzatiei aduse Comitetului Central
Cà ar persecuta fosta Opozitie muncitoreased

2) refuzul de a participa la munca pozitivä
3) concentrarea atentiei asupra jocului de-a opozitia
4) comportarea la congresul metalurgistilor
5) idem dupd congres
6) se observá oare in rindurile fostei Opozifii muncito-

resti o sciziune care s'a determine partidul sà facd distinc-
tie intre o majoritate care, cu toatà deosebirea de vederi,
activeaza loial in partid si o minoritate (poate chiar i
infimti) care se comportä vädit neloial.

Scris la 2 aprilie 1922
Pub tient pentru prima oard -in 1959,
in ,,Culegeri din Lenin", vol. XXXV1

Se tipdrefte dupd Tr:07214.8mb



IN LEGATURA CU INTOCMIREA HOTARIRII
REFERITOARE LA MUNCA VICEPRE*EDINTILOR

(CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI
CONSILIULUI MUNCII 51 APARARII)*

1

PLA.NURILE HOTARIRII

4. IV. 1922.
Cu privire la

vicepretiedintil C.C.P.
l) oho din timp sà consacre departamentelor economice.

celorlalte departamente.Pe primul plan finantele.
2) Principalul controlul executàrii.
3) Aparatul secretarii generali.

Sca nu fie màrit peste mAsurg.
Minimum.
Aparatul I.M.T.

4) Controlul asupra lucrátorilor din veriga de jos
reorganizarea celulelor comuniste?)

5) 0 nouà repartizare a comunip,ilor in cadrul iRstitu-
tiilor de stat, astfel incit ei sh" nu se piardà printre
ceilalti lucrätori, sa; nu fie simpli pioni, ci sä detind
posturi care s5. le dea posibilitatea de a demasca
elementele necinstite si de a acce ler a mersul
luergrilor.

6) Lectura ziarului Ekonomiceskaia Jizn" este obliga-
torie pentru ambii vicepreedinti.

El trebuie transformat intr-un organ de condu-
cere economicä, de verificare a prezentdrii ddrilor
de seam6 etc.

Vezi volumul de tag, p. 162-171. Nota red.

4 4:;

(si

+
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7) Directia centralei de statisticei s'à fie transformatà dim
organ academic intr-un organ care sd ajute in munca
de conducere.

(N.B.: Pephonov)

8) Intregul aparat al Comisariatului poporuluipentru,
comerlul interior si al Uniunii cen-
trale a cooperativelor de consum sa
fie trecut la un sistem procentual de
retribuire, in functie de volumul ope-
ratiilor comerciale si de marimea
beneficiului

Sistemul premial

9) Curatirea trusturilor de stat
Fi anchetarea severà a n e-
r egu lilor comise de
ele.

10) Comisariatul po-porului pentru
comertul interior?

0 comisie + ComisiEe
economice guberniale

C.P.C. I. ? C.E.S.

11) Comisiile economice guberniale: chemarealuerMo-
rilor? dari de seamà?

+deplaseiri pe teren
+ reducerea statului de functiuni
+ reglementarea judicioasd si simplificarea lucra-

rilor de birou.

(12) Citirea ddrilor de seam6 ale Comisiilor economicek._
guberniale?

(13) Inregistrarea stenograficd a activitAii
I vicepresedintilor. I

Capitolul III (p. 3).
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Despre activitatea vicepre$edinti-
lor

La Tiurupa 4 :capitole: I. sarcinile (I, 1-11)
II. sistemul de lucru (II,

1-6)
III. contactul (III, 1-4)
IV. repartizarea muncii (IV,

1-2, ae)
(V) + probleme speciale.

Trei capitole:

A) Sarcini generale.
B) Repartizarea comisariatelor poporului.
C) Probleme speciale (Comisariatul poporului pentru

comertul interior; darile de seam ii).

La Tiorupa:
1. Controlul muncii efective.
2. Controlul executgrii.
3. Comisarii poporului si anumitd alti conducdtori de

institutii trebuie constrinsi sd conducà in mod de
sine stdt6tor si pe propria lor rdspundere.

4. Instaurarea responsabi1it4ii individuale.
5. Supravegherea riguroasd si permanentà a lucrdtorilor
6. Cunoasterea persona 1 a a luceatorilor.

42. 31 bis.
7. Combaterea birocratismului si a tdrAggnelii.
S. Despovgrarea C.C.P. si a C.M.A. de problemele

m'arunte.
9. Este necesar ca Micul C.C.P. si $edintele ope-

rative ale C.M.A. sa' nu-si extindà activitatea.
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10. Departamentele deosebit de importante vor fi decla-
rate institutii cu sarcini de soc.

11. Desemnarea principalelor directii care vor fi supt2se
unei supravegheri speciale. Ad 4 0.

(II) 12. Viceprepdiniii se debaraseazA de chestiuni mArunte-
1.3. Idem de comisii.
14. Tind sä desfiinteze comisiile.
1.5. Se debaraseaz6 de orice participare personald la a^ti-

vitatea comisiilor.
16. Folosesc aparatul si al Secretariatalui general-
17. Pedepse sanctiuni administrative si trimiterea in

fata justitiei (procese demonstrative).

(III) 18. Isi comunica unul altuia copii (dupg textul ster.o-
grafiat al dispozitiilor date).

19. Idem extrase din rapoarte.
20. Se consultà reciproc.
21. Cautd sg evite incàlcArile reciproce de atributi.i.

(IV) 122. Prezideaz6 pe rind, cite o srtptgminá fiecare.
23. Ii repartizeazd comisariatele.
24. nu pentru o perioadd indelungatd.
25. atit cele economice, cit si cele neeconomice.
26. fractionarea comisariatelor poporului.
27. aprobarea lui Lenin.
28. Consiliul economic superior si Comisariatul po-

porului pentru aprovizionare.
29. Micul C.C.P.
30. Secretariatul general al C.C.P.
31. Comisiile economice regionale.
31 bis. Chemarea lucrgtorilor.
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32. Legatura cu institutiile de stat.

Capitolul V:
(V) 33. 9/10 pentru comisariatele economice.

34. Din care 9//0 pentru finante.
[34 bis: Comisariatul poporului pentru

ceiile de comunicatie.]
35. Ekonomiceskaia Jizn".
36. Directia centrald de statistiai.
37. Comertul. %%.

(Comertul exterior. )
Cooperatia.

38. Comertul interior.
39. Trusturile de stat.
40. Sectdi model (lucrdrile de birou).

N.B.11141. Reducerea statului de functiuni.

lad 6.42. Lucrdtorii din veriga de jos.

43. Deplasgri.
44. 0 noud repartizare a comunistilor in institutiile de

stat.
45. Ddrile de seamei f i citirea lor.

I. Principalul:
I. Controlul executgrii elective 11 si 21; reducerea

statului de functiuni; combaterea birocratis-
mului si a tgrAggnelii 171._1

2. Examinarea in alte instante a problemelor referitoare
la institutiile de stat 132 la R 1 ko Q.1

3. Despovàrarea C.C.P. si a C.M.A. de probleme
märunte 1§81.
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4. Idem Micul C.C.P. §i §edintele operative ale
C.M.A.1§ 91.

77-5. Comisarii poporului §i anumiti alti conducAtori de
institutii trebuie constrIn§i sd conducà In mod de
sine st6t6tor §i pe propria lor rdspundere 1§ 31.

6. Instaurarea responsabilitàtii individuale141.
(supravegherea riguroas6 §i concretà: 151)._

7. Cunomterea personald a lucrgtorilor din veriga de
jos. Deplasdri.

I 6 ± 42 ± 31 bis + 43 I

8. i§ 101: Departamentele sau sectiile deosebit de im-
portante vor fi declarate institutii cu sarcini de
§oc (momentul") (sau supravegherea speciald).

II.

9. 9/10 pentru comisariatele economice1331.

10. Din care 9/10 pentru finante 1341.
10. Deosebit de important Comisariatul poporului

pentru cdile de comunicatie* 134 bis 1.

11. Sistemul premial 1371. Comisariatul poporului pen-
tru comertul interior §i Uniunea centralà a cooperati-
velor de consum (peste tot? sistemul premial?)

12. Departamentul comertului interior 1381._
13. Trusturile de stat 1391.
14. 2-4 sectii model 1 40, 411

Ireducerea statului de functiuni
norme privind alcätuirea lor
recompensarea pe ma'sura reducerii?

' In manuscrls, acest punct a fost Mat de Lenin. Nota red.

_



IN LEGATURA CU MUNCA VICEPRESEDINTILOR 449

15. 0 noud repartizare a comun4tilor in institutiile de
statI441-

16. Ddrile de seamd ale comisiilor economice

17. Ekonomiceskaia Jizn" 1351.

18. Directia centrald de statisticd 36 ._
III. Sistemul de lucru.

1451.

19. 1121 Debarasare de chestiuni m'arunte §i de intreve-
deri de prisos.

20. idem de comisii 1131_
21. desfiirgarea comisiilor 1141
22. debarasare de orice participare personalà la activi-

tatea comisiilor 1151._
23. Aparatul I.M.T.

si al Secretariatului general (minimum)1161._
24. Pedepse sanctiuni administrative si trimiterea in

fata justildei 1171.

IV. Contactul.
25. Comunicdri de copii si stenografierea dispozitiilor

d ate 1181*

26. Idem extrase din rapoarte 191._
27. Se consultá reciproc 1201_
28. Cautà s'd evite incdlcàrile reciproce de atributii1211*.

' Acest punct a fost tliat de V.I. Lenin. Nota red.
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V.

29. La C.C.P. prezideazá Tiurupa,
la C.M.A. Rikov.

30. Semnarea dispozitiilor telefonice.
31. Repartizarea departamentelor

sub raportul supravegherii aparatului
ci al controlului executcirii.

Publicat pentru prima yard in 1928. Se tipdreste dupd manuscris
in Culegeri din Lenin", vol. VIII

2

PRINCIPALELE CAPITOLE ALE HOTARIRII

Capitolele:
I. Sarcinile generale si fundamentale ale vicepresedin-

tilor.
II. Probleme speciale privind munca vicepresedintilor.

III. Sistemul de lucru. Aparatul.
IV. Contactul dintre vicepresedinti.
V. Repartizarea muncii intre vicepresedinti.

Scris nu mai tirziu Se tipdreste peniru prima oard,
de 11 aprilie 1922 dupd manuscris
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TEZELE SCRISORII DESPRE «DUBLA»
SUBORDONARE 5I DESPRE LEGALITATE"*

(a) (b)
Dub la subordonare i supravegherea respectarii le-

galitatii.
Impotriva centralismului birocratic? pentru inde-

pendenta indispensabild a organelor locale? impotriva
atitudinii arogante fall de lucratorii comitetelor exe-
cutive guberniale?

Ce este arogant in ideea ca. legalitatea nu poate fi una
la Kaluga i alta la Kazan?

Dub la subordonare trebuie sä fie acolo unde se cuvine
sa fie luate in considerare anumite deosebiri:

agricultura in gubernia Kaluga prezintä deosebiri fata
de cea din gubernia Kazan; idem industria, intreaga
opera de administrare. Legalitatea Irish" trebuie sa fie
una si aceeasi. Altminteri nu poate s existe nici via-0
civilizata, nici constiinta

Legalitate unica conducere administrativa locala
Si instante judeceitoresti locale. Procuratura nu are atri-
butii administrative si nu decide in nici o problema**.

Ea vegheaza asupra respectarii legalitatii: nu suspenda
executarea hotaririlor Comitetului executiv gubernial
nu apreciazd oportunitatea lor (cum face Inspectia munci-
toreasca-taraneasca), ci se limiteaza exclusiv la apararea

unice.
De aceea hotarirea comisiei C.E.C. constituie o grava

eroare principiala i o aplicare profund gresità a prin-
cipiului dublei subordonari.

Vezi volumul de fatá, p. 212-216. Nota red.
In manuscris, primele $ase alineate Mut taiate. Nota red.

t'i

legalitatii
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Se mai pune apoi i problema influentelor locale.
Oceanul ilegalitaii si rdul influentelor locale. Exemplu:

curgtirea rindurilor partidului. Se poate oare nega acest
lucru sau sà se vadd in el o atitudine de arogantä fata de
lucrdtorii comitetelor executive guberniale?

10 sau 100 de membri de partid capabili s'à lupte impo-
triva influentei locale?

Biroul Organizatoric Biroul Politic + Comisia
Centrala de Control

Organe centrale = procurorul general + Tribunalul
Suprem Comisariatul poporului pentru iustitie
+ (act)

A = birocratia local, cu influentele locale =
barierà de netrecut intre poporul muncitor i puterea
de stat31

B II un minimum de legalitate i ordine de drept e acelasi
II peste tot, si nu diferd de la o localitate la alta.

Scris
de

nu mai tirziu
20 mai 1922

Publicat pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. XX XV I

Se tipdreete dupd manuscris

_=.(a/t)

+

I
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PLANUL CUVINTARII ROSTITE
LA SESIUNEA A IV-A A C.E.C. DIN RUSIA

IN CEA DE-A IX-A LEGISLATUR A*

1) Vladivostokul:

2) Codul muncii.

Republica Extremului Orient
imperialismul japonez

rAzboiul §i diplomatia.
Putin? Productivitatea muncii.

Nivelul de culturd.
3) Codul agrar: consfintire si perfectionare, acumulare

de experientà.
4) §i 5) Codul civil i legea de organizare judeatoreasc6

(idem N.B.).
6) cu privire la sovietele locale,
la comitetele executive f baza intregii

guberniale etc. noastre constitutii
Nu voi continua la fel de sistematic aceastà trecere in

revistg. a activiteltdi dv., deoarece cred c'd am atins chesti-
unile principale.

Numai despre apara tul nostrude stat.
Recensgmintul recent (1 octombrie 1922) 2 4 3 de

mii fat4 de 2 3 1 de mii (28 august 1920)".
Invdteitura, imbundt at ir ea aparatului, ridi-

carea nivelului de culturd.

Scris
de 25

in jurul
octombrie

datei
1922

Publicat pentru prima card in 1945.
in Culegeri din Lenin", vol. XXXV

Se tipdrqte dupd manuscris

*
**

Vezi
Vezi

volumul de fatI, p. 265-271. Nola
red.

red.
volumul de fata, p. 508. Nola

1
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INSEMNARI CU PRIVIRE
LA STABILIZAREA RUBLEI218

1) S-a mentinut timp de aproape 6 luni (din mai pin6 la
jumatatea lunii octombrie)

#
stabilizare relativg (succesul denotä eficienta
muncii noastre)

2) va fi mai greu in viitoarele 6 luni, speranta in
impozite. (Va fi, poate, mai binedecit in anul trecut) ((X. X.1.))

3) la Banca de stat sint 20 de milioane de ruble-aur
pentru asiaurarea bonurilorb
un sprijin pentru industrie

cc)

(3) pentru cornertul exterior

* interesul general al intregii economii nationale
plus cel al industriei

Scris la sfireitul lunii octombrie
inceputul lunii noiembrie 1922

Publicat pentru prima oard in 1959,
in Culegeri din Lenin", vol. X X XV I

Se tipdreete dupd manuscris
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PLANURILE RAPORTULUI
CINCI ANI DE REVOLUTIE RUSA

PERSPECTIVELE REVOLUTIEI MONDIALE",
PREZENTAT LA CONGRESUL AL IV-LEA

AL INTERNATIONALEI COMUNISTE*

1

1. Nu mil prezint ca raportor, ci imi propun sà fac doar
o scurtei introducere la dezbateri (boala etc.).

2. Tema: N.e.p.-ul a lost sau nu confirmat de expe-
rienta? pentru (experienta) sau impotriva?

o. Problema capitalismului de stat" a fost atinsa 'Inca
in 1918.

4. Citat din bro§ura219. Sette 5. I II I Capitalismul de

stat ar insemna un progres".

5. Citat: 5 elemente" ale economieilRusiei.
6. Citat: care element precumpane§te?

7. Care este planul sau ideea san esenta n.e.p.-ului?
a) pastrarea pamintului in miinile statului
(3) idem in ce privqte toate posturile-cheie din sfera

mijloacelor de productie (trans-
porturile etc.)

y) libertatea comertului in domeniul micii productii

a) capitalism de stat in sensul atragerii capitalului
privat (plus concesiuni §i societeiti mixte).

* Vezi volumul de fail, p. 301-316. Nota red.

31 Lenin Opere complete, vol. 45

I
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8. Rezultatul: in 1918 a fost asigurata retragerea.
9. 5 ani singuri; in alte tari nu e Inca

revolutie;
rdzboiul si foametea. S. pierim?

10. Sa ne retragem putin. Ne-am retras. Rezultatul?
11. Din primavara anului 1921 pind in toamna anului

1922. Care sint rezultatele?
12. Rubla. Stabilizarea ei < 3 luni 1921

> 5 1922

Ne descurearn singuri, fara ajutor.
( un catralion? Da, dar nu-i greu )
t sd stergem zerourile.

13. Taranimea? Impozitul in natura (suc-
cesul colectarilor; sute de milioane).

14. Industria usoara? Redresare generala !
15. Industria grea?

situatie foarte grea.
In 1921-1922 o cotitura spre mai bine, dar foarte
mica (veniturile Bancii de stat: 20 de milioane de
ruble-aur, posibilitatea de a ajuta).

16. Concluzia: prin urmare, succesul e posibil,
succesul e real.
Sistemul nu este arbitrar, nu este confuz,
a fost verificat in practica.
We descurcam singuri, fara ajutor strain.

17. Greutatile sint foarte mari fi vor in a i
fi inca timp de c"ltiva ani.
0 multime de prostii. Da. E un drum nou.

Nici un ajutor, dirnpotriva.
Aparatul e strain.

Prostiile noastre: 2 X 2 = 5.
prostiile lor": 2 X 2 = o luminare de stearing.

1) Kolceak 11

2) Pacea de la r
Versailles j j
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18. De aceea
perspectivele sint excelente.

vor fi si mai favorabile, dacd
urmajorii cinci ani ii vom consacra mai ales inva-
Vaturii, atit noi
cit §iInternationala Comunistd,cdci
prevederile rezolutiei cu privire la structura organiza-
toricei a partidelor (1921) nu au fest indeplinite
perspectivele

...vor fi 0 mai favorabile.

Titlul:
structura organizatoricA a partidelor comuniste"

metodele
lor de actiune si continutul activitàtii lor"

Organisatorischer Aufbau der kommunistischen
Parteien, Methoden und Inhalt ihrer Arbeit*.

Cuvintare, in ziva de 13. XI. 1922, la Congresul Inter-
nationalei Comuniste.

Scris inainte de 13 noienibrie 1922

Publicat la 21 ianuarie 1926,
in ziarul Pravda" nr. 17

2

Se tipareste dupd manuscris

A cincea aniversare a revolutiei ruse si
perspectivele revolutiei mondiale

Cinci ani (kind la eliberarea Vladivostokului, 1922220)dictaturd
de luptà, razboi0 foamete.

Abia acum constructie papicd.
N. e. p.-ul".

TarAnimea, atitudinea ei (stringerea impozitului in
naturà in 1922) industria, Inceputul redresdrii ei

incepind dc la cuvintul ,.Titlul", textul a lost talat de V.I. Lenin.
Nota red.

31*
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a) obiecte de consum
b) mijloace de producIie (industria grea)

f Inceputul ??
1 Greu

Ura sAlbaticA
la inceput (mersul luptei ; victoria)

distrugerile acum. Sacrificii impuse de rAzboi.

sA invAtAm

nu se leagd cu cele dinainte?
am Minas deocamdatá singuri. Nivel
scAzut §i inainte, plus sareicia crincend
= cloud momente de legAtura

Cine va conduce?
(tairdnimea) burghezia

sau proletariatul?
expulzarea din tarA = oarecum un mijloc de

Impr.4tiere"
cloud Rusii.

Alte titri221.

3

1. Kein Berichterstatter. (Krankheit).
Nur kurze Einleitung und nur ilber ein T h e in a:
ob die neue ökonomische Politik gute Resultate
gebracht hat, oder schlechte, oder unbestimmte.

2. War die neue ökonomische Politik" ganz unvorge-
sehen, unvorbereitet, oder schon früher vorgesehen?

3. Meine Erklarung aus dem Jahre 1918 (S. 5)
(Erstes Zitat).

4. Zweites Zitat: S. 6: 5 Elemente.
5. Welches Element vorherrscht? (Zitat) (S. 6.).
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6. Also? Neue okonomische Politik" =-
1) Kommandohöhen in unseren Hamden

2) Grund und Boden dem Staate
3) Freiheit der wirtschaftlichen Tatigkeit der

Bauern

4) Grosse Industrie (und grosse Agrikultur) in
unseren Händen

5) Privatkapitalismus fur ihn moglich Kon-
kurrenz gegenS taatskapitalismus

6) Staatskapitalismus so geartet, dass wir das
Privatkapital heranziehen zusammen mit
unserem Kapital.

7. Es war nicht absichtlich gemacht, aber das Resultat
dieser Erklarungen war dies: Itfickzug gesichert.

Drei Hauptpunkte
praktisch

{{ S tt aa at k i-

Freiheit des Handels für
den Kleinbesitz
Alle Kommandohöhen
(grosse Agrikultur und
grosse Industrie) in un-
seren Händen
Gemischte Gesellschaf-
ten" = Garantie des Ler-
nens".

8. Das Resultat? 1921 FrUhling eingefUhrt Neue ökono-
mische Politik".

1922 Ende? V ergleichen wir. .

9. Der Rubel? 1921 < als 3 Monate stabil
1922 > als 5 Monate stabil
(Uberflussige Nullen zu streichen).
N.B.

10. Bauernschaft? Schon jetzt Mill. Pud.

(1)

(2)

(3)
I

ll talmmus f
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11. Leichte Industrie. Aufschwung
Schwere Industrie:

(1) Lage schwer.
(2) Eine kleine Besserung im Vergleich

mit 1921.
(3) Mittel (sind) d a, um weiter zu helfen

(20 Mill. Rub. in Gold. Staats-
bank).

12. Monopol des auswärtigen Handels.
13. = Der erste Erfolg ist d a.

B is jetzt keine Schulden
nichts gezahlt
keine irgendwie ernstzunehmenden Kon-
zessionen.

14. Das geniigt für mich.
Das neue System ist nicht willkürlich

ist nicht Konfusion
ist keine Erfindung", Utopie" usw.
ist praktisch erprobt.

15. Noch enorme Schwierigkeiten? Absolut richtig ?
Noch unzahlige Dummheiten? Ganz richtig.

Aber der Charakter, der Typus der Dummheiten?
Unserer? der Gegner?

2 x 2 =-- 5
2 X 2 macht Stearinlicht
2 Beweise: Koltschak

Versailler Fried en }

16. Eben deshalb Perspektiven der Weltrevolution aus-
gezeichnet.
Noch besser, wenn wir weiter lernen

(das garantiere ich ihnen) rtaatsapparal
fremder

Für Kommunistische Internationale?
Resolution nicht gelesene, nicht zu er-
fiillende.

Wenn das gebessert, dann auch in dem Sinne
I Perspektiven ausgezeichnet.N.B.

EZ

iiberall.

{

t t if
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TRADUCEREA

1. Nu mit prezint ca raportor (boala).
Numai o scurta introducere §i numai pe o singura
t e m a: dacd noua politica economica a dat rezultate
bune sau rele, sau nedeterminate.

2. A fost oare noua politica economica" complet nepre-
vazuta, nepregatità, sau a fost prevazuta?

3. Declaratia mea din 1918 li (p. 5)
(Primul citat)

4. Al doilea citat: p. 6: 5 elemente. i
5. Care element precumpane§te? (Citat) (p. 6).
6. Prin urmare? Noua politica economica" =

1) posturile-cheie in miinile noastre
2) pamintul proprietate de stat
3) libertate de activitate economica pentru tarani
4) marea industrie (0 marea agricultura) in miinile

noastre

5) capitalismul privat are posibilitatea de a concura
cu capitalismul de stat

6) un capitalism de stat care ne permite sa atragem
capitalul privat alaturi de capitalul nostru

7. Aceasta nu s-a facut in mod deliberat, dar rezultatul
acestor declaratii a fost urmatorul: retragerea
a fost asiguratil.

Practic, ( ( (1) Libertatea comertului in
trei puncte I sfera micii productii.
principale I (2) Toate posturile-cheie (ma-

rea agricultura §i marea

1

industrie) in miinile noa-
stre.

(3) Societatile" mixte = ga-{ { C adpei t tl ai 1

I 1 rantia invataturii".do
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S. Rezultatul? In primavara anului 1921 a fost introdusa
noua politica economica".

La sfir§itul anului 1922? Sá facem o comparatie.
9. Rubla? 1921 < de 3 luni stabild

1922 > de 5 luni stabila.
(Zerourile de prisos trebuie §terse).

10. Tdrgnirnea? De pe acum milioane de puduri.

11 Industria ward. Redresare generalà.
Industria grea:

(1) Situgie grea
(2) 0 mica imbunatatire in comparalie

cu 1921
(3) Fonduri pentru a putea ajuta pe

viitor existà (2 0 de mi-
lioane de ruble-aur. Banca de
stat).

12. Monopolul comertului exterior.
13. I'd = Primul succes e incontestabil.

Pina in prezent nici un fel de datorii
nimic nu s-a ORA
nici un fel de concesiuni cit de cit
important e.

14. Pentru mine asta-i suficient.
Noul sistem nu este arbitrar

nu este o harababura
nu este o nascocire" sau o utopie"
etc.
a fost yerificat in practica.

15. Mai sint greutati mari? E intru totul adevarat?
Se mai fac o multime de prostii? Perfect adevarat.

D a r caracterul, tipul prostiilor? Ale noastre?
Ale adversarilor?

N.B.
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2 x 2 = 5
2 x 2 fac o lurninare de stearina.

12 exemple: Kolceak
pacea de la Versailles. 1

16. Tocmai de aceea perspectivele revolutiei mondiale
sint excelente.
Vor fi si mai bune daca' in viitor vom inváta

(asta v-o garantez) t( aparatul dell
k stat e strain J)

Pentru Internationala Comunistà?
Rezolutia nu se poate citi, nu poate fi adusa
la indeplinire.

Daca aceastà deficientà va fi indreptata, se
N.B. va putea spune c'd si in acest sens p e r s-

pectivele sint excelente.
Scris inainte de 13 noiernbrie 1922
Publicat penlru prima oard in 1959,

in reuista Voprosi islorii KPSS" nr. 2
Se tipdreste dupd manuscris
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CONSPECTUL UNEI CUVINTARI
PENTRU CEL DE-AL X-LEA CONGRES GENERAL

AL SOVIETELOR DIN RUSIA222

1. A 5-a aniversare (Vladivostokul).
2. Ràzboiul civil a sudat clasa muncitoare cu tAränimea,

iar aceasta constituie chezeigia tariei noastre de nebiruit.
3. Ràzboiul civil ne-a Invdtat §i ne-a cdlit (Denikin

et. Co. au fost buni dasthli; ne-au dat o invapturà
temeinicd ; cei mai buni lucreitori ai naFtri au fost cu
totii in armatei).

3. bis:... 3 bis: diplomatia (N.B.).
Aparatul e mai upr

de creat.
4. i foametea din anul trecut am Invins-o.
5. Acum ne ocupám exclusiv de eco nom i e: cum

(N.B.) sii ne apropiem de socialism?
6. Nu altfel decit prin n.e.p.
7. V erificarea timp de un an?
8. Finantele. Un m i c pas inainte.
9. Kritman, 1920 16%; 1921 50%; 1922 60%223.

10. Dezvoltarea comertului inter ior
11. §i a celui exterior.
12. Societátile mixte: inviltatura.
13. Industria: industria ward s-a redresa t,
14. cea grea e Intr-o situatie dificilei, dar nu

fard ie§ire: un mic pas inainte a fost fäcut.
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15. Uniunea centrald a cooperative-
lor de consurn: irnportanta ei deosebità.

16. Aparatul de stat in general: eft se poate de prost;
sub ni e 1111 culturii burgheze.

(ne-am speriat" in XI. 1917); problema care se
pune este aceea a ridicdrii fntregului nivel de cul-
tura', dar aceasta necesitei ani de zil e.

17. Sute de mii de functionari in aparatul de stat.
Creftere.

18. Recensgmintul din 1922 (XXI).
19. Rezultatele lui.
20. Articolul lui Kin224.
21. Nu reorganizgri, ci o noud repartizare,

plus reducerea aparatului.
22. Asta cere multi ani: (noi sintem singuri,

pgsim in fruntea mi§cArii, dar ar trebui ca alte
t dri sei fie in fruntea ei).

23. Mai rapid (1917-1922)
mai incet (1922-1927??) (lozincd").

24. Patronajul celulelor de la orae asupra celor de la
sate i 'icec'ersa.

Adeseori: nu aparatul ne apartine noug, ci noi
ii apartinem lui!!

Aprovizionarea cu materii prime etc. in anul viitor !
.N. B. (pericolul).

Scris in prima jumthale
a lunii decembrie 1922

Publicat pentru prima (mini
la 27 septembrie 1925,

in :lona Pravda" ?Ir. 221
Se timireste dupd manuscris
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MATERIALE PENTRU ARTICOLUL
CUM SA REORGANIZAM RABKRINUL" *

1

PLANUL UNUI ARTICOL INTITULAT
CE SA FACEM CU RABKRINUL ?"

1. In ansamblu, aparatul nostru de stat este extrem
de legat de vechiul spirit, extrem de imbibat de el.

Pe aceasta cale noi 11 1nnoim pe cit posibil.
2. Maximum de operativitate a acestui tip de apa-

rat, ca unul care are legaturi directe cu C.C.
3. Maximum de autoritate.
4. Nu vor fi oare atunci prea multi membri In C.C.?
5. Plenarele C.C. au capatat caracter de conferinte

Ina tn perioada precedenti a constructiei noastre de
partid.

6. Se poate adopta o hotarire cu privire la reducerea
numarului de membri ai C.C. care asista la sedintele or-
ganelor guvernamentale superioare (C.C.P., C.M.A.,
C.E.C. din Rusia etc.).

7. Eventual se poate stabili ca ei sa asiste pe rind la
aceste sedinte.

8. Se poate stabili, de asemenea, ca ei s asiste pe rind
la sedintele colegiului Rabkrinului.

9. 0 eventuala obiectie impotriva acestui plan : prea
multi revizori, prea multa supraveghere, prea multi sefi care
au dreptul sa ceara raspuns imediat si care li sustrag pe func-
tionari de la munca lor curenta etc.

10. Raspuns : noi presupunem alt tip de componenti
a personalului I.M.T. decit cel obisnuit.

* Vezi volumul de faa, p. 405-410. Nota red.
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11. Prin ce se explica faptul ca. la Comisariatul po-
porului pentru afacerile externe componenta personalului
este mai buni ? $i ce conditii se cer pentru a putea face si
din I.M.T. un asemenea aparat innoit ?

12. I.M.T. trebuie sa procedeze imediat la organi-
zarea muncii in chip nou pe baza celor cinci ani de expe-
rienta.

13. Li chip nou trebuie sa organizeze munca si Se-
cretariatul C.C. (organizarea initierii noilor membri ai
C.C. In toate detaliile muncii de conducere).

14. 0 mai buna reglementare a sedintelor Biroului
Politic decurge din insasi desfasurarea muncii.

15. De pe urma sporirii numarului de membri ai
C.C. va rezulta un plus important diminuarea elemen-
tului personal, accidental, in hotaririle C.C. etc.

Dictat nu mai
ianuarie

tirziu
1923de 9

Publicat pentru prima oarii in 1959,
in Culegeri din Lenin', vol. XX XVI

Se tipiireite dupii textut
consemnat de secretara

(un exemplar dactilograliat)
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2

CE SA FACEM CU RABKRINUL ?

Este neIndoielnic ca problema Rabkrinului este la noi
deosebit de dificila. Pink' in prezent activitatea lui n-a dat
rezultate, i problema organizarii lui, ba chiar a utilitatii
lui in general, ramIne deschisa.

Cred c. cei ce se Indoiesc de necesitatea lui nu au drep-
tate. Totodata insa nu contest ca. problema aparatului nos-
tru de stat si a Imbunatatirii lui apare foarte dificiI i e
departe de a fi fost rezolvata.

Cu exceptia Comisariatului poporului pentru afacerile
externe, aparatul nostru de stat reprezinta tn cel mai Inalt
grad o ramasita a trecutului, prea putin supusa unor schim-
bari radicale. El a fost doar usor Innoit in veriga de sus.
In rest, pentru a-I putea pune in functiune cum trebuie,
statul muncitoresciaranesc stat construit pe baze cu
totul noi a trebuit intotdeauna i trebuie i acum
concentreze in acest aparat, pe toate treptele lui ierarhice,
membri de partid.

In sprijinul celor spuse de mine e suficient s amintesc
cum am procedat noi in momentele periculoase ale razbo-
iului civil, concentrind In Armata Rosie cele mai bune
forte ale partidului, mobilizInd pe cei mai buni dintre
muncitorii membri de partid.

Si eu cred ca, dupa toate Incercarile noastre de a reor-
ganiza Inspectia muncitoreasca-taraneasca, putem spune
el mai este Inca una pe care Inca n-am facut-o. $i anume,,
n-am incercat s incredintam aceasta treaba muncitorilor

sa
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taranilor nostri, punindu-i in fruntea partidului nostru
ca membri ai C.C.

Aceasta transformare a Rabkrinului eu o concep in felul
urmator : citeva zeci (50-75) de muncitori i tarani, bine
verificati in ceea ce priveste constiinciozitatea si devota-
mentul, se aleg in C.C. al partidului pe linga ceilalti mem-
bri ai C.C. Totodata aparatul Rabkrinului se reduce, in
sfirsit (in sfirsit !), la citeva sute de lucratori, pe de o
parte oameni cu multa experienta in domeniul de activi-
tate al Rabkrinului in general, adica specialisti cu inalta
calificare atit prin cunoasterea aparatului nostru, cit
prin pregatirea teoretica in domeniul organizarii muncn in
institutii, ca i prin cunoasterea metodelor de verificare,
de ancheta, i totodata bine familiarizati cu supraveghe-
rea generala a aparatului nostru, iar pe de alta parte
oarneni care sa faca parte din aparatul secretariatului, adica
din aparatul auxiliar.

Noilor membri ai C.C., care au aceleasi drepturi ca
ceilalti membri ai lui, li se traseaza sarcina ca printr-o

munca perseverenta i inde1ungat s studieze i s imbu-
natateasca aparatul nostru de stat. Toti ceilalti lucratori ai
Rabkrinului primesc sarcina ajute in aceasta opera :
unii ca foarte buni cunoscatori ai acestui aparat i ai muncii
Rabkrinului, altii ca lucratori cu functii de secretari.

Comisariatul poporului pentru Inspectia muncitoreasca-
taraneasca ar putea sa-si pastreze actuala sa structura
denumire de cornisariat al poporului. Noii membri ai C.C.
ar putea fi considerati ca vremelnic detagati la dispozitia
lui. Comisarul poporului pentru Inspectia muncitoreasca-
taraneasca, ca si membrii colegiului sau, ar putea sa-si pas-
treze titlul, situatia i drepturile actuale.

Care ar fi insa foloasele unei asemenea organizari ? In
primul rind, am renunta o data pentru totdeauna la orice
reorganizari intreprinse fara o suficienta studiere a apa-
ratului nostru. In al doilea rind, autoritatea acestui comi-
sariat al poporului ar creste dintr-o data atit datorita fap-
tului ca la activitatea lui vor participa membri ai C.C., cit
si datorita reducerii la citeva sute a numrului lucratorilor
sai. Caci de la situatia actuala, cind lucratorii Comisa-
riatului poporului pentru Inspectia muncitoreasca-tara-

si

si

sa-i

si
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neasca traiesc, de regula, din mila institutiilor inspectate
de ei, am trece imediat la o situatie in care maximum de
independenca a acestor lucratori ar fi garantat fie de un
salariu foarte mare (ceea ce se poate realiza prin reducerea
personalului la citeva sute de funcOonari superiori temeinic
verificati §i cu inalta calificare), fie de aceia dintre auxi-
liarii din aparatul secretariatului care s-ar afla sub con-
trolul §i supravegherea permanenta atit a sus-mentionati-
lor membri ai C.C., at §i a putinilor speciali§ti care vor
fi ramas dupa verificarea atenta a statului de functiuni al
acestui comisariat.

Noii membri ai C.C. ar primi sarcina sa studieze cu mai
multa atentie §i grija aparatul nostru de stat in toate ra-
mificapile lui, inclusiv trusturile de stat.

Acest lucru nu se poate face repede. De aceea nu li s-ar
fixa lor un termen precis pentru aducerea la indeplinire a
sarcinii primite. Pe de alta parte, ei ar putea conta pe
citiva ani de lucru, in care scop unii membri ai C.C. vor
fi .inlocuiti de altii pentru indeplinirea aceleia§i sarcini,
adica printr-o hotarire a congresului partidului am ga-
ranta membrilor C.C. posibilitatea de a lucra aici citiva
ani 5i de a reveni apoi la munca lor anterioara.

Lenin
9 ianuarie 1923
Consemnat de M. V.

CE SA FACE,M CU RABKRINUL ?

(continuare)

Prevad ca acest plan va provoca o multime de obiectii,
in majoritate sugerate de urletul furibund al celor mai rele
dintre vechile elemente din aparatul nostru de stat, care au
ramas cu adevarat vechi, adica prerevolutionare. Se va
spune ca asta va crea un haos total in munca, ca membrii
C.C., ne§tiind ce au de facut, vor cutreiera Fara rost comi-
sariatele poporului, institutiile, stinjenind peste tot munca
aparatului, cerind lamuriri etc. etc.
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Mie mi se pare ca. natura acestor obiectii le tradeaza in-
deajuns sursa si de aceea nici nu merita, cred, vreun ras-
puns. E de la sine inteles ca, clack' se presupune un perso-
nal cu componenta de tip obisnuit, probabil ca o parte,
cel putin, din aceste obiectii ar fi indreptatite. Dar nu tre-
buie uitat C. noi presupunem in acest comisariat al po-
porului o alta componenta a personalului decit cea de tip
obisnuit, considerind ca in el vom trimite numai muncitori
dintre cei mai buni, pe care, dupa ce ii va fi verificat, con-
gresul partidului va gasi Ca merita sa fie alesi in C.C. Cred
ca prin aceasta garantam Ca pe viitor componenta Comi-
sariatului poporului pentru I.M.T. nu va fi calitativ mai
rea decit aceea a celui mai bun dintre comisariatele noas-
tre, si anume Comisariatul poporului pentru afacerile ex-
terne. Cum se explica faptul Ca la acest din urrna comi-
sariat componenta personalului este cea mai buna dintre
toate ? In primul rind prin aceea ca acolo nu au putut
sI ramina prea multi diplomati de factura veche, in al
doilea rind prin faptul ca acolo i-am selectionat din nou
pe tovarasi, i-am selectionat exclusiv dupa noile criterii,
potrivit cu sarcinile noi, in al treilea rind prin aceea ca
acolo, la Comisariatul poporului pentru afacerile externe,
nu exista atitia lucratori adunati la intimplare si cu apu-
caturi intru totul identice cu cele ale vechilor cinovnici ca
la celelalte comisariate, si, in al patrulea rind, prin faptul
ca activitatea Comisariatului poporului pentru afacerile
externe se desfasoara sub conducerea nemijlocita a Comi-
tetului nostru Central. Acesta e, la drept vorbind, singu-
rul dintre comisariatele noastre care a fost in intregime
reinnoit, care lucreaza efectiv pentru puterea muncito-
reasc5.-taraneasca si in spiritul ei, si nu e doar considerat
a lucra asa, cum sint celelalte comisariate, unde in reali-
tate se lucreaza in masa impotriva ei sau nu in spiritul ei.

S. vedem acum ce conditii se cer pentru a putea trans-
forma si Rabkrinul intr-un asemenea aparat realmente
innoit ? Prima conditie constiinciozitatea va fi in in-
tregime asigurata prin selectionare ; a doua conditie
lucratorii sa posede inalte insusiri in sensul devotamentu-
lui lor fati de cauza si al capacitatii lor ; a treia conditie

lucratorii sa fie aproape de instanta suprema a parti-

32
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dului i sa fie egali in drepturi cu cei ce conduc partidul
nostru, iar prin el si intregul nostru aparat de stat.

Mi s-ar putea obiecta ca nici constiinciozitatea, nici pres-
tigiul de membru de partid nu va putea suplini ceea ce
este esential in cazul de fata, i anume : competenta, cu-
noasterea aparatului nostru de stat si a modului in care
urmeaza sa fie efectuata transformarea lui.

La aceasta raspund ca, k propunerea mea, una dintre
conditiile esentiale este aceea c noi nu ne asteptam ca
munca noului comisariat s dea rezultate rapide, ci pre-
supunem ca ea va dura multi ani, ceea ce inseamna ca
problema se reduce la organizarea activitatii acestui co-
misariat.

Si in aceasta privinta ma consider indreptatit sâ presu-
pun ca ark activistii nostri de partid, cit i conducatorii
actualei noastre Inspectii muncitoresti-taranesti au acu-
mulat destula experienta, destule cunostinte, destula pri-
cepere i alte insusiri pentru a putea organiza in mod ra-
tional instruirea noilor membri ai C.C., instruire care se
v a face in practica, adica imbinind initierea lor in toate
detaliile muncii aparatului nostru de stat cu initierea lor
in domeniul realizarilor stiintei contemporane a statului
burghez pe linia bunei organizari a muncii diferitelor ca-
tegorii de functionari.

Lenin
13 ianuarie 1923
Consemnat de L. F.

CE SA FACEM CU RABKRINUL ?

(continuare 2)

Consider ca ceva de la sine kteles ca va proceda
irnediat, pe baza celor cinci ani de experienta, la organi-
zarea muncii ktr-un chip nou ; va imparti pe noii lucra-
tori intr-o serie de grupe, carora le va repartiza sistema-
tic munca ; grupele vor fi impartite in : grupe care se

I.M.T.
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documenteaza periodic in mod concret asupra experientei
din strainatate ; grupe care studiaza teoretic rezultatele
obcinute de stiinta contemporana in domeniul organizarn
muncii in general si a muncii de conducere in special. Top
lucratorii I.M.T. vor fi repartizni la rezolvarea lucrarhor
care le vor fi incredinote in mod sistematic de jos si pink'
sus, in diferite funccii si in diferite domenii ale adminis-
traciei, n diferite localitiçi, n diferite condicii de rnunca
sub raportul ngionalitacii populatiei etc.

Intr-un cuvint, presupun c tovarasii de la I.M.T. au
vacat cite ceva in acesti cinci ani i ca vor sti s aplice la
noua organizare a acestui comisariat cunostinvele dobin-
dite. In afara de aceasta, nu trebuie s. uitam ca avem,
pare-se, vreo trei instit4i stiintifice care se ocupa cu pro-
blemele organizarii muncii (Institutul central al munch,
grupul de la I.M.T. anume desemnat in acest scop i grupul
de la Comisariatul poporului pentru problemele militare).
Recent a avut loc o conferinva a acestor trei grupuri 225 si
se poate spera ca de aci inainte activitatea lor va fi mai
bine organizata, mai armonioasa si mai eficienta decit
pin5; acum.

Cum ar trebui, cred, sa-si reorganizeze munca Secreta-
riatul Comitetului nostru Central ? Fireste, faptul ca C.C.
va avea citeva zeci de membri va reclama o noua organi-
zare a muncii. Dar trebuie s remarc c noi am si trecut
efectiv la organizarea plenarelor Comitetului nostru Cen-
tral dupa tipul unor conferinve superioare. Acum este ne-
cesar sa organiz am inivierea acestor noi membri ai C.C.
in intreaga sfera de activitate a C.C. si familiarizarea lor
cu metodele de investigare a muncii instituviilor superioare
de stat. Orice intirziere in indeplinirea acestei sarcini va
insemna neindeplinirea uneia dintre principalele noastre
indatoriri, i anume indatorirea de a folosi faptul ca de-
tinem puterea pentru a familiariza cele mai bune elemente
din rindurile maselor muncitoare cu toate amanuntele munch
de conducere. Asemenea masuri ca : reglementarea mai ju-
dicioasa a sedintelor Biroului nostru Politic, tinerea lor de
doua ori pe sãptmn i scurtarea duratei lor, pregatirea
mai burial a tuturor documentelor necesare pentru aceste
sedime i punerea lor la dispozivia tuturor membrilor Co-

32*

in-
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mitetului Central in timp util, in prezent toate aceste
masuri decurg din intreaga desfasurare a munch i sint de
o stringenta necesitate, asa inch cu greu pot fi imaginate
obieccii de un fel sau altul impotriva lor. Aceasta va im-
pune, fireste, sporirea cheltuielilor pentru retribuirea per-
soanelor insarcinate cu lucrari de secretariat, dar ar fi o
nechibzuinta s ne zgircim la banii necesari in acest scop.

In afara de aceasta, nu va. voi ascunde ca, dupa parerea
mea, principalul folos de pe urma màririi numarului mem-
brilor C.C. va fi diminuarea elementului personal, acci-
dental din hotaririle lui, o mai buna pregatire a acestor
hotariri, o mai tememica' verificare a tuturor afirmatiilor
ce se fac in sedintele C.C. i, in consecinta, o mai mare sta-
bilitate a Comitetului nostru Central atit in sensul con-
tinuitàij muncii sale, cit si al rezistentei la sciziunile pe
care le-ar putea provoca insuficienta legaturilor lui cu
masele.

13 ianuarie 1923
Consemnat de L. F.

Dictat la 9 si la 13 ianuarie 1923
Publicat pentru prima oara in 1959,
In "Culegeri din Lenin', vol. XXXV1

Lenin.

Se tipareste dupa textul
consemnat de secretara

(Uri exemplar dactilografiat)



475

ANEXE



476

DECLARATIE CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA
CATRE G. V. CICERIN A IMPUTERNICIRILOR
DE PRE5EDINTE AL DELEGATIEI SOVIETICE

LA CONFERINTA DE LA GENOVA

Le Soussigne, President du Conseil des Commissaires du
Peuple de la Republique Socialiste Federative des Soviets
de Russie, President de la Delegation de Russie la Con-
ference Europeenne, declare par les presentes que son sur-
chargement par des affaires d'Etat et l'etat non pas abso-
lument satisfaisant de sa sante faisant impossible son depart
de Russie, il transmet en vertu de la Resolution de la
session Extraordinaire du Comite Central Executif Pan-
russe en date du 27 Janvier 1922, tous les droits de Pre-
sident de la Delegation Russe au citoyen G. V. Tchitche-
rine, vice-President de la Delegation de Russie.

Moscou, au Kremlin, le 25 mars 1922.
VI. Oulianoff (Lénine)

Publicat pentru prima oath'
(in facsimil) la 24 aprilie 1962

in ziarul Prattle nr. 114
Se tipareste dupii originalui

Leninsemnat de V. I.

h
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DECLARATIE CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA
CATRE G. V. CICERIN A IMPUTERNICIRILOR

DE PRESEDINTE AL DELEGATIEI SOVIETICE
LA CONFERINTA DE LA GENOVA

Subsemnatul, preFdinte al Consiliului Comisarilor Po-
porului al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse,
prqedinte al delegatiei ruse la Conferinta Europeana, de-
clar prin prezenta ca, deoarece importante treburi de stat
§i starea nesatisfacatoare a sanatatii mele fac irnposibila
plecarea mea din Rusia, in baza rezolutiei §edintei extra-
ordinare din 27 ianuarie 1922 a Comitetului Executiv
Central din Rusia transmit cetateanului G. V. Cicerin,
vicepre§edinte al delegatiei, toate drepturile mele de pre-
§edinte al delegatiei ruse.
Moscova, Kremlin, 25 martie 1922

Publicat pentru prima oara in 1961,
in cartea Ideile lui Lenin
traiesc i inving", MoscoLa

Vl. Ulianov (Lenin)

Tradus din limba francezi
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CHESTIONAR PENTRU DELEGATII
LA CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C. (bo4evic)

DIN RUSIA

1. Numele, prencumele, numele duP6. tatà Ulianov Vladimir Ilici*

consultativ
2. Pardcipati cu drept de vot

deliberativ

3. DelegaTie nr. :
4. Delegat din partea organizatiei Moscova
5. Virsta 52 de ani
6. Nationalitatea rusl
7. Studii .superioare
8. Din ce grup social considerati a faceti parte

(muncitor, ;Iran, functionar) ?
9. Citi ani ati luerat in profesiunea dv. ? 28 de ani, ca publicist

10. Ce munch" de partid indepliniti In prezent ? membru al C.C.
al P.C. din Rusia

11. Ce munci Indepliniti In prezent pe linie de stat ? presedinte al
Consiliului Comisarilor Poporului si al C.M.A.

12. Daci participati in prezent :
a) la cooperatie . .

nicib) la miscarea sindicalI la una
13. De cind sinteti membru al P.C. din Rusia ) de la inceputul

infiintkii lui (1 895)
14. Dacl ati fäcut parte din alte particle, cind si din ce particle Nu

Semnkura V. Ulianov (Lenin)
Anul 1922luna martie ziva 27.

Publicize pentru prima oarii in 1930, Se tiparefte dugs formularul
in Culegeri din Lenin', vol. XIII completat in parte de V. I. Lenin

*'llispunsurile culese cu petite sine scrise de M. I. Ulianova. Nota red.
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21 noiembrie, dimineata (insemnIri fIcute de N. S. Allilueva).

In cursul diminecii Vladimir Ilici 1-a primit pe Gorbu-
nov. La 11 si 30 min. vine Kamenev ; la ora 6 e se-
dinta 227. Nu s-a primit nici o dispozicie. La Lidia Alek-
sandrovna [Fotieva] se afla o Mrtie 228 spre votare *, des-
pre care Vladimir Ilici a rugat sa i se reaminteasca intre
5 si 6, ca sa discute cu Stalin. Dar Lidia Aleksandrovna
a luat-o ,si a spus ca ea ii va da lamuririle pe care vrea sai
le ceara de la Stalin, asa ca nu e nevoie si i se reamin-
teasca ; ii va reaminti Lidia Aleksandrovna ; Kamenev
10 si 15 min-10 si 45 min.

21 noiembrie, dupa'-amiazii.

Huskel 11 si 30 mi n. prograrnati pentru
Stalin 12 si 30 mi n.

1

22 noiembrie **
Referitor la Huskel si Lers (translatorul) s-au dat dis-

pozicn la comandamentul garzii.
22 noiembrie, dimineata ( insemnIri fIcute de N. S. Allilueva).

I. In cursul diminecii nu s-a primit nici o dispozicie. Per-
soanele programate au fost primite in audienfa.

lnsemnari la rubrica Execurarea :
* Vladimir Ilici si-a dat votul. Hirtia a lost trimisi la Biroul Politic. S-a

comunicat si lui Cicerin si lui Stalin. Volodiceva.
** Huskel prin Kamenev. Lers translator. Stalin Insarcinarea a fost

indepliniti. Au fost amindoi.

J
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[Pentru] dupa-amiaza Kivdilo i Brodovski la ora 6
(muncitori de la fabrica de portelanuri) * ; audienta lor va
decurge n felul urmator : in jurul orei 6 ei vor sosi In
biroul lui Gorbunov, care va sta de vorba cu ei i ne va
comunica noua ; atunci Vladimir Ilici va intra acolo pen-
tru putina vreme.

Trebuie date dispozitii cu privire la eliberarea permi-
sului de intrare (pe poarta Troitki).

II. Vladimir Ilici ne-a dat s trimitem tuturor membri-
lor Biroului Politic si lui Cicerin o scrisoare strict secreta
cu privire la propunerea lui Huskel ; s-au transmis lui Na-
zaretian2" 8 exemplare pentru a fi trimise spre votare **
A se verifica la Burakova 231, s-au primit.

III. A se da la semnat lui Vladimir Ilici Mrtii le de la
Gorbunov adresate prezidiului celui de-al V-lea Congres ge-
neral al Sindicatului lucratorilor din aparatul de stat 232
(dupa semnare se vor restitui lui Gorbunov).

23 noiembrie, diminea (insemnari facute de N. S. Allilueva).

De la 11 pina la 2 si 30 min. se va tine la Vladimir Ilici
o sedinta a Biroului Politic. Deocamdata nu s-au primit
nici un fel de dispozitii.

Daca Vladimir Ilici va intreba de scrisoarea catre Ho-
over, trebuie sa i se spuna ca de intocmirea ei se ocupa Ci-
cerin. Huskel pleaca azi la ora 7 si 20 min. Scrisoarea va fi
transmisa prin Lander (cum a cerut Vladimir Ilici). Pentru
dupa-amiaza nu e fixata nici o audienta deocamdata.

23 noiembrie, dupa'-arniaza (nsemaari facute de 5. M. Manu-
ceariant).

Ora 5 si 40 min. Vladimir Ilici a fost in biroul sau. A
Intrebat daca n-a sosit un plic de la Skleanski i cind va
fi gata procesul-verbal al sedintei Biroului Politic si cum
se procedeaza la intocmirea lui. L-am intrebat pe Sklean-

Insemnari la ruin-lea Executaree :
* Kivdtlo i Brodovski au fost instiintati prin Zaks ; toate datele referi-

toare la ei se pot afla de la Zaks.
** S-au transmis la ora 15 si 20 min., cu nr. 8 565.
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ski, care a promis c va trimite plicul la 24 noiembrie di-
mineata.

Ora 6 si 45 min. un plic pentru Sokolnikov.
Ora 8 si 5 min. Vladimir Ilici a vrut s vorbeasca cu

Stalin, care insa se afla intr-o sedinta a Secretariatului Co-
mitetului Central. Vladimir Ilici a spus : Deseara sau
miine dimineata, acum nu face sa-1 deranjati". La ora 8
si 30 min. a plecat.

Vladimir Ilici a rasfoit toate cartile nou aparute. I-am
transmis lui Vladimir Ilici un plic de la Zinoviev 233 un
material de la Zaks. Vladimir Ilici a cerut ordinea de zi a
sedintei Consiliului Comisarilor Poporului, mi-a dat la tra-
dus o scrisoare din limba rusa in limba engleza. La ora 10
si 5 min. Vladimir Ilici a plecat.

24 noiembrie, dimineata (insemnári lacute de N. S. AlEineva).

Vladimir Ilici a vrut sa-1 primeasca in audienta pe Meis-
ner (de la Directia piscicola) ; probabil c azi II va primi,
deocamdata nu se stie precis.

Probabil ca dupa-amiaza sau miine Vladimir Ilici va
primi in audienta pe Skleanski i pe Pantendjanski in pro-
blema programului de constructH navale *.

Vladimir Ilici a rugat ca asta-seara sa se asigure posi-
bilitatea de a chema la telefon pe Irsman si Harden re-
prezentantii partidului australian ; de la 5 la 9 seara vor
astepta la hotelul Lux", camera 294 ; legatura se poate
face prin comandamentul garzii.

A sunat Burakova, a rugat s i se supuna lui Vladimir
Ilici spre votare propunerea lui Cicerin privind telegrama
lui Vorovski in problema strtmtorilor ** 234

24 noiembrie, dupa-amiaza (insemngri ficute de S. M. Manu-
cearian).

Inainte de §edinta, Vladimir Ilici 1-a primit pe Kame-
nev. De la 6 pina la 7 si 30 min. Vladimir Ilici a participat
la .sedinta Consiliului Muncii Apararii. De la Biroul Po-
litic .1 s-a transmis lui Vladimir Ilici spre votare hotarirea
privind componenta comisiei instituite in legatura cu de-

lnsernnari la rubrica Executaref :
* Skleanski

S-a
a fost primit fn audienti.

Politic.** expediat seara la Biroul

si

si
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claratia C.C. al Partidului Comunist din Gruzia 2". Vla-
dimir Ilici nu s-a pronuntat.

Ne-a inminat votul sau n problema strimtorilor spre a fi
transmis Biroului Politic. Intre 7 si 30 min. si 8 si 30 min.

Skleanski, apoi Krjijanovski in locuinta sa.
25 noiembrie, dimineata Insemdari flcute de N. S. Allilueva).

Vladimir Ilici nu se simte bine, a stat in cabinet numai
cinci minute, a dictat la telefon trei scrisori, urmind ca
mai tirziu sa se intereseze de raspunsurile primite.

Maria Ilinicina [Ulianova] a spus s nu-1 deranjam cu
-nimic ; daca va intreba de raspunsuri, s ne adresam cui
trebuie. Nici o audienta ; deocamdata nici o dispozitie. Sint
Joua plicuri de la Stalin si de la Zinoviev 236 ; farl dispo-
zitie i aprobare speciala sa nu pomenim de primirea lor.

25 noiembrie, dupa-amiaza.

A venit la ora 6. A vorbit la telefon timp de eiteva mi-
nute. De la 6 si 30 min. pima la 7 si 30 min. a fost la el
A. D. Tiurupa. Dupa aceea Vladimir Ilici a plecat ime-
-diat, rugind ca toate hirtiile primite de la Kamenev
-aflate in cele doua mape de pe masa sa sa fie transmise
lui Tiurupa, iar articolul privind concesiunea Urquhart sa
fie trimis lui Cicerin 237. Aceste dispozitii au fost executate.
(Dar o parte din materiale se afla la Nikolai Petrovici
[Gorbunov] sau la arhiva.)

Cicerin a rugat sa transmitem c. ar don s primeasca
mstructiuni personale in problema concesiunii Urquhart.

(Cicerin) pleaca miine seara. Rugamintea lui trebuie
-comunicata duminica dimineata. (Ina nu s-a comunicat.)

Intre 8 si 30 min. si 8 si 45 min. convorbire telefonica.
Gorbunov a rugat trimitem toate materialele referi-
toare la trusturi, problemele finantarii i informatiile pH-
mite de la secretariatul lui Kamenev, deoarece Vladimir
Ilici I-a rugat sa le prezinte lui Tiurupa. Parerile despre
trusturi venite de la Kamenev fusesera deja
trimise lui Tiurupa, care, primindu-le, a rugat s. i le la-

TEl

sa-i

i informatiile

Ii
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sam citva timp pentru a le studia. Probabil c Nikolai
Petrovici a mai dat ni§te materiale.

Plicurile nu le-am aratat. Dar toate sint, probabil, foarte
importante. Aceasta chestiune ar trebui discutata cu Lidia_
Aleksandrovna.

26 noiembrie, duminica, dimineata (insemnari facute de-
s. M. Manuceariant).

Vladimir Ilici a venit la ora 12, a vorbit la telefon, a
ales ni§te carti §i a luat cu el citeva din ele. La ora 1 §i

30 min. a plecat, luind cu el citeva dintre cartile alese, ra-
portul lui V. Miliutin 238 §i alte hirtii.

26 noiembrie, duminica, dupa-amiaza ( insemnari facute de-
$. M. Manuceariant).

Vladimir Ilici a venit la ora 6 §i 50 min., a vorbit la te-
lefon, la 7 §i 30 min. a venit Tiurupa. La 8 §i 30 min. a
plecat Tiurupa ; dupa el a plecat §i Vladimir Ilici.

27 noiembrie, dimineata (inseannari facute de N. S. Allilueva).

In jurul orei 12 Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau ;
n-a intrebat de nimeni §i in curind a plecat. Prin Nadejda
Konstantinovna a cerut toate materialele cu privire la co-
mertul exterior ; tot materialul i-a fost trimis in aparta-
mentul sau. Deocamdata nici o dispozitie, nici o audienta...
Nu s-a primit nici o corespondenta.

27 noiembrie, dupa.-amiaza' (insemnari facute de M. A. Vo-
lodiceva).

Gorbunov a rugat, daca se poate, sa se dea la semnat lui
Vladimir Ilici o hirtie de la Zinoviev in legatura cu Miin-
zenberg (daca a fost primita) §i sâ i se trimita lui (adica
lui Gorbunov) materialele referitoare la comertul exterior,
deoarece Vladimir Ilici 1-a rugat sa le prezinte lui Tiu-
rupa. Dar 'in cursul zilei de azi Vladimir Ilici nu ni le-a
dat. Ele se afla in apartamentul sau. Din partea lui Vla-
dimir Ilici nu s-a primit nici o dispozitie. La ora 6 §i ceva
am dat dispozitie la comandamentul girzii sa-1 lase pe.
Kramer 238 sa vina in apartamentul lui Vladimir Ilici.

Au sosit multe plicuri. E §i corespondenta de la Berlin..



486 JURNALUL SECRETARELOR DE SERV. ALE LUI V. I. LENIN

28 noiernbrie, dimineata (InsemnIri flcute de N. S. Allilueva).

Vladimir Ilici n-a venit in cabinetul sau, a vorbit de
doua oH la telefon cu Lidia Aleksandrovna *. A cerut ar-
ticolul lui Sorokin din Ekonomiceskaia Jizn" din 26 no-.
lembrie 241 cu privire la cele 159 de directive **, apoi a dat
Lidiei Aleksandrovna o serie de insarcina.ri ; pentru dupa-
amiaza nu a dat deocamdata nici o dispozitie ; nu las nici
un plic.

28 noiembrie, dupa-amiaza ( insernnk"ri ficute de S. M. Manu-
ceariant).

La ora 7 si 45 min. Vladimir Ilici a rugat gasesc
pe Avanesov intreb daca are posibilitatea sa-1 cheme
la telefon pe dinsul. A sunat a doua oar i mi-a dat nu-
marul sau. I-am comunicat lui Vladimir Ilici c. Avanesov
e la o sedinta a colegiului Inspectiei muncitoresti-taranesti.
Atunci nu trebuie, te voi suna miine dimineata". De la
Gorbunov s-a primit o lartie la semnat ; hirtia este adre-
sata Prezidiului Comitetului Executiv Central din Rusia,
in copie lui Bogdanov i Fomin 242, Si in ea se cere ca
C.E.C. din Rusia s reexamineze problema trecerii fabrici-
lor de impregnare a traverselor de la Consiliul economic
superior la Comisariatul poporului pentru caile de comu-
nicatie 243. Vladimir Ilici a semnat-o (acasa si a trimis-o
la secretariat).

29 noiembrie, dimineara (Insemnari raoute de N. S. Allilueva).

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau la ora 12 si
20 min. ; I-a chemat pe Stalin, care a stat la el pina la ora
13 si 40 min. Pentru dupa-amiaza nu s-a primit nici o
dispozitie. Nici plicuri n-au sosit deocamdata.

29 noiembrie, dupa-amiaza (insemnari floute de M. A. Vo-
lodiceva).

De la Biroul Politic s-a comunicat (cu adresa inregis-
trata la nr. 8 812) ca problema republicilor unionale va

lnremnari la rubrica Executarea" :
* Vezi fia suplimentari 2".

** Articolul a fost decupat, lipit $i

sa."-I

si sa-I

mins, acad.
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fi discutata in Biroul Politic miine (s-a trimis nu cu titlu
informativ, ci spre examinare) 244.

Vladimir Ilici a avut convorbiri telefonice de la 5 si
30 mi n. pina la 6. A Intrebat daca nu s-a primit de la
Stalin o hirtie cu privire la programul de reparatii navale.
Timp de citeva minute a discutat la telefon cu Kamenev.
A dictat la telefon observatiile sale pe marginea progra-
mului de reparatii navale, pe care rn-a rugat sa le tritnit
lui Stalin si lui Kamenev (dispozitia a fost executata) 245.

A intrebat daca i s-a telegrafiat lui Huskel la Londra. Se-
cretarul de serviciu din cabinetul lui Cicerin a raspuns afir-
mativ *. Miine dimineata va trimite o informare in scris.
Vladimir Ilici a fost incunostintat.

De la ora 7 si 50 min. pina la 8 §i 55 min. a fost la el
Avanesov. Au discutat in cabinet. A plecat la ora 9. In
tim.pul convorbirii cu Avanesov s-a interesat de data con-
vocarii plenarei Cornitetului Central. Miine aceasta chcs-
tiune va fi discutata in Biroul Politic (impreuna cu ordinea
de zi) ; la ultima plenara a C.C. se hotarise ca plenara C.C.
O. fie convocata in preajma congresului Sovietelor. Acest
lucru s-a comunicat lui Vladimir Ilici 246.

30 noiembrie, dimineata (insemnari acute de N. S. Allilueva).

La ora 1 si 10 min. Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau
de lucru, rn-a chemat la telefon si tn-a rugat sa-i aduc nu-
rnarul din 13 octombrie a.c. al ziarului Poslednie No-
vosti" ; 11 intereseaza un articol al lui Pesehonov 247. L-arn
gasit si 1-am dus in apartamentul lui Vladimir Ilici. In ca-
binetul sau de lucru Vladimir Ilici a stat numai 5 minute

imediat a plecat acasa. Nu s-a primit nici o clispozitie.
Nici plicuri n-au sosit deocamdata. Lidia Aleksandrovna
rn-a rugat sa notez cu titlu pur informativ câ pli-
curile de la Huskel i Cicerin pentru Vladimir Ilici au fost
transrnise lui Kamenev.

lnsemnare la rubrica Executaref :
*

la 30
Copia telegramei i s-a trirnis lui Huskel sub semnItura lui Litvinov. PrimitS
noiembrie.

33 Lenin Opere complete, vol. 45

si
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30 noiembrie, dupd-amiaza (insemnari facute de S. M. Manu-
ceariant).

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau la ora 6 si 45 min.,
a intrebat ce e nou i cind s-a terminat sedinta Biroului
Politic ; I-am anuntat pe Vladimir Ilici ca au sosit carti
noi, a cerut s. i le aduc. A restituit ziarul Poslednie No-
vosti" din 13 octombrie.

La ora 7 si 55 min. a venit la el Adoratski, care a stat
Rink* la 8 §i 4 0 min. Vladimir Ilici a vorbit la telefon. A
cerut procesul-verbal al sedintei Biroului Politic ; i 1-am
dat. Vladimir Ilici a cerut sa pastrez exemplarul de
proces-verbal. A cerut de asernenea &al pastrez cu deose-
bita grija cartea lui Engels Testament politic". A resti-
tuit agile noi va."zute de el. La ora 9 Vladimir Ilici a
plecat.

1 decembrie, diminea fa (Insemdari facute de N. S. Allilueva).

La 11 §i 20 min. Vladimir Ilici a sunat-o pe Lidia
Aleksandrovna si a cerut ca pentru ora 12 sa fie progra-
mat Molotov *.

De la 12 pina la 1 si 30 min. a fost la el V. M. Molotov
irnpreuna cu Sirtov. Pentru dupa-amiaza nu s-a primit
deocamdata nici o dispozitie. Nici plicuri n-au sosit.

1 decembrie, dupa-amiaza' Cinsemnari facute de S. M. Manu-
ceariant).

Vladimir Ilici a venit la ora 5 si 30 min. ; la 5 si 45 min.
a venit Tiurupa.

La ora 7 au venit Irsman, Harden si translatorul Voi-
tinski ; au plecat la 8 si 40 min. La 8 si 45 min. a plecat
si Vladimir Ilici.

2 decembrie, dimineara (insemnari facute de N. S. Allilueva).

Vladimir Ilici a venit la ora 12 si 30 min. ; n-a stat decit
10 minute. A chemat-o pe Lidia Aleksandrovna si a ru-
gat-o ca pink' la ora 6 sa-i pregateasca materialele cu pri-
vire la Directia piscicola pentru intrevederea cu Knipo-
vici, care trebuie sa fie fixata pentru ora 7 dupa-amiaza.

Insemnare la rubrica Executarea` :
* Molotov fusese deja programat pentru aceasti ora.
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Materialele se afla la Gorbunov ; trebuie ngrijit ca pina
la ora 6 totul sa fie la noi. Se va da dispozitie la toate
posturile ca Knipovici sa fie lasat sal treaca, deoarece nu
are permis de intrare.

Dimineata a fost la Vladimir Ilici medicul, care i-a spus
cal o data la doua luni sau chiar tn fiecare luna trebuie sa
plece pentru citeva zile la odihna. Marti Inca nu are voie
sá prezideze ; joi Ii va permite, dar nu pentru mult tiny ;
dupal aceea sal plece neaparat pentru citeva zile.

A sunat Gorbunov si a rugat ca la prima posibilitate
sa i se comunice lui Vladimir Ilici c Rikov a plecat din
Tiflis la 1 decembrie, cu un tren rapid ; sa i se comunice
neaparat, deoarece Vladimir Ilici se intereseaza foarte mult
de aceasta plecare.

Vladimir Ilici a cerut ca pentru ora 8 sa fie programat
Kamenev (a sunat la ora 14 §i 5 min.).

Trebuie amintit Lidiei Aleksandrovna s afle de la Vla-
dimir Ilici despre care articol al lui Kin 248 i-a vorbit el
lui Tiurupa, deoarece acesta nu-1 poate gasi nicidecum.

2 decembrie,
Vladimir Ilici se afla in cabinetul sau de lucru de la

ora 6 si 30 min. ; de la 7 la 8 Knipovici ; de la 8 la 9
si 15 min. Kamenev.

Mi-a dat o scrisoare In limba engleza si a cerut sa aflu
cind plead Irsman. A fost intrebat administratorul hotelu-
lui Lux", Kaizer, care a comunicat ca Irsman nu pleaca
astazi i cä miine va spune precis data plecarii *. A se co-
munica lui Vladimir Ilici acest raspuns, restituindu-i-se
totodata scrisoarea.

A semnat scrisoarea catre Miinzenberg "24g, dar cu re-
zerva ca, dup 5. parerea sa, inceputul scrisorii nu e scris
intr-o germana corecta. A cerut sa-i las o copie (nr. 8 579)
la secretariat.

Pe masa lui se afla la semnat o scrisoare catre Sviderski,
copia e la noi. Daca o semneaza, trebuie expediata. la des-
tinatie 250

Insemmiri la rubrica Executarea` :
* Kaizer comunici. : Irsman nu gie nici el precis clad va pleca, dar ;tie

ca va mai rimine aici multi s reme, poate chiar citeva luni.
** Scrisoarea a fost tmnsmisi lui Isiliinzenberg prin Gorbunov. M. Volodiceva.

33*

dup,i-arMazd.
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Gorbunov a trimis faieturi din ziare * : o mapa cu
materiale proaspete, alta cu materiale mai vechi. Sint ma-
teriale pe care Vladimir Ilici le-a cerut pentru cuvintarea
sa la congresul Sovietelor. Ar trebui, cred, s-o intrebam
pe Lidia Aleksandrovna daca i le putem da

Vladimir Ilici a cerut sa aflu de la Belenki 251 data (pre-
cisa) a sosirii lui Rilov §i Dzerjinski**. Tine neaparat sa
§tie cind sosesc. Inca nu I-am intrebat pe Belenki.

S-a comunicat lui Vladimir Ilici c. Frumkin pregate§te
materialele §i ca le va trimite luni dimineata sau duminica.
dupa-amiaza.

Vladimir Ilici a cerut de citeva ori lui Gorbunov me-
moriul lui Mihailovski in problema financiara. Trebuie sa
fie la Nadia [Allilueva]. Cere ca, atunci cind Gorbunov
nu va mai avea nevoie de cele doua memorii ale lui Mi-
hailovski §i de mernoriul lui Krasno§cekov, acestea ssa-i fie
restituite 252 A plecat la ora 9 §i 30 min.

3 decembrie, dimineara (insemnari facute de S. A. Flakserman).

Vladimir Ilici a venit la ora 2. A cerut s chem o steno-
grafa. Volodiceva n-a fost gasita acasa, §i Vladimir Ilici
a rugat sâ n-o caut, deoarece are p4n de scris §i va scrie
singur. Am comunicat lui Vladimir Ilici raspunsul lui Be-
lenki cu privire la sosirea lui Rikov §i Dzerjinski, precum

raspunsul lui Kaizer cu privire la plecarea lui Irsman.
Vladimir Ilici a cerut s. aflu prin Voitinski, care lucreaza
la Comintern §i care §tie englezwe, cind i trebuie lui
Irsman scrisoarea.

Vladimir Ilici a stat in cabinetul sau 20 de minute §i
apoi a plecat.

lnsemnari la rnbrica Executarce
* Au fost puse pc biroul lui Vladimir Ilici.

** Belenki a comunicat cI Dzerjinski pleaci din Tiflis in jurul datei de 8 de-
cembrie, a in drum se va opri pentru o inspecTie i pe la 13 decembrie va sosi la
\loscova. Rikov a plecat din Tiflis la 2 decembrie i va fi aici in dimineaTa zilci
de 4 decembrie. (In privinTa sosirii lui Rikov va verifica inci o dati i va Tele-
fona.) Belenki a revenit la telefon 6 a spus el Rikov va sosi azi la ora 6 dupã-
amiazI a spus cI vrea si verifice mcI o dark' $i apoi o sI telefoneze. A cerut
relalii pe linie.

duminica.

;

:
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3 decembrie, duminica, dupa-amiaza (Insemnari facute
de S. A. Elakserman).

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau la ora 6 dupa-
amiaza.

Belenki a telefonat ca, dupa cum comunica Comisaria-
tul poporului pentru caile de comunicatie, Rikov a plecau
din Baku la 3 decembrie, iar la 5 decembrie e asteptat sa
soseasca la Rostov. I s-a telegrafiat lui Dzerjinski sa veri-
fice exactitatea acestei tiri. Lui Vladimir Ilici nu i-am
transmis nimic.

La ora 6 si 43 min Vladimir Tlici a cerut sa-i comunic
lui Avanesov ca a primit scrisoarea lui, a citit-o i ar vrea
mai intii s discute cu el la telefon. Se va comunica miine
dimineata.

La ora 7 Vladimir Ilici a plecat din cabinet.
4 decembrie, dimineata (insemnäri ficute de N. S. Allilueva).

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau de lucru la ora 11
si 5 min. A cerut sa aflu cu precizie cind soseste Rikov *.
La ora 10 si 40 min. rn-a chemat la telefon i mi-a cerut
sa-I programez pe Avanesov pentru ora 11 dimineata.
Avanesov a venit la 11 si 15 min. si a plecat la 12 si 10 min ;
au discutat despre comertul exterior. La ora 12 si 30 min.
Vladimir Ilici s-a dus in cabinetul lui Gorbunov, apoi s-a
intors si a inceput sa dicteze Volodicevei la telefon ; la
ora 2 a plecat in apartamentul sau. La ora 6 dupa-amiaza
Vladimir Ilici ii va primi pe Kolegaev (telefon 174-14
sau prin comutatorul lui Trotki).

Cind va sosi Rikov (clack* Vladimir Ilici va fi plecat la
odihna ; el pleaca joi), va trebui s ia legatura prin telefon
cu Vladimir Ilici **. La ora 5 si 50 min. Vladimir Ilici 11
va primi pe Jukov pentru 10 mM. De la 7 pina la 8 pe
Frumkin, iar de la 8 si 15 min. pina la 9 pe Tiurupa
(sub rezerva cà, daca aceasta ora nu-i va conveni lui Vla-
dimir Ilici, 11 va primi miine dimineata la 11 sau la 12 si
30 min.).

Insemmiri la rubrica Executarea' :
* L-am sunat pe Belenki ; I-am rugat si se intereseze mci o dati i si afle

totul cu precizie. A promis si dea rispuns asti-seari.
** A se urmiri.
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4 decembrie, dupa-amiaza (insemnari facute de S. M. Manucea-
riant).

La ora 5 0 30 min. Vladimir Ilici a dictat Volodicevei
o scrisoare ca.tre Litvinov §i un mesaj de salut adresat Con-
gresului al III-lea al Internavionalei Comuniste a tineretu-
lui 262. M-a chemat la telefonul automat §i a intrebat ce
mai e pentru astazi. I-am comunicat cine §i la ce ora are
fixatà audie41. La ora 5 0 50 min. a venit Kolegaev §i a
stat pink' la 6 0 10 min ; au discutat despre inchiderea
teatrelor. Imediat dupa el a intrat Jukov cu Goltrnan §i cu
Lavrentiev ; au stat pin5. la ora 6 0 50 min. 0 au discutat
despre industria electrotehnica. Dupa ei a intrat Frumkin
0 a stat de la 6 0 50 min. pina la 7 0 25 min. ; au discutat
despre monopolul comervului exterior. La 7 0 30 min. Vla-
dimir Ilici a plecat din cabinet §i s-a intors la ora 8. Vla-
dimir Ilici a intrebat daca s-a primit raspuns de la Litvinov.
S-a interesat de telegrama adresata lui Huskel. Mi-a dat
o carte a spaniolului Cesar Reyes, cu rugamintea de a tra-
duce titlul §i cuprinsul carcii 254 Azi, 4 decembrie, dupi-
amiaza s-a intrunit comisia formata din Zinoviev, Trovki
§i Buharin, careia i s-a trimis (pe adresa lui Buharin) ob-
servaiiile lui Vladimir Ilici cu privire la sarcinile

noastre la Haga 263
La ora 9 Vladimir Ilici a plecat din cabinet.
5 decembrie, dimineata (insemnäri flcute de N. S. Allitueva).

Litvinov a comunicat c i s-a confirmat primirea de ca-
tre Huskel a telegramei trimise prin intermediul
noastre ; se va comunica lui Vladimir Ilici.

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau la ora 10 §i
45 min., a intrebat dad. s-a intrunit comisia formata din
Buharin, Zinoviev §i Trovki ; am raspiins c s-a intrunit

kaseara ; a plecat la ora 1 0 40 min.
La ora 6 vor veni la Vladimir Ilici reprezentanvi ai mun-

citorilor din Cehoslovacia (vezi lista) 256. Trebuie sa se dea
dispozivie la toate posturile sa fie lasati sà intre ; au per-
mise de intrare in Kremlin (pentru 15 min.). Au fost
anuncaci.

delega-
iei

legatiei
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La 7 va veni pentru o jumatate de ora Popov (a fost
anuntat). De la Lityinov trebuie vina o comunicare scris5.
cu privire la inminarea telegramei trimise lui Huskel.

5 decembrie, dupa-amiazii (insemnki fkute de M. A. Vo-
lodiceva).

De la 6 pina la 6 si 45 min. au fost la Lenin cehoslova-
cii : Josef Hans, Chamosta, Franek, Richter si Chapera, in-
sotiti de Antelovici 237.

De la 7 la 8 a star la el Popov (despre recensamint).
Dupa o scurta pauza (in timpul careia a plecat n aparta-
mentul sau), la ora 8 si 20 min. I-a primit in cabinetul sau
pe A. D. Tiurupa. A plecat la 9 si 25 min.

6 decembrie, dimineata (insemna'ri fkute de N. S. Allaueva).

Vladimir Ilici a venit n cabinetul sau pe la 11 si ceva.
A cerut Lidiei Aleksandrovna sa scrie, tn numele sau, eiteva
scrisori (una catre Iakovleva, alta catre Kamenev si a treia
catre Tiurupa). Apoi a cerut sà i se dea legatura telefonica
cu Stalin, spre a se intelege cu el asupra unei intrevederi.
La ora 12 si 40 min. a venit la el Stalin si a stat pina la
2 si 20 min. Vladimir Ilici a cerut sa, programez pentru
ora 7 si 30 min. pe Eiduk, pentru ora 6 pe Dovgalevski,
iar pentru ora 7 pe Bogdanov. Dupa plecarea lui Stalin, a
vrut sa vorbeasca cu Mescereakov *.

La ora 2 si 25 min. Vladimir Ilici s-a dus n aparta-
mentul sau. A sunat Kamenev si a spus ca' va trimite un
plic pentru toy. Lenin ; plicul trebuie sa-i fie inminat per-
sonal **.

6 decembrie, dupa-amiaza" (insemna'ri acute de M. A. Vo-
lodiceva).

Scrisoarea de la Kamenev a fost citita de Vladimir Ilici
la ora 6.

De la ora 6 si 5 min. Oda la 6 si 30 min. a fost la el Bog-
danov ; de la 6 si 55 min. pink' la 7 si 20 min. Eiduk ;
de la 7 si 25 min. Dovgalevski.

Insemmiri la rubrica Executaree:
* N-a mai vorbit, deoarece a zibovit prea mult.

** S-a primit la cinci fara un sfert si a fost pus pe masa din cabinetul lui.
Volodieeva.

â
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Timp de 15-20 de minute a dictat amintiri despre
N. E. Fedoseev 258 A plecat pe la 9 si ceva. Conform indi-
catiilor sale, amintirile au fost trimise Annei Ilinicina [Eli-
zarova] (vezi copia adresei insovitoare).

11
Allilueva),7 decembrie, dimineapa (insemnki acute de N. S.

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau la ora 10 si
55 min. ; la ora 11 a inceput sedima Biroului Politic, sub
presedintia lui Kamenev. Participa si Vladimir Ilici. Dupi
sedinta, la ora 2 si 20 min. Vladimir Ilici a plecat in apar-
tamentul sau.

7 decembrie, dupa-amiaza (insemnäri acute de $. M. Manucea-
riant).

Vladimir Ilici a venit in cabinetul sau la ora 5 si 30 min.,
a vorbit la telefon cu Stalin si cu alcii, a dat o serie de
insarcinari pentru Biroul Politic si pentru Iakovleva. La 6
si 15 min. a plecat in localitatea Gorki, luind cu el cores-
pondenva curenta.

8 decembrie, dimineata (Insemnari acute de N. S. Allitueva).

La 12 si 10 min. Vladimir Ilici a chemat-o la telefon pe
Lidia Aleksandrovna si a vorbit cu ea despre hotaririle de
ieri ale Biroului Politic.

La 12 si 15 min. s-a trimis prin Belenki lui Vladimir
Ilici ; 1) procesul-verbal nr. 39 al Biroului Politic 259 si
2) lista lucratorilor cu munci de raspundere in organele
centrale si in cele regionale (lista primita de la Sit-toy). Vla-
dimir Ilici a spus cã va suna mai tirziu i va dicta ceva.

8 decembrie, dupa-amiaza ( insernnari acute de S. M. Manu-
ceariant).

Vladimir Ilici a sunat la telefon la ora 5 si 35 min., a
dictat un timp Volodicevei, la 5 si 50 min. a vorbit cu el
Lidia Aleksandrovna ; exprimat votul in urmatoarele
trei chestiuni aflate in discutia Biroului Politic : telegrama
din 7 decembrie 1922 a lui Vorovski, Mdivani i Cicerin,
componenta comisiei pentru studierea rezolutiilor pregatite
in vederea Congresului al X-lea al Sovietelor i mesajul de
salut catre Congresul general al Sovietelor din Ucraina 26O .

si-a
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A dictat regulamentul sedintelor Biroului Politic 261 S-a de-
clarat de acord cu aminarea plenarei. Convorbirea telefo-
nica a luat sfirsit la ora 6 si 20 min. I s-a trimis un me-
dicament sosit de la Berlin.

9 decembrie, dimineata (insemnari facute de N. S. Allilueva).

De aseara n-au ramas nici un fel de dispozitii. A tele-
fonat Maria Ilinicina si a comunicat ca de la 5 si 45 min.
Vladimir Ilici ar vrea s dicteze la telefon, iar la ora 6 va
avea o convorbire cu Rikov ; el a sosit la Moscova, sta.
acasa. Nu s-a primit nici o dispozitie. Au sosit plicuri.

9 decembrie, dupa-amiaza (insemnari facute de M. A. Vo-
lodiceva).

Vladimir Ilici a telefonat la 6 si 5 min., mi-a dat o in-
sarcinare. Scrisorile lui Vladimir Ilici cu privire la activi-
tatea vicepresedintilor 262 au fost expediate lui Rikov,
Stalin, Tiurupa i Kamenev.

Belenki va aduce de la Kamenev un plic pentru Vla-
dimir Ilici.

Scrisoarea lui Vladimir Ilici n limba franceza va fi resti-
tuita de Suvarin asta-seara 263.

Se trimite la Vladimir Ilici : 1) scrisoarea lui cu privire
la activitatea vicepresedintilor (originalul, o copie si copia
vechii hotariri 264), o scrisoare de la Zetkin i medicamen-
tul primit de la Berlin.

10 decembrie, dimineata.

Nici o comunicare din partea lui Vladimir Ilici.
10 decembrie, dupa-amiaza.
Vladimir Ilici a sunat pe la 6 si ceva si a rugat dau

legatura cu Stalin. Si-a exprimat votul asupra hotaririi re-
feritoare la telegrama lui Kirov, Vasiliev i Poluian cu pri-
vire la eseri 265.

Cu prima ocazie trebuie trimisa la Vladimir Ilici scri-
soarea lui in limba franceza catre Lazzari, corectata de
Suvarin ; ea a fost predati la ghereta ; la 8 si 45 min. Vla-
dimir Ilici a rugat s i se trimita lui Frumkin scrisoarea
in care dinsul i cere avizul asupra tezelor lui Avanesov.
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Scrisoarea a fost expediata. Mline dimineaca trebuie aflat
de la Frumkin cind va trimite avizul cerut 266.

Tot mline dimineaca trebuie telefonat si la Gorbunov
(vezi copiile inregistrate la nr. 8 605 si 8 606) 267

Scrisoarea catre Lazzari nu trebuie trimisa cu un curier
special, ci numai cu prima ocazie. Asa a spus Vladimir Ilici.

11 decembrie, dimineata ( insemniri fkute de N. S. Allilueva).

Nu s-au primit nici un fel de dispozicii. Vladimir Ilici
n-a telefonat de loc. sa se verifice dna s-au luat masuri
ca seara temperatura aerului in cabinet sa fie de cel pu%in
14 grade.

11 decembrie, dupa'_amiaza (insemniri fkute de S. M. Manu-
ceariant).

Nu s-a primit nici o dispozitie. Vladimir Ilici n-a tele-
fonat de loc.

12 decembrie, dimineata (insemdari fkute de N. S. Allilueva).

Vladimir Ilici a sosit la Moscova la ora 11 ; in cabinetul
sau a intrat la 11 si 15 min., a stat pucin si la 12 a plecat
in apartamentul sau. La aceasta ora trebuie sa vina la el
Rikov, Kamenev i Tiurupa *.

Vladimir Ilici a plecat din cabinetul sau la ora 2 ; pina
atunci au stat da el Rikov, Kamenev i Tiurupa.

Pentru dupa-amiaza nu s-a primit deocamdata nici o
dispozitie.

12 decembrie, dupa-amiaza
lodiceva).

Vladimir Ilici e in cabinetul sau de la orele 5 si 30 min.
A vorbit la telefon timp de citeva minute. A dispus sa ex-
pediem scrisoarea adresata lui Lazzari, cu rugamintea de a
ne interesa indeaproape cine va fi insarcinat cu transmi-
terea ei (e nevoie de un tovaras sigur). Dzerjinski a stat de
la 6 pina la 6 si 45 min.

Stomoneakov (in problema monopolului comertului ex-
terior) a venit la 7 si 45 min.

(insemnari fäcute de M. A. Vo-

Insemnare la rubrica Executaref:
* Au Ion.
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A plecat la 8 si 15 min.
Scrisoarea lui Vladimir Ilici catre Lazzari a fost trans-

misa lui Suvarin (hotel Luks", camera 23). El se va
telege cu un tovaras sigur si miine dimineava ne va comu-
nica ce a facut sau mai bine va telefona direct lui Vladimir
Ilici *.

13 decernbrie, dimineata (insemnari facute de L. A. Fotieva).

La ora 11 au fost la Vladimir Ilici medicii. I-au prescris
un regim de odihna completa, sa plece undeva.

In jurul orei 12 a chemat-o in apartamentul sau pe Fo-
tieva pentru a rezolva inainte de plecare toate chestiunile
nesolutionate. I-a dictat o serie de scrisori adresate Comi-
tetului Central (cu privire la Rojkov), lui Frumkin, Sto-
moneakov si Trocki (cu privire la comertul exterior), vice-
presedintilor (cu privire la repartizarea muncii) 268. La
ora 12 si 30 min. a venit Stalin ; a plecat la 2 si 35 min.

13 decembrie, dupa-amiaza(InsemnIri falcute de L. A. Fotieva).

La ora 5 si 55 min. a chemat-o pe Fotieva, care i-a co-
municat raspunsurile primite de la Frumkin si Trotki. A
fixat pentru 14 decembrie ora 12 intrevederea cu Krjija-
novski. De la 7 si 30 min, pina la 8 si 25 mM. a dictat o
scrisoare catre plenara Comitetului Central in problema
comercului exterior 269. A cerut sa-1 chemam la el pe
Frumkin, dar apoi a revocat dispozivia. E destul de bine
dispus, glumeste. Singura lui grija e sa nu lase ceva ne-
soluvionat.

14 decembrie, dimineata (insemnki facute de L. A. Fotieva).

Vladimir Ilici a sunat la ora 11, a vorbit cu Fotieva
despre scrisoarea de ieri privind comertul exterior, a rugat
sa mai asteptam cu expeclierea ei, intrucit are de facut o
completare. A intrebat daca vine Krjijanovski. A sunat inca
o data la 11 si 10 min.

La 1 si 10 min. a cerut sa i se dea legatura cu Iaroslavski.
Deoarece acesta nu a fost gasit, a arninat pentru dupa-
amiazi convorbirea sau intrevederea cu el. La ora 2 si

Insemnare la rubrica Executaree :
* Vladimir Ilici a rugat a ne interesim in mod special de expedierea acestei

scrisori. Dovada de inminare, semnati de Suvarin, a fost primal.

in-
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25 mM. a chemat-o pe Fotieva si i-a dat un bilet pentru
Avanesov spre a-i fi trimis impreuna cu scrisoarea referi-
toare la comervul exterior. A dispus ca la reprimirea scri-
sorii s-o trimitem lui Frumkin, care o va primi, probabil,
seara. A fost foarte multumit cind a aflat de hotarirea
Biroului Politic cu privire la Rojkov ; a declarat, zimbind,
ca aceasta este o veste foarte buna 270 . Arata a fi bine dis
pus, glumeste si ride.

14 decembrie, dupa-amiaza
lodiceva).

Vladimir Ilici a sunat la sase fara un sfert. A intrebat
de procesul-verbal al sedintei Biroului Politic. A spus cã are
de dictat ceva. A cerut sa-i dau legatura cu Iaroslavski,
care cu pucin inainte fusese la el. La 7 vine medicul. A
fost pe aici Frumkin, dar n-a trecut pe la Vladimir Ilici.
La opt si ceva Vladimir Ilici a intrebat daca Frumkin e
aici. A rugat pe Lidia Aleksandrovna sa-i aminteasca de
el miine la 12, cind va veni la Tiurupa. A rugat sa ne
interesam daca lui Trotki i s-au trimis toate materialele
cu privire la monopolul comercului exterior si ne-a predat
pe acelea care se aflau la el. A spus sa le aratam Lidiei
Aleksandrovna. Scrisoarea lui Vladimir Ilici cu privire la
scrisoarea lui Buharin a fost trimisa lui Stalin si lui Trotki,
potrivit indicatiei lui Vladimir Ilici *. Completarea, a spus
dinsul, o va face separat.

Inainte de 8 a spus Lidiei Aleksandrovna ca-i va dicta :
1) o scrisoare catre Zinoviev in legatura cu Rojkov din
Pskov ; 2) o scrisoare catre Kamenev in legatura cu proiec-
tul pentru crearea unei Uniuni a republicilor socialiste ;
3) o completare la scrisoarea cu privire la comertul ex-
terior.

Cu pucin inainte de 9 a spus ca isi rezerva dreptul de
a suna pina la zece. La zece fIra ceva a sunat Maria Ilini-
cina si a comunicat ca Vladimir Ilici nu va mai dicta azi
nimic.

(insemnari ficute de M. A. Vo-

Insemnare la rubrica Executaree :
* Trebuie trimisi 5i lui Frumkin ?
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15 decembrie, dimineata (insemdari flcute de L. A. Fotieva).

Vladimir Ilici a sunat la 11 si 50 min. A cerut copiile
scrisorilor de ieri. A chemat-o pe Fotieva in locuinta sa
i-a dat conceptul unei scrisori catre Trotki, spunindu-i sa-1
transcrie personal la masina de scris si s trimita originalul,
pastrind copia in arhiva secreta, intr-un plic sigilat 271. Ii
e foarte greu sa scrie, a spus c conceptul trebuie sa fie
distrus, dar noi 1-am depus in arhiva secreta impreuna cu
copia.

In privinta cartilor a dat urmatoarea dispozitie : cartile
tehnice, de medicina etc. se vor restitui cele de agricultura
se vor transmite Mariei Ilinicina, cartife privitoare la pro-
paganda pe linie de productie, organizarea muncii i cele
cu subiect pedagogic se vor transmite Nadejdei Konstan-
tinovna, cartile de beletristica se vor da la cerere, iar cele
cu subiect publicistic, politic, memorii, amintiri etc. ii vor
fi prezentate lui.

El a cerut, de asernenea, sa-i fie prezentate toate pro-
cesele-verbale de sedinta ale Comitetului financiar, im-
preuna cu un rnemoriu nu prea lung, dar nici prea scurt,
intocmit de secretar, din al carui continut sa-si poata face
o idee despre activitatea Comitetului financiar. E cam in-
dispus, a spus c i e mai rau, n-a dormit toata noaptea.

15 decembrie, dupd_amiaza (insemnäri fIcute de L. A. Fotieva).

Vladimir Ilici a sunat la ora 8 si 30 min. A dictat (mai
intii la telefon, apoi tn apartamentul sau, dupa ce m-a
chemat acolo) scrisori catre Stalin si Trotki, comunicin-
du-i celui dintli c. spera sà primeasca din partea medicilor
ingaduinta de a lua cuvintul la congresul Sovietelor 272,
iar celui de-al doilea ca este categoric impotriva propunerii
ca problema comertului exterior sa fie scoasa de pe ordinea
de zi a plenarei, daca s-ar face o astfel de propunere. A
terminat pe la 9.

16 decembrie, dimineap (insema.ri acute de L. A. Fotieva).

Intre 11 si 11 si 45 min. au fost rnedicii (Kramer i Ko-
jevnikov 273). Nadejda Konstantinovna ne-a trimis scri-
soarea catre vicepresedinti, care i-a fost dictata aseara, pro-

si
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babil, sau azi dimineata inainte de sosirea medicilor.
Pakaln 274 spune ca Vladimir Ilici nu vrea s plece in lo-
calitatea Gorki, pentru c drumul cu sania cu elice este
obositor, iar cu automobilul nu se poate merge acolo.
Pakaln poveste§te ca in fiecare zi, la 9 §i jumatate, i se
aduce o catelu§a (Aida) cu care ii place sa se joace §i la
care tine foarte mult. S-a primit o telegrarna de la Förs-
ter 275 in sensul ca, inainte de a lua cuvintul la congres,
Vladimir Ilici trebuie sa se odihneasca cel putin 7 zile. Din
partea lui Vladimir Ilici nu s-a primit nici un telefon §i nici
o

16 decembrie, dupa_amiaza' (insemniri fIcute de L. A. Fotieva).

A sunat Nadejda Konstantinovna §1 a rugat ca, in nu-
mele lui Vladimir Ilici, sa i se conaunice lui Stalin ca Vl. Ilici
nu va lua cuvintul la congresul Sovietelor. La intrebarea
curn se simte Vladimir Ilici, a raspuns ca se simte a§a §i
a§a, in aparenta nirnic gray, dar e greu de spus curn va fi
mar departe. A rugat, de asemenea, ca, tot din insarcinarea
lui, sa i se telefoneze conspirativ lui Iaroslavski sa-§i no-
teze continutul cuvintarilor lui Buharin §i Peatakov, iar
daca e posibil §i ale altora, in problema comertului ex-
terior.

18 decembrie, dimineata (insemnAri acute de N. S. Allilueva).

S-a intrunit plenara Comitetului Central. Vladimir Ilici
nu participa, e bolnav ; nu s-a primit nici o dispozitie.

18 decembrie, dupa-amiaza.
Lucrarile plenarei continua. Vladimir Ilici nu participa

cu aceasta §edinta se incheie lucrarile plenarei.
23 decembrie (insemniri flcute de M. A. Volodiceva).

La 8 §i ceva Vladimir Ilici rn-a chemat in apartamentul
sau. Mi-a dictat tirnp de patru minute. Nu se sirntea bine.
Au fost la el medicii. Inainte de a incepe s dicteze, mi-a
spus : A§ vrea sa dictez o scrisoare catre congres. Ia
note !" A dictat repede, dar se simtea c e bolnav. and
a terminat de dictat, rn-a intrebat ce data avern azi, de ce
sint atit de palida §i de ce nu sint la congres 276, a spus ca-i

dispozitie.

;
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pare rau c mi-a rapit o parte din timpul in care as fi putut
fi acolo. Nu am primit nici o dispozitie.

24 decembrie (insemna'ri fIcute de M. A. Volodiceva).

A doua zi (la 24 decembrie), intre 6 si 8 am fost din
nou chemata de Vladimir Ilici. M-a prevenit cä cele dic-
tate ieri (23 decembrie) i astazi (24 decembrie) slint
obsolut secrete. A subliniat de citeva ori acest lucru. A ce-
rut ca toate textele dictate de el sa fie pastrate separat, pe
raspunderea unei persoane anume desemnate, i sa fie con-
siderate strict secrete. A dat, de asemenea, Inca o dispo-
zifle 277.

La cererea lui Vladimir Ilici i-am procurat volumele III
si IV din lucrarea lui Suhanov Insemnari despre revo-
luvie".

29 decembrie 279.

Prin intermediul Nadejdei Konstantinovna, Vladimir
Ilici ne-a cerut s ntocmim liste de carci recent aparute.
Medicii i-au permis sa citeasca. Vladimir Ilici citeste lu-
crarea lui Suhanov Insemnari despre revolutie" (volu-
mele III si IV). Beletristica nu-1 intereseaza. A cerut ca
listele sa fie intocmite pe diferitele genuri de literatura.

5 ianuarie 1923.
Vladimir Ilici a cerut listele carcilor noi de la 3 ianuarie,

precum i cartea Biserica noua" de Titlinov.
17 ianuarie (insemniri acute de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici rn-a chemat pentru o jumatate de ora intre
6 si 7. A revazut insemnarile despre cartea lui Suhanov cu
privire la revolutie si a facut n ele o serie de modificari.
Timp de vreo 10-15 minute a dictat n continuare pe
aceeasi tema 279.

S-a declarat mulvumit de noul suport, care VI tnlesneste
lectura cartilor si a propriilor sale manuscrise.

In timp ce dicta fraza care incepe cu cuvintele Suha-
novilor nostri...", cind a ajuns la expresia nici prin end
nu le trece", s-a oprit i, Pina sa-si fotmuleze in minte
continuarea, a remarcat n gluma : Rau mi-a slabit me-
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moria ! Am uitat cu desavirsire ce am vrut sa spun ! La
naiba ! E de mirare cit de mult mi-a slabit memoria !". A
rugat sã transcriem imediat insemnarile i sa-i dam textul
dactilografiat.

Observindu-1 citeva zile in sir n timp ce dicta, am con-
statat c. i este neplacut cind e intrerupt la mijlocul unei
fraze, deoarece in asemenea cazuri el i pierde firul ideii.

18 ianuarie (insemnare flcutI de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici nu in-a chernat.
19 ianuarie (insemnki acute de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici m-a chernat azi pe la sapte i apoi la opt
§i ceva. Timp de vreo 30 de minute mi-a dictat o a doua
varianta a articolului despre Inspeccia muncitoreasca-tara-
neasca (Cum sa reorganizam Rabkrinul") 2". A spus ca
ar vrea sa-1 termine cit mai repede.

20 ianuarie.
Vladimir Ilici m-a chemat azi intre 12 si 1. Si-a recitit

articolul Cum sa reorganizam Rabkrinul" si a facut in
textul lui o serie de completari i rnodificari.

A spus c. Nadejda Konstantinovna urrneaza sa-i dea
mste date referitoare la un pasaj din acest articol si a cerut
ca Lidia Aleksandrovna sa se intereseze despre aceleasi
date si sa afle cu precizie cite si ce fel de instituOi se ocupa
la noi cu problerna organizarii stiin%ifice a rnuncii, cite con-
grese au fost convocate in legatura cu aceasta problema
care grupuri au participat la ele. A intrebat dac a. nu se
poate gasi ceva material la Petrograd (Hlopleankin 281 a
trimis un material similar cu cel pe care 1-a avut Nadejda
Konstantinovna, dar ceva mai amanuntit).

Vladimir Ilici a cerut lista completa a carvilor noi 282.
Am stat la el circa 30 de minute.

21 ianuarie (insemnare facuti de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici n-a telefonat.
22 ianuarie (Insemniri acute de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici rn-a chemat pentru vreo 25 de minute
(de la 12 pina la 12 si 25 min.). A facut modificari in va-
rianta a doua a articolului despre Rabkrin, care va fi si
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cea definitiva. Timpul sau fiind limitat, .el era extrern de
grabit. A rugat punem in ordine artrcolul, sa-1 batem
la main i sa i-1 prezentam dupa-masa. Deschizindu-mi
usa in camera lui, Nadejda Konstantinovna mi-a spus c el

luat, fara aprobarea medicilor, citeva minute in plus
pentru lectura articolului ; ea a adaugat c. sora (de ser-
v iciu) nu voia sà ma* lase sa intru. Dupà ce m-am intors
de la Vladimir Ilici, Nadejda Konstantinovna a venit la
secretariat si mi-a transmis rugamintea lui ca acolo unde
n-am reusit s. notez tot ce mi-a dictat sa las spath albe.
A spus c, ntrucit a dictat foarte repede, lui Vladimir Ilici
i s-a parut ea era greu sa" notez totul. Am raspuns ca am
reusit sa notez totul, iar dacá vor fi pasaje neclare, m. voi
conforma indicaii1or lui.

23 ianuarie (insemnari facute de M. A. Volodkeva).

Vladimir Ilici rn-a chemat intre 12 §i 1. A recitit fugi-
tiv articolul rnencionat mai sus si a facut tn textul lui mici
modificari. A rugat s le introducem atit in exemplarul lui
cit si in al nostru, iar unul din aceste exemplare sa. fie remis
Mariei Ilinicina pentru ziarul Pravda". Articolul, cu mo-
dificarile corespunzatoare, a fost inminat Mariei Ilinicina
pink' la ora 3. Vladimir Ilici a intrebat daca s-a intors Lidia
Aleksandrovna i daca sarbatorile noastre au luat sfirsit.

30 ianuarie (insemnari (acute de L. A. Fotieva).

La 24 ianuarie Vladimir Ilici a chemat-o pe Fotieva
dat dispoz4ie sâ ceara de la Dzerjinski sau de la Stalin

materialele comisiei gruzine i sa le studieze in mod ama-
nuncit. De aceasta chesnune urmau sa se ocupe Fotieva,
Glasser si Gorbunov. Materialele ii erau necesare lui Vla-
dimir Ilici pentru intocmirea raportului la congresul parti-
dului. El nu stia, probabil, c aceasta chestiune se afla in
disc4a Biroului Politic 283 Mi-a spus : Inainte de imbol-
navirea mea, Dzerjinski mi-a vorbit despre activitatea aces-
tei comisii despre eincident», i aceasta mi-a facut o
unpresie pembila".

In ziva de joi, 25 ianuarie, rn-a intrebat daca s-au primit
materialele. Am raspuns cà Dzerjinski vine abia simbata
de aceea nu 1-am putut intreba inca.

34
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Simbata, cind 1-am intrebat pe Dzerjinski, mi-a raspuns
c. materialele silt la Stalin. I-am trimis lui Stalin o scri-
soare, care insa nu 1-a gasit, el fiind plecat din ora§. Ieri,
29 ianuarie, am primit un telefon de la Stalin, care mi-a
comunicat c fara incuviimarea Biroului Politic nu poate
da materialele. M-a intrebat daca nu-i spun prea multe lui
Vladimir Ilici, caci altfel cum se explica faptul c e in
curent cu problemele la ordinea zilet ? De pilda, articolul
sau cu privire la Rabkrin denota ca el cunoaste unele fapte.
Am raspuns c eu nu-i spun si câ nu am motive sa cred
ca el ar fi in curent cu problemele de actualitate. Azi
rn-a chemat Vladimir Ilici i rn-a intrebat ce raspuns am
primit ; a spus ca. va cere insistent sal i se dea materialele.

La 26 ianuarie Vladimir Ilici mi-a cerut sa comunic lui
Tiurupa, Sviderski i Avanesov c, dna' sint de acord cu
ideile din articolul lui, ar fi bine sa organizeze o serie de
consfatuiri i sa discute inainte de congres dac a. n-ar fi
cazul sa se intocmeasca un plan, un conspect de manual
(probabil, un manual de normalizare a muncii). Si-i intreb
totodati daca cunosc carvile lui Kerjentev si Ermanski 281

Exista un plan de organizare stiincifica a muncii, exista la
I.M.T. o sectie ce se ocupa cu normalizarea muncii.

Azi m-a intrebat ce-a raspuns Tiurupa, daca el, Svi-
derski, Avanesov, Reske i alvi membri ai colegiului sint de
acord cu convinutul articolului. Am spus ea' nu stiu.M-a

nintrebat daca Tturupa nu dacã nu cauta s tergiver-
seze lucrurile, daca e sincer cu mine. Am raspuns ca de-
ocamdata nu am avut posibilitatea sa vorbesc cu el mai
amanunOt ; i-am comunicat doar insarcinarea, de care el
a luat cunostinva si a spus ca o va indeplini.

La 24 ianuarie Vladimir Ilici mi-a spus : Mai intli de
toate in chestiunea noastra .conspirativa» ; stiu ca d-ta nu
te conformezi dispozitiei pe care .1-am dat-o". La toate
incercarile mele de a-1 convinge ca nu este asa, mi-a ras-
puns : Am in privinta asta o parere proprie".

Azi, 30 ianuarie, Vladimir Ilici mi-a spus câ ieri, la in-
trebarea daca starea sanatAii ii va permite s. ia cuvintul
la congres in ziva de 30 martie, medicul i-a dat un raspuns
negativ, dar a promis ca pina atunci se va ridica din pat,
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iar peste o luna h va fi ingaduit sa citeasca ziare. Revenind
la materialele comisiei gruzine, el a spus rizind : Astea
nu sint ziare, inseamna ca am voie sa le citesc i acum".
Nu pare a fi prost dispus. Era fara compresa la cap.

1 februarie (insemnIri ficute de L. A. Fotieva).

Azi am fost chemata de Vladimir Ilici (la ora 6 si juma-
tate). I-am comunicat ca Biroul Politic a aprobat sa i se
dea materialele 285. Vladimir Ilici a subliniat problemele
carora trebuie sa le acordam atentie la cercetarea acestor
materiale si a indicat in general cum sa le folosim pe aces-
tea din urma 286 Apoi a adaugat : Daca as fi in stare de
libertate (Intii a fost un lapsus, dar apoi a repetat rIzInd :
daca a fi in stare de libertate), usor as face singur toate
acestea". Se considera câ studierea acestor materiale va
cere vreo patru saptamlni.

M-a intrebat care este atitudinea lui Tiurupa si a celor-
lalti fata de articolul sau. Conform indicatiilor primite de
la Tiurupa i Sviderski, i-am raspuns c Sviderski e intru
totul de acord. Tiurupa e de acord cu ideea de a atrage la
aceasta munca membri ai C.C., dar ca se indoieste ca, daca
paratul ei se va reduce la 300-400 de oameni, Inspectia

rnuncitoreasca-taraneasca va fi in masura s indeplineasca
toate functiile pe care le are in prezent. Punctul de vedere
at lui Avanesov nu rni-e cunoscut. Miine se intruneste
tregul colegiu.

Vladimir Ilici rn-a intrebat daca articolul sau a fost dis-
cutat in Comitetul Central. Am raspuns ca nu stiu. Alte
intrebari nu mi-a mai pus.

2 februarie (Insemnári fa'oute de M. A. Volodkeva).

Vladimir Ilici rn-a chemat la 11 si 45 min. Mi-a dictat
un articol intitulat Mai bine mai putin, dar mai bine" '87.
A terminat la 12 i jumatate.

A rugat ca Lidia Aleksandrovna sa vini la el o data la
doua zile. and I-am intrebat la ce ora sa vina", mi-a ras-
puns ca poate veni oricInd, ca el doar e om liber acum. In
treacat, a adaugat ca numai intre 2 §i 5 nu se poate veni
la el ; ar putea sa vina la sase sau sa se inteleaga cu sora lui.

3 4*

in-
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Nu-1 mai vazusem de la 23 ianuarie. Arata mult mai
bine acum : are o infatisare de orn sanatos, vioi. Dicteazi,
ca intotdeauna ireprosabil : far a. opriri si numai arareori isi
cauta expreside ; mai bine zis, nu dicteaza, ci vorbeste
gesticulind. Era fara compresa la cap.

3 februarie (insemnari acute de L. A. Fotieva).

Vladimir Ilici m-a chemat la ora sapte pentru citeva
minute. A intrebat clack' noi am citit materialele. Am ras-
puns ca deocamdata le-arn rasfoit doar si ca sint mai putin
voluminoase decit am crezut noi. M-a intrebat daca aceasta
problema a fost discutata in Biroul Politic. Am raspuns ca
nu am voie sa-i vorbesc despre aceasta. Iti este interzis
sa-mi vorbesti in special despre aceasta chestiune ?" in-
treba el. Nu ii raspunsei eu , imi este In genere
interzis sa va. vorbesc despre chestiunile curente". Inseamna
deci ca aceasta este o chestiune curenta ?". Atunci mi-am
dat seama cà am facut o gafa. Am repetat ca nu am voie
sa vorbesc. Mi-a spus : Dzerjinski mi-a vorbit de aceasta
chestiune inca inainte de imbolnavirea mea. Cornisia si-a
prezentat raportul in fata Biroului Politic ?" Da, I-a
prezentat. Dup a. cit mi-amintesc, Biroul Politic a aprobat
in linii generale hotarirea ei". Ei bine a spus el , cred
ca voi imi yeti prezenta referatul peste vreo trei saptamini
si atunci voi trimite o scrisoare". Nu stiu i-am rds-
puns eu , poate ca nu vom reusi sa-1 prezentarn in trei
saptamini". /n acel moment au venit medicii (Förster,
proaspat sosit in tara, Kojevnikov si Kramer), si eu rn-am
retras. Arata vioi si bine dispus, poate usor agitat inainte
de vizita lui Förster, care nu-1 mai vazuse de milk.

4 februarie (insemdari fa:cute de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici m-a chemat azi in jurul orei 6. M-a in-
trebat daca n-am nimic de obiectat impotriva faptului ca
ma cheama si in zile de sarbatoare. (Doar vei fi vrind,
in sfirsit, sa te odihnesti si d-ta o data !").

Timp de mai bine de o jumatate de ora mi-a dictat con-
tinuarea articolului Mai bine mai putin, dar mai bine".
Avea o infatisare de om sanatos, vioi. Era fara compresa
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la cap. A terminat cu cuvintele : Ei, pentru azi ajunge:
Am cam obosit". M-a rugat s descifrez textul i, cind voi
fi gata, sa-i dau un telefon, deoarece e probabil c. va mai
dicta in continuare astazi ; a adaugat ca e obisnuit sa scrie
avind in fata manuscrisul, altfel ii vine foarte greu.

Nadejda Konstantinovna mi-a transmis ca a fost la el
medicul german (Förster), care i-a spus multe lucruri
cute, i-a dat voie sa faca gimnastica, i-a marit numarul
orelor consacrate dictarii de articole, i ca Vladimir Ilici

fost foarte multumit.
Pe la opt in-a chemat din nou, dar n-a mai dictat, ci

s-a limitat sa revada textul dactilografiat i sa fad, unele
completari. Dupa ce a terminat, mi-a spus ca intentioneaza
ca inainte de a da articolul la tipar sa-1 arate lui Tiurupa

poate, altor citorva membri din colegiul acestuia, ca se
gindeste sa mai adauge cite ceva la aceste idei ale sale.
Ritmul dictarii a fost mai lent ca de obicei. Vladimir Ilici
avea compresa la cap. Fata ii era palida. E, probabil,
obosit.

5 februarie ( insemnari facute de M. A. Volodiceva).

Azi Vladimir Ilici rn-a chemat la ora 12. Am stat la el
trei sferturi de ora. Ritmul dictarii a fost lent. lntr-un loc,
neputind gasi expresia potrivita, mi-a spus : Nu stiu ce
am azi ca treaba merge greu, fara spor" (cu accentul pe
ultimele doua cuvinte). A cerut sa-i dam articolul Cum
si reorganizam Rabkrinul ?". Timp de 3-4 minute a citit
in tacere. Apoi a dictat in continuare citva timp si a ho-
tarit sa termine, spunind ca ma va chema azi da patru, la
cinci sau poate chiar la sase.

5 februarie, dupa-amiaza (insemnari facute de M. I. Gliasser).

La 6 si 50 min. Vladimir Ilici a chemat-o pe Lidia
Aleksandrovna, dar, auzind ca e bolnava, a cerut sa vin eu.

M-a intrebat daca am inceput sa citim materialele co-
misiei gruzine si cind credem ca vom fi gata cu aceasta
lectura. I-am raspuns .61 am impartit intre noi materialele
si am inceput sa le cairn, iar cit priveste data terminarii,
socotim ca vom fi gata in termenul pe care ni I-a acordat
dinsul, adica in trei saptamini. M-a intrebat cum intentio-

pla-
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nam noi s citim. I-am raspuns ca am ajuns la concluzia
ca fiecare din noi trebuie s5. citeasca totul. Aceasta este
hotarirea voastra unanimi ?" Da", 1-am raspuns
eu. Vladimir Ilici s-a apucat s calculeze cit a mai ramas
pina la congres. Cind i-am spus ca au mai ramas o luna
si 25 de zile, mi-a raspuns ca termenul pare a fi suficient,
dar c. daca va fi nevoie de date suplimentare s-ar putea
sa fie prea scurt, mai ales daca tinern seama de marea dis-
tanta ce ne desparte de Caucaz. A intrebat cit lucreaza
fiecare din noi si a adaugat ca, in caz de nevoie, putem
atrage la aceasta lucrare pe Volodiceva i pe Manuceariant.
Apoi a intrebat daca hotärirea noastra ca fiecare sa citeasca
totul e oficialà. I-am raspuns ca aceasta hotarire nu e
inscrisa nicaieri i, la rindul meu, 1-am intrebat daca are
ceva impotriva ei. Vladimir Ilici mi-a declarat ca ar vrea.
desigur, ca fiecare din noi sa citeasca totul, dar c. sar-
cinile comisiei noastre nu sint destul de bine precizate. Pe
de o parte, el ar dori sa nu ne impovareze peste masura,
dar pe de alta parte nu trebuie exclusa posibilitatea ca in
cursul lucrarilor sa devina necesara o largire a acestor sar-
cini. Poate ca va trebui sa cerem materiale suplimentare.
Apoi rn-a intrebat unde se pastreaza materialele, cum le
folosim, daca intentionam sa intocmim un scurt conspect
al tuturor materialelor i dad. ii vom bate la rnasina (Nu
va va fi prea greu ?"). In sfirsit, Vladimir Ilici a dispus ca
in cursul saptaminii viitoare sâ stabilim cit timp ne trebuie
pentru efectuarea acestei lucrari si in ce mod vom prelucra
aceste materiale, urmind ca la prelucrarea lor sâ tinem
seama de necesitatea intocmirii unui referat-sinteza asupra
tuturor datelor referitoare la problemele schitate de co-
rnisie, precum i la problemele pe care ni le va pune dinsul
in cursul lucrarilor.

Apoi Vladimir Ilici mi-a cerut sa-1 intreb pe Popov in
ce stadiu se afla prelucrarea datelor recensamintului efec-
tuat de Directia centrala de statistica la Petrograd, Mos-
cova i Harkov (daca a fost efectuat i in acest din urma
oras), cit crede el ca va dura prelucrarea lor si daca vor
fi publicate. Vladimir Ilici ar dori sa le.vada presi
inainte de intrunirea congresului partidultu ; dinsul consi-
dera ca desi datele recensamintelor anterioare nu au fost

n
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publicate, Popov limitindu-se s trimita lui Vladimir Ilici
tabelele, cele ale ultimului recensamint, data fiind impor-
tanta lor deosebita, trebuie sä fie neaparat publicate. De
oceea trebuie sa-1 zorim in mod deosebit pe Popov, sa-i
trimitem o adresa oficiala in legatura cu aceasta chestiune,
dupa ce in prealabil vom fi discutat cu el.

In total am stat la el 20 de minute. L-am vazut pentru
prima oara de cind s-a imbolnavit. Dupa parerea mea, arata
bine §i e bine dispus, doar c. e ceva mai palid ca inainte.
Vorbe§te rar, gesticulind cu stinga §i agitinduli mereu de-
getele miinii drepte. Era flea compresa la cap.

6 februarie, dupa-amiaza (insemnari fAcute de M. A. Volodi-
ceva).

Vladimir Ilici rn-a chemat pentru orele 7-9. Am stat
vreo ora i jumatate. Mai intli si-a recitit articolul Mai
bine mai putin, dar mai bine". Mu lt 1-au amuzat pe Vla-
dimir Ilici modificarile introduse cu cerneala ro§ie (nu mo-
dificarile in sine, ci modul cum au fost introduse). La ru-
gamintea lui, articolul nu fusese transcris, ci doar completat,
in primul exemplar descifrat, cu modificarile introduse de
Vladimir Ilici la prima lectura. Deoarece insa modificarile
n-au fost introduse cu procedeul folosit de corectori, ci in
maniera obimuita, a doua lectura a manuscrisului s-a do-
vedit a fi dificila pentru dinsul. Pe viitor, a cerut el, sa se
transcrie totul pe curat. In timp ce parcurgea textul ar-
ticolului, Vladimir Ilici facea digresiuni, spunind ca el e
obimuit s scrie, nu sa dicteze, c abia acurn ii d se9rna
de ce nu-1 multumesc (a spus : nu-I multumeau") steno-
grafii, el el se obimuise sa-5i vada manuscrisul in fata
ochilor, sa se opreasca §i s rumege in minte, in cazuriie

pasajul in care se impotmolise", sa se plimbe prin
camera sau cluar sa se duca la plimbare pe strada, ca §i
acum se simte adesea tentat sa puna mina pe creion §i sa
scrie sau sa faca smgur modificarile necesare.

$i-a adus aminte cum Inca in 1918 a incercat sa dicteze
un articol stenografului lui Trotki §i cum, ori de cite ori
simtea ca se impotmole§te", nestiind ce sa faca, mina"
mat departe cu o repezicame de necrezut" si cum, din
aceasta cauza, a trebuit sa arunce in foc intregul manuscris,

dificile,
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iar dupa aceea s-a asezat la masa de lucru si a scris Re-
negatul Kautsky" 288, de care a ramas multumit.

Toate acestea mi le-a povestit Vladimir Ilici intr-o dis-
pozitie excelenta, rizind cu risul sàu molipsitor. Niciodat,i
nu-1 mai vazusem intr-o astfel de dispozitie. Timp de
15-20 de minute a dictat n continuare articolul inceput,
apoi s-a oprit singur.

7 februarie (insemnari facute de L. A. Fotieva).

M-a chemat Vladimir Ilici si a vorbit cu mine despre
urmatoarele trei chestiuni :

1) Despre rezultatele recensamintului (a cerut ca respec-
tiva culegere de date sa-i fie prezentata in pagini. I-am
raspuns câ pentru aceasta e nevoie de aprobarea lui Stalin).

2) Despre comisia gruzina. A intrebat in ce stadiu se
afla lucrarea, cind vom termina cititul, cind ne vom
truni etc.

3) Despre Inspectia muncitoreasca-taraneasca. A intre-
bat daca colegiul acestui comisariat al poporului intentio-
neaza s adopte in prezent vreo hotarire, sa faca un pas
de mare importanta pentru viata noastra de stat", sau pre-
fera sa amine totul pina la congres. A spus c scrie un ar-
ticol, dar merge cam greu ; crede totusi ca va reusi sa-i dea
o forma finita i, nainte de a-1 trimite la tipar, II va da
lui Tiurupa sa-1 citeasca. Mi-a spus sa-1 intreb pe Tiurupa
daca. este sau nu cazul sa se grabeasca cu acest articol.

Kojevnikov a spus azi c n starea sanatatii lui Vladimir
Ilici s-a produs o mare imbunatatire. El a inceput s miste
mina si incepe s creada c o va putea folosi.

7 februarie, dimineata (insemnari facute de M. A. Volodiceva).

Am fost la Vladimir Ilici in jurul orei 12 si jumatate.
A spus c va dicta pe teme variate, aminind pentru mai
tirziu ordonarea materialului. A dictat pe tema 1) cum pot
fi imbinate institutii de partid cu institutii de stat ? si

2) este oare indicata imbinarea studiului cu exercitarea
unei functii ?

La cuvintele si cu cit aceasta revolutie este mai radi-
cala" s-a oprit, le-a repetat de cheva ori fara a reusi sa-si

in-
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formuleze in continuare ideea, rn-a rugat sa-1 ajut reci-
tindu-i pasajul precedent, a izbucnit n ris i a spus : Mi
se pare ca aici rn-am impotmolit definitiv, da, da,
ca la acest ipasaj m-am impotmolit definitiv !"

La remarca mea cá numai pentru scurta vreme repre-
zint eu pentru dinsul un rau inevitabil, deoarece in curind
va fi in stare sa scrie singur, Vladimir Ilici a raspuns :
Pina atunci mai va !" Avea vocea obosita, cu o nuanta
bolnavicioasa.

7 februarie, dup,4-arniaza' (InsemnIri fkute de M. A. Volodi-
ceva).

Vladimir Ilici m-a chemat s lucrez cu el intre orele 7
si 9. Am stat circa o ora i jumatate. Dupa ce a terminat
fraza pe care o incepuse ieri, mi-a spus : Acum voi incerca

dezvolt tema urmatoare". Mi-a cerut lista temelor pe
care si-a propus sâ le trateze 289 ; dupa ce a citit-o, mi-a
spus ca a uitat s treaca o tema (despre legatura dintre
Directia generala a invat.amintului profesional i activita-
tea de raspindire a culturii i tiintei in rindurile poporului).
Apoi mi-a dictat partea generala a articolului Mai bine
mai putin, dar mai bine". A dictat repede i fara opriri,
gesticulind cu stinga.

A terminat spunind c va incerca ulterior sa faca legatura
dintre partea general i restul articolului. Obosise. Seara
am aflat de la Nadejda Konstantinovna c mline Vladimir
Ilici nu va dicta ; are de gind sa citeasca.

9 februarie (insemrari fkute de L. A. Fotieva).

Dimineata am fost chemata de Vladimir Ilici, care mi-a
confirmat ca va supune congresului problema Inspectiei
muncitoresti-taranesti. In ceea ce priveste recensamintul,
ii preocupa intrebarea daca tabelele vor fi tiparite in forma
necesara. S-a declarat de acord cu propunerea mea de a se
da, prin intermediul lui Kamenev sau al lui Tiurupa, dis-
pozitia de a se face o verificare. Dispozitia urmeaza a fi
data lui Krjijanovski i lui Sviderski. Vladimir Ilici e foarte
bine dispus i arata splendid. A spus c Förster este inclinat

s tii

sa
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permita s. aiba intrevederi inainte de a-i ingadui lec-
tura ziarelor. La remarca mea ca din punct de vedere
medical ar fi, pare-se, intr-adevar mai bine sa se procedeze
a§a, el a ramas pe ginduri i mi-a raspuns cit se poate de
serios ca, dupã parerea sa, toomai din punctul de vedere
medical ar fi mai flu aa, caci textul tiparit se citqte §i cu
asta basta, pe cind intrevederea implicá un schimb
de opinii.

9 februarie, dimineata (insemdiri flcute de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici chemat la ora 1. Mi-a spus c textul
transcris i-a placut mai mult. A citit partea din articol care
a fost scrisa ieri i n-a fa:cut aproape nici o modificare. $i-a
incheiat lectura spunind : Partea asta a ie§it, pare-se, destul
de reu§ita". Am ramas cu impresia ca a fost foarte multumit
de aceasta parte din articol. M-a rugat sa stenografiez sfir§i-
tul : Iata cum se leaga..." etc. Am stat la el circa 1 ora.

9 februarie, dupa-amiaza.
Vladimir Ilici a chemat pe Lidia Aleksandrovna. Nadejda

Konstantinovna mi-a cerut si-i dau partea generala a arti-
colului, deoarece Vladimir Ilici o rugase sa-1 citeasca.

10 februarie (insemrari flcute de L. A. Fotieva).

M-a chemat la ora §apte. Mi-a spus trimit lui Tiurupa
articolul Mai bine mai putin, dar mai bine", cu rugamintea
de a-I citi in termen de doua zile, &el se poate.

A cerut o serie de carti dintre cele trecute pe liste 2"
Arata obosit, vorbqte foarte greu, uitind ce a vrut sa spuna
§i incurcind cuvintele. Avea compresa la cap.

12 februarie (insemniri ficute de L. A. Fotieva).

Vladimir Ilici se simte mai prost. Are mari dureri de cap.
M-a chemat pentru citeva minute. Dupa spusele Mariei Ili-
nicina, medicii I-au iritat in a§a masura, inch, de suparare,
au inceput tremure buzele. Förster ii spusese in ajun
ca-i sint categoric interzise ziarele, intrevederile i informa-
cia politica. La intrebarea ce incelege el prin informatie

Förster a raspuns : De pilda, problema recen-
samintului lucratorilor din aparatul de stat, care, dupa che

sa-i

.
rn-a

sa-i

sa-i

po-
litica,
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stiu, v. intereseaza". Pe Vladimir Ilici 1-a iritat, probabil,
faptul ca medicii sint atit de bine informati asupra unor
chestiuni care nu sint de domeniul publicitii. In afara de
aceasta, pare-se ca Vladimir Ilici are impresia ca nu medicii
dau indicatii Cornitetului Central, ci Comitetul Central e
acela care da instructiuni medicilor.

A vorbit cu mine iarasi despre cele trei teme aratate in
insemnarile de la 7 februarie. S-a plins ca-i doare capul.
I-am spus, in gluma, ca-1 voi trata prin metoda sugestiei
ca peste doua zile va scapa de durerile de cap.

14 februarie (insemnari facute de L. A. Fotieva).

Vladimir Ilici rn-a chemat la ora 1. Nu are dureri de cap.
Mi-a spus ca se simte perfect sanatos. Mi-a spus Ca boala
lui e de natura nervoasa i evolueaza in asa fel, inch uneori
capul ii e cu desavirsire !impede si el se simte perfect sana-
tos, alteori insa se simte mai prost. De aceea trebuie sa ne
grabim cu executarea dispozitiilor sale, deoarece vrea ne-
aparat s. pregateasca ceva pentru congres si spera cá va
reusi. Daca insa vorn tergiversa lucrarile, si in felul acesta
ii vom zadarnici planul, el va fi extrem de nemultumit. In-
tre timp au venit medicii si am fost nevoiti sa intrerupem.

14 februarie, dupa-amiaza.
M-a chemat din nou. Vorbeste greu, pare obosit. Mi-a

vorbit iarasi despre cele trei puncte privind insarcinarile
date de el. Deosebit de amanuntit s-a ocupat el de problema
care-I preocupa in cel mai Malt grad, adica de problema
gruzina. Ne-a rugat sa ne grabim. Mi-a dat unele indi-
catii 291.

5 martie (insemnari facute de M. A. Volodiceva).

Vladimir Ilici m-a chernat in jurul orei 12. M-a rugat sa
consemnez textul unei scrisori catre Trotki 292 §i al alteia ca-
tre Stalin 293 ; prima trebuie transrnisa telefonic personal lui
Trotki i sa-i comunic cit mai repede lui Vladimir Ilici ras-
punsul primit ; pe cea de-a doua rn-a rugat s-o retin, spu-
nind ca nu e prea inspirat astazi. Nu se simte bine.
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6 martie (insemdari acute de M. A. Volodiceva).

M-a intrebat ce raspuns s-a dat la prima scrisoare (ras-
punsul telefonic a fost consemnat). A oitit textul scrisorii
a doua (catre Stalin) si rn-a rugat sa i-o inminez personal

primesc personal raspunsul. Mi-a dictat o scrisoare ca-
tre grupul Mdivani 294. Nu se simtea bine. Nadejda Kon-
stantinovna rn-a rugat s nu-i trimit lui Stalin scrisoarea

rugamintea, nu am triminat-o. Dar a doua zr,
la 7 martie, i-am spus cà trebuie sa execut dispozitia primita
de la Vladimir Ilici. Ea s-a sfatuit cu Kamenev i dupa
aceasta scrisoarea a fost inminata lui Stalin si Kamenev, iar
apor i lui Zinoviev, and s-a intors din Petrograd. Raspun-
sul lui Stalin a fost primit imediat dupa ce i s-a inminat
scrisoarea lui Vladimir Ilici (eu i-am predat-o personal lui
Stalin si mie mi-a dictat el raspunsul catre Vladimir Ilici).
Acest raspuns Inca nu i-a fost comunicat lui Vladimir Ilici,
deoarece 'Imre timp el s-a imbolnavit 295.

Publicat pentru prima oarii in 1963,
in revista Voprosi istoru

KPSS nr. 2
Se tipiireste dupa textul

insemniirilor facute de secretare
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LISTA DOCUMENTELOR
LA A CAROR REDACTARE A PARTICIPAT

V. I. LENI N*

DIRECTIVELE C.E.I.C. PENTRU
DELEGATIA COMINTERNULUI LA CONFERINTA
INTERNATIONALELOR A III-A, A II-A si A IP/2

In scrisoarea din 14 sau 15 martie 1922 clue membrii Biroului Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, Lenin a formulat o serie de pro-
puneri care au fost incluse in textul directivelor adoptate de Comitetul
Executiv al Internacionalei Comuniste la 17 martie 1922 (vezi volumul
de faca, p. 43-44).

REZOLUTIA CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C. (b)
DIN RUSIA LA RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL

In proiectul de rezolutie adoptat de Congresul al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia in ziva de 28 martie 1921 s-a tinut seaml de modificarile si
coinpletarile propuse de V. I. Lenin in scrisoarea sa din 21 martie 1921
catre I. V. Stalin si L. B. Kamenev (vezi volumul de fma, p. 62-63 ;
Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Dare de seama steno-
grafica", Moscova, 1961, p. 159-163, 525-526).

REZOLUTIA CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C. (b)
DIN RUSIA LA RAPORTUL DELEGATIEI P.C. (b)

DIN RUSIA IN INTERNATIONALA COMUNISTA

Lenin a facut o propunere la proiectul acestei rezolutii in problema
tacticii de front unk, propunere care a fost in intregime inclusi in
textul rezolutiei adoptate de Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia
in ziva de 2 aprilie 1922 (vezi volumul de fata, p. 141 ; Congresul
al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Dare de seanfl stenograficr, Moscova,
1961, p. 518-520, 526-528, 619-620).

* Intrucit lista lucearilor lui V. I. Lenin care n-au fost gisite pita in prezent
contine numai scrisori, ea va fi publicata in respectivul volum de corespondenti.
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REZOLUTIA COMISIEI NUMITE DE C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA IN PROBLEMA UNIRII

REPUBLICILOR SOVIETICE, APROBATA CA
DIRECTIVA DE CATRE PLENARA COMITETULUI

CENTRAL DIN 6 OCTOMBRIE 1922

In proiectul de ir e zolu c ie s-a tinut seama de observatiile facute de
V. I. Lenin in sorisoarea sa din 26 septembrie 1922 clue L. B. Ka-
menev, pentru membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
(vezi volumul de fata, p. 227-229).

HOTARIRI ALE BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA

DIRECTIVE DATE LUI G. V. CICERIN PENTRU TOTI MEMBRII DELEGA-
TIEI SOVIETICE LA CONFERINTA DE LA GENOVA. 25 aprilie 1922.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA OBLIGATIVITATEA INSCRIERII $1 NE-
OBLIGATIVITATEA APORTURILOR SOCIALE IN COOPERATIA DE CON-
SUM $1 LA UNITATEA ACESTEIA". 12 mai 1922.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA REDUCEREA SUBVENTIILOR ACORDATE
TEATRELOR DE STAT. 16 noiembrie 1922.

HOTARIRE ADOPTATA LA RAPORTUL COMISIEI APROVIZIONARII DE
STAT. 7 decembrie 1922.

HOTARIRE CU PRIVIRE LA RELATIILE DINTRE COMISARUL PO-
PORULUI PENTRU INVATAMINTUL PUBLIC, A. V. LUNACEARSKI, $1
ADJUNCTII SAI. 7 decernbrie 1922.

La Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de
pe linga C.C. al P.C.U.S. se pastreazi proiectele sus-mentionatelor
hotariri ale Biroului Politic al C.C. al P..C. (b) din Rusia, cu corn-
pletarile si modificarile facute de V. I. Lenin. Propunerile lui
V. I. Lenin, incluse in textul hotaririi Cu privire la obligativitatea
inscrierii si neobligativitatea aporturilor sociale in cooperatia de consum
si la unitatea acesteia" si al hotaririi adoptate la raportul comisiei apro-
vizionarii de stat au mai fost publicate (vezi volumul de Lica, p. 59,
348).

CODUL PENAL AL R.S.F.S.R.
[PARTEA SPECIALA. CAP. I. CRIME $1 DELICTE

CONTRA STATULUI. 1. CRIME $1 DELICTE
CONTRAREVOLUTIONARE]

La arhiva centrall de partid a Institutului de marxism4eninism de
pe ainga C.C. al P.C.U.S. se pastreazi proiectul de Lege pentru pu-
nerea in aplicare a Codului penal al R.S.F.S.R.", ou completarile a-
cute de V. I. Lenin, precurn si cele doua scrisari adresate de V. I. Lenin
lui D. I. Kurski la 13 si la 17 rnai 1922 si care contin propunerile lui
in legatura cu Codul penal (vezi volumul de fata, p. 203-205). Dc
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aceste propuneri ale lui V. I. Lenin s-a tinut seama la definitivarea sec-
tiunii Crime si delicte contrarevolutionare" a Codului penal, care a
fost aprobat de sesiunea a III-a a C.E.C. din Rusia la 24 mai 1922.

DECRETE ALE C.E.C. DIN RUSIA, DECLARATII $1 NOTE ALE
GUVERNULUI R.S.F.S.R.

DECRETUL C.E.C. DIN RUSIA CU PRIVIRE LA COMISARIATUL
POPORULUI PENTRU INSPECTIA MUNCITOREASCA-TARANEASCA. 16 mar-
tie 1922.

DECLARATIA DELEGATIEI SOVIETICE LA
aprilie

PRIMA
1922.

SEDINTA PLENARA
A CONFERINTEI DE LA GENOVA. 10

NOTA GUVERNULUI R.S.F.S.R. CATRE GUVERNELE ANGLIEI, FRANTEI
51 ITALIEI. 2 noiembrie 1922.

La Arhiva centralá de partLd a Institutului de marmism-leninism
de pe lingl C.C. al P.C.U.S. se Pistreazi proiectele sus-mentionatelor
documente, cu comp1efirille si observatiide acute de V. I. Lenin (vezi
volumul de fatä, p. 69-70 ; Culegeri din Lenin", vol. XXXVI,
p. 440-441).

35 Lenin Opere complete, vol. 46
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LISTA DOCUMENTELOR
CARE S-AR PUTEA SA FIE INTOCMITE DE

V. I. LENIN

HOTARIREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI
CU PRIVIRE LA PROCEDURA INSCRIERII PROBLEMELOR

PE ORDINEA DE ZI A SEDINTELOR C.C.P.

In sedinta din 3 octombrie 1922 a Consiliului Comisarilor Poporului,
V. I. Lenin a flcut o expunere cu privire la procedura inscrierii pro-
blemelor pe ordinea de zi a sedintelor C.C.P. (Arhiva Centrall de
partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga C. C. al
P.C.U.S.). Aceasta ne indrept4este s presupunem c. respectival proiect
de hofirire a fost scris de V. I. Lenin.

HOTARIREA BIROULUI POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA PRIVIND INVITAREA IN TARA

A UNOR REPREZENTANTI AI CERCURILOR DE AFACER1
DIN S.U.A. PENTRU NEGOCIERI ECONOMICE

Cu prilejul discutlrii acestei probleme In sedinta din 19 octombrie
1922 a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, V. I. Lenin a
luat cuvintul in calitate de raportor. Se poate presupune deci c textul
hofaririi Biroului Politic a fost scris de el.
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ADNOTARI

1 Cel de-al V-lea Congres general al Sindicatului muncitorilor me-
talurg4ti din Rusia a avut loc la Moscova intre 3 si 7 mar-
tie 1922. La lucrarile lui au participat 318 delegaci (dintre care
282 comunisti), care reprezentau pe cei 534 626 de membri ai
acestui sindicat. Sarcina congresului consta in primul rind in a
reorganiza activitatea sindicatului in conformitate cu noua politica
economica. Congresul a dezbatut urmatoarele probleme : 1) darea
de seama a Comitetului central si a Comisiei centrale de revizie a
Sindicatului muncitorilor metalurgisti din Rusia ; 2) clarile de
seama ale organelor economice (Direccia generala a metalelor,
Consiliul militar-industrial, Direccia generala a energiei electrice) ;
3) sarcinile Sindicatului metalurgistilor in condiciile n.e.p.-ului ;
4) structura organizatorica a sindicatului ; 5) activitatea comite-
tului internacional de organizare si propaganda ; 6) cu privire la
delegacia la Congresul de la Lucerna al metalurgistilor, care a
fost aleasa la cel de-al IV-lea Congres al Sindicatului muncitorilor
metalurgisti din Rusia.

Inca inainte de deschiderea congresului, la 1 martie 1922, in
sedinca biroului fracciunii comuniste a C.C. al Sindicatului mun-
citorilor metalurgisti din Rusia cu reprezentancii delegaciilor din
marile regiuni industriale, s-a considerat ca este necesar ca la
congres sä se prezinte un raport Despre situacia internacionala
si interna a republicii" si sa. se ceara un raportor de la C.C. al
P.C. din Rusia, indicindu-se totodata ca. delegacii la congres
staruie ca despre aceasta problema sa vorbeasca V. I. Lenin.

Lenin si-a rostit cuvintarea sa la 6 martie, in sedinca de dimi-
neaca a fracciunii comuniste a congresului. N-a fost adoptata nici
o rezolucie la raport ; fracciunea a luat act de cuprinsul lui. 1.

2 Lenin se refera la Conferinca economica si financiara internacio-
nala care urma sa ail:a' loc la Genova (Italia). Iniciativa convo-
carii unei conferince care sa examineze problemele privind
instaurarea pacii si colaborarea economica in Europa printre
care si problema datoriilor Rusiei aparcinea guvernului so-
vietic, care, la 28 octombrie 1921, a adresat, in acest sens, o nota

35*
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Angliei, Frantei, Italiei, S.U.A. si Japoniei. Hotarirea de a se
convoca o asemenea conferinta a fost adoptata de Consiliul su-
prem al tarilor Antantei la 6 ianuarie 1922, in cadrul unei con-
terinte care a avut loc la Cannes (Franca).

Adoptind hotarirea de a invita Rusia Sovieticl sa participe la
lucrärile conferintei, tärile aliate sperau CI vor reusi sa constringa
guvernul sovietic si faca unele concesii politice si economice si
ca vor stabili, totodata, relatii economice cu Rusia Sovietica. Gu-
vernul sovietic, calauzindu-se dupa principiul coexistentei pasnice
is considerind ca e necesar sa stabileasca relatii diplomatice si

econornice normale cu tarile capitaliste, s-a declarat de acord si
participe la conferinta. La 27 ianuarie, C.E.C. din Rusia, intrunit
in sesiune extraordinara, a stabilit componenta delegatiei sovie-
tice care urma sa participe la Conferinta de la Genova. Ca pre-
sedinte al delegatiei a fost desemnat V. I. Lenin, iar ca loctiitor
comisarul poporului pentru afacerile externe, G. V. Cicerin, care
era imputernicit cu toate drepturile de presedinte, pentru even-
tualitatea cä imprejurarile vor face imposibila plecarea tovarasu-
lui Lenin la conferinta" (Documente cu privire la politica ex-
terna a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961, P. 67). Ca membri
ai delegatiei au fost numiti L. B. Krasin, M. M. Litvinov,
N. N. Narimanov, V. V. Vorovski, I. E. Rudzutak si altii. Pro-
blema plecarii lui V. I. Lenin la Conferinta de la Genova a fost
amplu discutata de oamenii muncii din republicile sovietice. In
numeroase scrisori ei ig exprimau ingrijorarea pentru securitatea
si viaça. lui V. I. Lenin si se pronuntau impotriva acestei plecari.
Lenin a vrut sa" mearga el insusi la Genova, ca sa expuna perso-
nal, in fata conducatorilor puterilor imperialiste, pozitia guver:
nului sovietic. Dar treburile de stat cu care era impovarat, ca si
starea sänatatii lui nu i-au permis sä plece. C.C. al P.C. (b) din
Rusia a adoptat in aceasta problema o hotarire speciall prin care
V. I. Lenin transmitea lui G. V. Cicerin imputernicirile sale de
presedinte al delegatiei (vezi volumul de fata, p. 476, 477). Desi
Lenin n-a putut sa participe personal la conferintä, intreaga
munca de prega'tire pentru lucrarile conferintei g intreaga acti-
vitate a delegatiei sovietice s-au desfasurat sub conducerea lui.
Proiectele de directive intocmite de Lenin si aprobate de C.C. al
P.C. (b) din Rusia, scrisorile adresate de el Biroului Politic si ltu
G. V. Cicerin in lega'tura cu declaratia programatica a delegatiei
sovietice la conferinta, telegramele trimise de el la Genova, pre-
cum si alte documente au fixat in mod amanuntit sarcinile si lima
de conduita a reprezentantilor sovietici la conferinta (vezi Opere
complete, vol. 44, Bucuresti, Editura politica, 1967, ed. a doua,
p. 379, 381, 387-389, 390-391, 412-414, si volumul de iati,
p. 36-42, 69-70, 173, 174, 176-177, 183, 184-185, 197, 198,
199, 201).

Conferinta de la Genova a avut loc intre 10 aprilie si 19 mai
1922. La lucrarile ei au participat reprezentami ai 29 de tar! :
Rusia Sovietica, Marea Britanie, Franta, Itaha, Belgia, Japonia,
Germania si altele. Guvernul S.U.A. a refuzat si participe la
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aceasta conferinta, considerind c mice discutii in legatura cu
refacerea economica a Rusiei sint inutile" atita timp cit in
aceasta tarà nu vor fi create conditiile necesare" si mai ales
atita timp cit nu va fi restabilita proprietatea privata. S.U.A. au
insarcinat pe ambasadorul lor in Italia si participe la conferinta
in calitate de observator.

In prima sedinta a conferintei, Cicerin a dat citire declaratiei
guvernului sovietic, care pornea de la principiul de baza al poli-
ticii externe sovietice, i anume de la principiul coexistentei
pasnice a statelor cu orinduiri sociale diferite socialista i ca-
pitalista. In declaratie se spunea Ca delegatia Rusiei, situindu-se
pe punctul de vedere al principiilor comunismului, consideri
totodata cä este necesarã stabilirea unei colaborari economice intre
statele reprezentante ale celor doui sisteme de proprietate si con-
firma intentia guvernului sovietic de a Intretine relatii comerciale
cu toate statele, pe baza de reciprocitate, egalitate in drepturi si
recunoasterea deplina i fara conditii" (Documente cu privire la
politica externi a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961, p. 192). Gu-
vernul sovietic a propus o serie de masuri menite sa asigure
colaborarea economica intre tarile apusene i Rusia Sovietica.
Delegatia sovietica a facut cunoscuta hotarirea sa de a prezenta
conferintei o propunere cu privire la reducerea generala a 'Manna-
nlor si convocarea unui congres mondial pentru stabilirea unei
paci generale.

Declaratia guvernului sovietic, si mai ales propunerea cu pH-
vire la reducerea inarrnirilor, a provocat o atitudine categoric ne-
gativä din partea reprezentantilor statelor capitaliste. Puterile im-
perialiste au cerut ca Statul sovietic si recunoasca toate
datoriile contractate de guvernul tarist si de guvernul provizoriu ;
sa recunoasca obligatiile financiare ale fostelor autoritati din
Rusia, atit ale celor regionale, cit si ale celor locale ; sa-si asume
raspunderea pentru toate daunele rezultate din actiunile guvernu-
lui sovietic ca si din actiunile guvernelor sau autoritatilor locale
care 1-au precedat ; sa Inapoieze proprietarilor straini intreprin-
derile ce le-au fost luate prin nationalizare ; sa instituie unele
privilegii economice i juridice pentru straini ; sa accepte o serie
de cereri, care insemnau de fapt desfiintarea monopolului co-
mertului exterior.

Delegatia sovietical a dat o riposta hotarita acestor incercari
ale imperialistilor de a se amesteca in treburile interne ale Statu-
lui sovietic, a respins cererile lor, care urmareau aservirea eco-
nomica si politica a Rusiei Sovietice, lichidarea Puterii sovietice

transformarea tarii Intr-o anexi semicoloniall a capitalismului
mondial, si a prezentat ca o contrapretentie fatal de puterile
aliate cererea de a se compensa daunele ce i-au fost aduse
Rusiei Sovietice de interventia militara straina si de blocada.

In cursul intregii conferinte, delegatia sovietica a pledat pen-
tru principiile formulate in declaratia ei programatica, a cautat
sa ajunga la o intelegere, aratind ci este dispusi sã faca o serie
de concesii pe baza de reciprocitate. Dar puterile imperialiste nu

ei
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doreau si ajungi la o intelegere cu
asupra

Rusia Sovietici pe bazi de
egalitate si continuau a insiste revendicirilor formulate
de ele.

Din cauza poziviei ireconciliabile adoptate de virile Antantei,
conferinva n-a dus la rezultate practice imediate in normalizarea
relatillor dintre Rusia Sovietici si statele capitaliste. La 19 mai,
in ultima sedinti plenari a conferinvei, a fost adoptati hotirirea
de a se institui doul comisii de expervi (una sovietici si alta a
puterilor occidentale), care urmau si se intruneasci in iunie 1922
la Haga, pentru a discuta in continuare problemele care n-au
fost rezolvate la Genova.

Linia principiall, si totodafi elasticl, urmati de Statul sovietic
la Conferinva de la Genova a dus la o intirire a pozitiilor 6 a
autoritivii lui pe arena internavionali. Statul sovietic a aritat ci
se pot duce tratative cu el numai pe ball de egalitate. El a
demonstrat in fava lumii intregi nizuinta sa de pace, dorinva sa
de a trii in prietenie si de a colabora cu toate popoarele. 2.

3 Lenin se referi la Conferinta Consiliului suprem al tirilor An-
tantei, care a avut loc intre 6 si 13 ianuarie 1922 la Cannes. Cel
mai important document al acestei conferinte a fost rezolutia,
adoptati la 6 ianuarie, cu privire la convocarea unei Conferinve
economice internavionale la Genova. In aceastl rezolutie au fost
formulate con ditiile a ciror acceptare era necesaral, dupi pirerea
Consiliului suprem al virilor aliate, pentru ca lucrinle proiecta-
tei conferinve si se desfisoare cu succes. In primul paragraf al
acestor condivii se spunea : Natiunile nu-si pot aroga dreptul
de a dicta altora principiile care trebuie si stea la baza organs-
zirii sistemului lor de proprietate, a vievii economice interne si a
sistemului de guvernimint. Fiecare naviune are dreptul si-st
aleagi sistemul pe care-1 preferi" (Documente cu privire la po-
litica externi a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961, p. 58). Con-
ditiile prevedeau, de asemenea : garantarea intangibilititii si a
profiturilor capitalului strain folosit pentru ajutorarea unet van
sau alteia ; recunoasterea tuturor datoriilor si angajamentelor
care au fost sau vor fi contractate sau garantate de citre gu-
vernele diferitelor sari, recunoasterea obligatiei de a restabili si
repune in drepturi interesele straine sau de a acorda despagubiri
pentru pierderile si daunele pricinuite prin confiscarea sau se-
chestrarea averii ; ele stabileau obligavia pentru fiecare natiune
de a se abvine de la orice propaganda indreptati spre rästurnarea
ordinii g a sistemului politic din alte yid, precum si de la mice
acviuni ostile statelor aliate. In incheiere puterile aliate declarau
ci vor putea recunoaste guvernul sovietic numai dupa ce el va
accepta toate aceste condivii. Participanvii la Conferinta de la
Cannes au considerat ca e necesarä infiinvarea unui sindicat
(consorviu) international, cu scopul de a contribui la recon-
strucvia economici a Europei" si de a asigura o cooperare a
tuturor popoarelor". Aceasti hotirire era bazata pe tendinta ca-
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pitalului monopolist din tarile occidentale de a acapara economia
Rusiei Sovietice.

Textul rezolutiei adoptate de Conferinta de la Cannes, im-
preuni cu invitatia oficiala adresati de consiliul -suprem delega-
tiei guvernului sovietic de a participa la Conferinta de la Genova
au fost remise lui Cicerin la 13 ianuarie 1922 de catre Bonomi,
presedintele Consiliului de Ministri al Italiei. In paragraful 1 al
textului rezolutiei primite de la Bonomi au fost omise cuvintele
sistemul lor de proprietate". In legatura cu aceasta, Lenin 1-a
rugat pe Cicerin trimita textul rezolutiei care fusese publicat
mai inainte in presa burghezi, precum i in numarul 6, din
10 ianuarie 1922, al ziarului Izvestiia C.E.C. din Rusia", care
continea aceste cuvinte (vezi Opere complete, vol. 44, Bucuresti,
Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 376).

Lenin acorda o mare importanta formularii paragrafului 1 al
conditiilor de la Cannes, apreciindu-1 ca o recunoastere indirecta
a falimentului sistemului capitalist de proprietate si a inevitabi-
litatii coexistentei alaturi de el a sistemului socialist de pro-
prietate. Lenin a aratat c celelalte paragrafe ale conditillor de
la Cannes, prin care se urmarea aservirea Rusiei Sovietice de clue
capitalul strain, sint in vadita contradictie cu primul paragraf
(vezi volumul de fata, p. 206-208).

In timpul pregatirii Conferintei de la Genova, cercurile con-
ducatoare din Franta i primul ministru al Angliei, Lloyd George,
au insistat ca Uniunea Sovietica sa fie invitata la aceasta con-
ferinta numai cu conditia ca ea sa recunoasca in prealabil rezo-
lutia de la Cannes.

In scrisoarea
pe

pe care i-a adresat-o la 15 februarie 1922,
formal, fail

Lenin
echi-1-a insarcinat Cicerin sa stabileasca exact si

voc, faptele" cum el
(1)atunci cind am fost invitati, nu ni s-a cerut o declaratie

categorica, clara si formala in sensul ca recunoastem condithle
de la Cannes ;

(2) noi nu am declarat asa ceva in raspunsul nostru. 5i nu
ft s-a comumcat cã raspunsul nostru ar fi incomplet ;

(3) intreaga presa burgheza din Anglia, polemizind cu fran-
cezu, a recunoscut ca nu este obligatorie recunoasterea prealabila
a conditiilor de la Cannes" (Opere complete, vol. 44, Bucuresti,
Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 399). 6.

4 La 24 februarie 1922, ministrul de externe al Italiei, Torretta, a
adresat lui G. V. Cicerin o radiotelegrami prin care ii facea cu-
noscut ca., din cauza crizei ministeriale, guvernul italian este ne-
voit sa amine deschiderea Conferintei de la Genova. Radiotele-
grama a fost publicata in numarul 45, din 25 februarie, al ziaru-
lui Izvestiia C.E.C. din Rusia".

In aceeasi zi, V. I. Lenin, intr-o scrisoare adresati lui
I. V. Stalin si L. B. Kamenev, a propus sa se ceara" lui Cicerin

trimita cit mai curind o nota cit se poate de drastica cu
propunerea de a se fixa data definitiva la 15 martie" (Opere

sa-i

sa
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complete, vol. 44, Bucuresti, Editura politica, 1967, ed. a doua,
p. 416). La 25 februarie s-a trimis ministrului de externe al ha-
liei, Torretta, i ministrului de externe al Marii Britanii, Curzon,
o teIegrami semnata de Cicerin in care se spunea : Guvernui
rus nu s-a asteptat sa se loveasci de o instabilitate atit de mare
in relatiile politice, inch unele schimbari intervenite in compo-
nenta guvernului unor vari, care, de altfel, nu schimba cu nimic
esenta politicii lor, sa poata exercita o influenta asupra

internaponale pe care statele invingatoare si le-au asumat
in fata lumii intregi". Guvernul sovietic a propus sa se stabi-
leasca drept termen definitiv al convocirii conferintei data de
23 martie 1922 (vezi Documente cu privire la politica externa
a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961, p. 113-115). 6.

5 Este vorba despre articolul lui A. F. Kerenski Februarie si
Octombrie", aparut in revista Sovremennie Zapiski", Paris,
1922, nr. IX. 9.

6 Inasprirea crizei financiare deprecierea continua a cursului
rublei la sfirsitul anului 1921 a fost provocata de o serie de
cauze. Industria tarii, pe care razboiul o adusese intr-o stare de
ruini, nu numai a nu dadea beneficii, dar exista ea insasi pe
seama statului ; resursele alimentare erau foarte reduse, iar
foametea provoca o rapicla urcare a preturilor ; in perioada co-
munismului de razboi nu se incasau impozite in bani si nu se
plateau taxe pentru serviciile de stat (transporturile, inclusiv cel
orasenesc, posta, locuintele etc.). In bugetul tarii, adoptat la sfirsitul
anului 1921 de cel de-al IX-lea Congres general al Sovietclor
din Rusia, excedentul cheltuielilor asupra veniturilor era de
aproape un miliard de ruble antebelice. Deficitul era acoperit prin
emisiuni, mereu sporite, de bani de hirtie, a caror putere de
cumparare, din cauza lipsei de marfuri industriale si de produse
alimentare, era extrem de redusa.

Problema mijloacelor de invingere a crizei financiare a fost
pusi la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. In rezolutia
Cu privire la politica financiare, congresul a trasat o serie de
masuri concrete, menite sa duel la insanatosirea finanvelor Orli,
la restabilirea circulatiei banesti pe baza de aur (vezi Rezolutiile

hotaririle congreselor, conferintelor Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti,
Editura pentru literaturi politica, 1954, p. 631-636). 11.

7 Este vorba despre poezia Sedintomanii" de V. V. Maiakovski.
13.

8 Lenin se refera la cele spuse de F. Engels in articolul Literatura
din emigratie" (K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 18, Bucuresti,
Editura politica, 1963, p. 532). 14.

9 Comisia pentru istoria partidului comisia pentru stringerea
studierea materialelor privitoare la istoria RevoluPei din Octom-
brie si la istoria Partidului Comunist din Rusia a luat pe

obliged
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ling Comisariatul poporului pentru invätkmint, pe baza hotkririi
din 21 septembrie 1921 a Consiliului Comisarilor Poporului.
Primul ei presedinte a fost M. S. Olminski. Tinind seama de
marea importantà pe care o prezintl studierea istoriei partidului,
C.C. al P.C. (b) din Rusia, printr-o circulark speciali emisk la
31 ianuarie 1921, a infiintat in 44 de gubernii centre locale de
studiere a istoriei organizatiilor de partid. In decembrie 1921,
printr-o hotarire a Comitetului Central, Comisia pentru istoria
partidului a fost trecuti sub conducerea C.C. al P.C. (b) din
Rusia cu titlul de sectie a Comitetului Central. Tuturor comitete-
lor de partid regionale i guberniale li s-a recomandat ski infiinteze

ele sectii ale Comisiei pentru istoria partidului. Sectiile Co-
misiei pentru istoria partidului au desfisurat o ampl k. activitate
de cercetare. Ele se ocupau cu stringerea de materiale documentare
cu cercetarea lor, ajutau pe vechii membri de partid skit scrie
memoriile, editau brosuri consacrate istoriei partidului si organi-
zatiilor sale locale. In arhiva si in biblioteca comisiei s-au strins
cele mai valoroase materiale cu privire la istoria partidului si a
miscarii revolutionare. Comisia a reeditat procesele-verbale ale con-
greselor partidului, ziarele Iskra", Vpered" i Proletarii", a
scos un Buletin" 5i (cu incepere din luna octombrie 1921) o re-
visa de istorie a partidului Revolutia proletark" ; totodati
a organizat o serie de muzee ale revolutiei si ale istoriei partidu-
-lui. 15.

10 Curatirea rindurilor partidului a fost efectuatk cu incepere de la
15 august si pink in decembrie 1921, pe baza rezolutlei In pro-
blemele constructiei de partid" adoptatk de Congresul al X-lea
al P.C. (b) din Rusia (vezi Rezolutiile si hotkririle congreselor,
conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. §i ale
plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literaturl
politick, 1954, P. 532-544). Au fost exclusi sau au incetat sà tack
parte din partid 159 355 de oameni (24,10/0) (in aceasti cifr5 nu
sint cuprinse datele privitoare la guberniile Briansk i Astrahan
la partidul comunist din Turkestan). In totalul celor exclusi din
partid sau care au incetat sà fack parte din rindurile lui erau :
muncitori 20,40/0, ;Irani 44,80/0, functionari i liber-profesio-
nisti 23,80/0, alte categorii 11,00/0. Un prim bilant al veri-
Heidi membrilor de partid a fost fkcut de cea de-a XI-a Con-
ferintk generala a P.C. (b) din Rusia (decembrie 1921) ; bilantul
definitiv al actiunii de curitire a fost Pacut de Congresul
al XI-lea al partidului, care a aprobat rezolutia Cu privire la
intkrirea partidului in leglturà cu experienta verifickrii membrilor

adoptatk de cea de-a XI-a Conferintk a partidului, i rezo-
lutta .Propunert practice in problemele organizatorice ale con-
structlet de yartid, ca o completare la rezolutia cu privire la in-
tarirea partidulut in legatura cu curatirea rindurilor lui", adoptatà
de consfitutrea secretarilor comitetelor regionale, a birourilor
regionale.. si a comitetelor guberniale ale P.C. (b) din Rusia (vezi
Rezolutnle hotkririle congreselor, conferintelor Partidului Co-
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munist al Uniunii Sovietice si ale plenarelor C.C.', partea I,
Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954, p. 647-655).
Curatirea findurilor partidului a dus la o imbunatatire a compo-
=vim lui sociale, a contribuit la intarirea disciplinei, la cresterea
prestigiului sau in rindul maselor muncitoresti si taranesti fill
partid, a facut sä sporeasca coeziunea lui ideologica si organiza-
torica. 15.

11 Prezentele scrisori au fost scrise de V. I. Lenin in legatura cu re-
zultatele actiunii de curatire a partidului g de intarire a lui, pre-
cum si in legatura cu elaborarea tezelor in aceasta problema, care
avea sa fie pusa la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia.

Inca din decembrie 1921, studiind primele rezultate ale curati-
rn rindurilor partidului, Lenin, intr-o scrisoare adresata lui
P. A. Zalutki, A. A. Solt si membrilor Biroului Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia, a propus ca, printr-o hotirire a Conferintei
a XI-a a partidului, care urma sa ailia loc curind, sa se stabi-
leasca conditii mai stricte pentru primirea de noi membri in partid
(vezi Opere complete, vol. 44, Bucuresti, Editura politica, 1967,
ed. a doua, p. 286-287).

In cObservatii pe marginea proiectului de rezolutie a
rintei a XI-a a P.C. (b) din Rusia cu privire la curatirea rindu-
rilor partidului" Lenin scria : N-as avea nimic de obiectat im-
potriva inlesnirilor la primirea in partid a muncitorilor adeva-
rati, dar daca nu vom stabili cu maximum de precizie cine poate
fi considerat muncitor din marea industrie, se va crea o portiti
prin care vor patrunde iarasi o multime de elemente dubioase"
(vezi Opere complete, vol. 44, Bucuresti, Editura politica, 1967,
ed. a doua, p. 288).

Conferinta a XI-a a P.C. (b) din Rusia n-a rezolvat problema
modificarii conditillor de primire in partid, dar si-a exprimat do-
rinta ca Congresul al XI-lea sa procedeze la o modificare a
Statutului partidului, g anume a acelei parti din el care se refera
la conditiile de primire a noilor membri. 18.

12 Este vorba despre proiectul inivial al tezelor Cu privire la in-
tarirea partidului", care a fost pregatit de G. E. Zinoviev, din
Insarcinarea Biroului politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, pen-
tru Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. Acest proiect, po-
trivit unei hotartri din 8 martie 1922 a Biroului Politic, a fost
trimis tuturor membrilor Biroului Politic. In el se prevedea cal
Iaranii si ostasii rosii, la primirea lor in partid, trebuie sa pre-
zinte recomandari din partea a trei membri ai P.C. (b) din Rusia,
cu un stagiu de trei ani, iar functionarii si cei din alte categorn
sa prezinte recomandari din partea a cinci membri, cu un stagiu
de cinci ani.

Lenin, Fara sa se pronunte impotriva adoptarii acestui proiect
de teze ca baza de discutii, a propus ca la primirea muncitorilor
In partid sa se ceara recomandari din partea unor membn al
P.C. (b) din Rusia cu o vechime de trei ani, la primirea taranilor
§i a ostasilor Armatei Rosii recomandari din partea unor

-
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membri cu o vechime de patru ani, iar pentru ceilalti cu o ve-
chime de cinci ani. El a mai propus sa se elaboreze problema sta-
giului de candidat (pentru cei ce aderA"), care lipsea din pro-
iectul de teze.

La 13 martie Biroul Politic a aprobat tezele lui Zinoviev, cu
uncle modificari i compIetari, iar la 17 martie ele au fost pu-
blicate in nr. 62 al ziarului Pravda".

Lenin n-a participat la sedinta Biroului Politic in care au fost
aprobate tezele. Capitolul din teze in care era vorba de con-
ditiile de primire in partid a provocat din partea lui Lenin obiectii
serioase, pe care el le-a expus in scrisoarea sa din 24 martie.
18.

13 Lenin se refera la rezolutia Cu privire la intarirea partidului
in legatura cu experienta verificarii membrilor lui", adoptati de
cea de-a XI-a Conferinta a P.C. (b) din Rusia, i la rezolutia
Propuneri practice in problemele organizatorice ale constructiei
de partid, ca o completare la rezolutia cu privire la intarirea
partidului in legatura cu curatirea rindurilor lui", adoptata in
decembrie 1921 de consfatuirea secretarilor comitetelor regionale,
a birourilor regionale si a comitetelor guberniale ale P.C. (b) din
Rusia, al caror text nu figura in proiectul initial al tezelor lui
Zinoviev Cu privire la intarirea partidului". 18.

14 Este vorba despre punctul 5 din tezele lui Zinoviev Cu privire
la intarirea partidului si la noile sale sarcini", aprobate de Biroul
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, care continea urmatoarea
teza : Prin modificarea Statutului partidului (paragraful 7,
sectiunea II), Congresul al XI-lea stabileste pentru muncitori
tarani un stagiu de candidat care sa nu fie mai mic de sase luni,
iar pentru ceilalti nu mai mic de un an" (Congresul al XI-lea
al P.C. (b) din Rusia. Dare de seama stenograficr, Moscova,
1961, p. 684). 1.

15 Comisia Centrala de Control organul suprem al controlului de
partid. Hotarirea cu privire la infiintarea unei comisii de con-
trol, aleask de congresul partidului, si a unor comisii de partid
pe linga comitetele guberniale ale partidului, concomitent cu alte
masuri practice pentru largirea democratiei interne si pentru
intarirea unitatii partidului si a disciplinei in rindurile sale, a
fost adoptata la cea de-a IX-a Conferinta generala a P.C. (b) din
Rusia, care a avut loc in zilele de 22-25 septernbrie 1920 (vezi
rezolutia Cu privire la sarcinile imediate ale constructiei de
partid", in Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si ale plenarelor
partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954,
p. 521-529). Comisiile de control urmau A' fie formate din co-
munistii cei mai impartiali, care se bucura de incredere unanima.
V. I. Lenin considera ca este necesar ca comisia de control si
devina un adevarat organ al constiintei de partid i proletare"

C.C.",

ci
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(Opere complete, vol. 41, Bucuresti, Editura politica', 1966, ed. a
doua, p. 394).

Prima Comisie Centrali de Control a fost aleas5 la Congresul
al X-lea al P.C. (b) din Rusia, care a avut loc intre 8 si 16 mar-
tie 1921. 19.

16 Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia a adoptat la 25 martie 1922
propunerea lui V. I. Lenin cu privire la modificarea punctului 5
din tezele lui Zinoviev, ins n-a tinut seama de toate indicatiile
liii Lenin. Ea a hotärit ca punctul cu privire la conditiile de
primire de noi membri in partid s5 fie prezentat congresului in
urm5toarea formulare : Neadmitind in nici un caz intrarea in
partid a elementelor care traiesc din exploatarea muncii altora,
din specula etc., congresul stabileste drept stagiu de candidat
pentru muncitori 6 luni, pentru ostasii Armatei Rosii un
an, pentru tarani i alte persoane un an si jumItate ; totodatI
precizeazi Ca tovarasilor care recomandi noi membri de partid
le incumbi o rIspundere deosebità" (Congresul al XI-lea
al P.C. (b) din Rusia. Dare de seama stenograficI", Moscova,
1961, p. 737-738).

In rezolutia Congresului al XI-lea al P.C. (b) din Rusia Cu
privire la int5rirea partidului si la noile sale sarcini", prin mo-
dificarea Statutului, a fost stabilit5 pentru toata perioada pini
la Congresul al XII-lea o nou5 ordine de primire in P.C. (b) din
Rusia. La primirea in partid au fost stabilite trei categorii :
1) muncitori si ostasi ai Armatei Rosii proveniti din munciton

tarani ; 2) 0:rani (in afara de ostasii Armatei Rosh) si meste-
sugari care nu exploateazã muncA straina ; 3) alte persoane
(functionari etc.). Stagiul de candidat a fost stabilit astfel :
pentru prima categorie 6 luni, pentru a doua un an, pen-
tru a treia categorie i pentru cei proveniti din alte particle
doi ani. Pentru prima si a doua categorie, la primirea in partici
era nevoie de recomand5ri din partea a trei membri de partid
cu un stagiu de trei ani, i totodat5 pentru muncitori si pen:
tru ostasii Armatei Rosii proveniti din rindurile muncitorilor
Oranilor se cerea confirmarea de catre comitetul judetean si co-
mitetul raional, iar pentru tärani i meseriasi confirmarea de
catre comitetul gubernial. Celelalte persoane (functional-it etc.),
precum i cei proveniti din alte partide puteau fi primiti in rin-
durile P.C. (b) din Rusia numai pe baza recomandirilor date
de cinci membri de partid cu un stagiu de cinci ani i cu con-
firmarea obligatorie de catre comitetul gubernial. Tinerii pita la
20 de ani inclusiv (cu exceptia ostasilor Armatei Rosii) erau
primiti in partid numai prin Uniunea Tineretului Comunist din
Rusia. Listele celor ce doreau sa intre in partid trebuiau sä fie
publicate din timp.

Congresul a. subliniat inc5 o data cei ce dau recomanclari
poarta c.ea mat mare raspundere pentru cei recomandati de ei
a insarculat Comitetul Central sä elaboreze formele concrete ale
acestes r5spunderi (vezi Rezolutiile si hotiririle congreselor,

;I

ca

si

si



ADNOTARI 631

conferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si ale
plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura
politica, 1954, p. 642-643). 20.

17 Smenovehiitii reprezentantii unui curent social-politic aparut
in 1921 in rindurile inteIectualilor emigranti albgardisti rusi.
Smenovehismul a gasit sprijin si la o parte din intelectualii vechi
burghezi care, dintr-un motiv sau altul, nu emigrasera din Rusia
Sovietica. Smenovehistii au capätat aceasta denumire de la cu-
legerea Smena veh", editata in 1921, la Praga. Ideologii smeno-
vehistilor au fost emigranti albgardisti de tip cadet : I. V. Kliu-
cinikov, N. V. Ustrealov, S. S. Lukianov, A. V. Bobriscev-Puskin,
S. S. Ceahotin, I. N. Potehin i altii. Smenovehistii au avut o pu-
blicatie proprie revista Smena Veh", care a aparut la Paris
din octombrie 1921 pina in martie 1922.

Baza sociala a smenovehismului a constituit-o o anumita in-
viorare a elementelor capitaliste care s-a produs in Republica
sovietica ca urmare a introducerii n.e.p.-ului. Smenovehistii au
vazut in trecerea la n.e.p. o evolutie a Puterti sovietice in di-
rectia restaurarii capitalismului i s-au pronuntat pentru colabo-
rare cu ea in speranta c Statul sovietic va degenera si se va
transforma intr-o republica burgheza. Totusi o parte din smeno-
vehisti intentionau sa colaboreze cinstit cu Puterea sovietica.
Pornind de la acest considerent, cea de a XII-a Conferinta ge-
nerala a P.C. (b) din Rusia (4-7 august 1922), in rezolutia
Cu privire la partidele i curentele antisovietice", a subliniat :
Asa-numitul curent esmenovehist* a jucat pina acum si mai
poate juca i pe viitor un rol obiectiv progresist. El a reunit
continua &I reuneasca acele grupuri de emigranti si de intelectuali
rusi care es-au impacata cu Puterea sovietica st care sint gata sa
lucreze cu ea pentru renasterea Orli. Sub acest raport, curentul
smenovehist a meritat i merita o atitudine pozitiva fata de el.
In acelasi timp insi nu trebuie sa uitam nici un moment ca si in
curentul smenovehist sint puternice tendintele de restaurare a
puterii burgheze, ca esmenovehistii*, asemenea mensevicilor
socialistilor-revolutionari, nutresc speranta ca dupa concesiile eco-
nomice vor urma concesii politice in directia democratiei bur-
gheze etc." (Rezolutiile i hotaririle congreselor, conferintelor
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si ale plenarelor
partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954,
p. 693).

Majoritatea smenovehistilor au trecut ulterior pe pozitii fatis
contrarevolutionare.

0 caracterizare a smenovehismului a fost facuta de V. I. Lenin
in volumul de fata, p. 100-101. 21.

18 0 scrisoare similara, semnata de V. I. Lenin, a fost trimisa si lui
G. I. Sokolnikov, presedintele Comisiei pentru problemele socie-
tatilor mixte (vezi Culegeri din Lenin", vol. XXXVI, p. 449
450). 23.

si

C.C.",

si
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19 C.M.A. Consiliul Muncii i Apararii, comisie permanenta a
Consiliului Comisarilor Poporului. Consiliul Muncii i Apirarii
a luat fiinta in aprilie 1920 din fostul Consiliu al Apararii
Muncitoresti-Taranesti. Presedinte al C.M.A. a fost V. I. Lenin.

23.

20 Articolul Despre insemndtatea materialismului militanr a fost
scris pentru numärul 3 al revistei Pod Znamenem Marksizma",
care urma s apara.' in preajma Congresului al XI-lea al parti-
dului.

Acest articol, dupa cum arata N. K. Krupskaia in memoriile
sale, a fost conceput de V. I. Lenin pe cind se afla la odihni in
satul Korzinkino. Lenin a consultat in acest timp numeroase carti

brosuri pe teme antireligioase, a citit cartea lui A. Drews Die
Christusmythe" (Mitul lui Hristos") i cartea lui U. Sinclair
The profits of religion" (aparuta in traducere sub titlul Re-
ligia i profitul" in 1925) si altele. In timpul plimbarilor
noastre scrie N. K. Krupskaia discutam despre Drews
Sinclair, despre modul superficial in care era organizata la noi pro-
paganda antireligioasa, aritind cit de multi vulgartzare era in
aceasta propaganda, cit de superficial era ea legata de stiintele
naturii, cit de putin erau dezvaluite radacinile sociale ale religiei

cit de putin satisfacea aceasta propaganda cerintele muncito-
rilor care crescusera atit de mult in anii revolutiei" (Pod Zna-
menem Marksizma", 1933, nr. 1, p. 148-149).

La 12 martie 1922 articolul a fost terminat, i totusi Lenin
n-a incetat sa lucreze la el. ltntr-o noel clue secretara, el scria :
Rog sa se introduca cu atentie in cel de-al doilea exemplar
(nr. 2) schimbarile i completarile facute de mine in exemplarul
nr. 1, iar exemplarul nr. 1 sg fie trimis la revista .Pod Znamenem
Marksizma* contra bon de primire" (Culegeri din Lenin",
vol. XXXV, 1945, p. 340). Lenin a introdus in acest articol o
completare despre doi dintre reprezentantii contemporani ai criticii
stiintifice ai religiei, Drews i Vipper (probabil cal la acesta se
refera nota marginall a lui Lenin Drews Vipper" de pe decla-
ratia Din partea redactiei" din exemplarul revistei Pod Zna-
menem Marksizma" nr. 1-2, care se pastreaza in Arhiva centrall
de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C.
al P.C.U.S.), a sters rindurile in care se refera la cartea lui
Sinclair The profits of religion", indicind intr-o forma generall
unportanta pe care o prezinta folosirea in propaganda antire-
ligioasa a unor asemenea carti i brosuri etc.

,,Pod Znamenem Marksizma" revista filozofica si social-
economica ; a fost fondati in scopul de a propaga materialismul
militant si ateismul si de a combate pe lacheii cu diploma ai de-
ricalismului". A aparut la Moscova din ianuarie 1922 'Ana in
iunie 1944, lunar (iar in anii 1933-1935 la (Iona luni).

25.

21 Lenin se refera
dispretuim

la
din

urmatoarele cuvinte ale lui I. Dietzgen :
Noi tot sufletul frazele bombastice despre 4(cul-

gi

1

--
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tura si stiintas, discursurile despre «bunuri ideales, atunci cind
ele sint rostite de lachei cu diploma care prostesc azi poporul cu
falsul lor idealism, asa cum il prosteau cindva popii pagini cu
primele informatii ce au fost obtinute pe atunci despre natura"
(I. Dietzgen. Scrieri filozofice alese, 1941, P. 261). 26.

22 Vezi F. Engels. Literatura din emigratie (K. Marx g F. Engels.
Opere, vol. 18, Bucuresti, Editura politica, 1964, P. 530). 27.

23 Aici, initial figura urmatorul text : Am rasfoit, mai zilele tre-
cute, cartea lui Upton Sinclair «The profits of religions. Fara
indoiall, in felul cum pune autorul problema si in maniera cum
o trateaza se observa unele deficiente. Dar cartea lui este pre-
tioasl prin aceea ca e scrisa intr-un stil vioi, prezinta numeroase
fapte concrete si comparatii..."

Cartea aceasta, dupi cum mentioneaza N. K. Krupskaia in
memoriile sale, a fost trimisa de autor pe numele ei impreuna
cu o scrisoare in care scria despre lupta pe care o duce cu anz-
torul romanelor sale". Lenin s-a inarmat cu un dictionar englez
si a inceput sa citeasca din aceasta carte in fiecare searà. Ea
I-a satisfacut prea putin in ce priveste propaganda antireligioasa,
insa i-a placut critica pe care o face democratiei burgheze" (Pod
Znamenem Marksizma", 1933, nr. 1, P. 148). 30.

24 Eleonomist" revistä a sectiei economice industriale a Socie-
tatii tehnice ruse, din care facea parte intelectualitatea tehnica
burgheza care adoptase o atitudine ostila fati de Puterea sovie-
tica, precum si fostii proprietari de intreprinderi. A aparut la
Petrograd din decembrie 1921 pina in iunie 1922 (pe coperta
primului numar figureaza anul 1922). V. I. Lenin a calificat
aceasta revista drept un centru fatis al albgardistilor".

Primul numar i-a fost trimis lui V. I. Lenin de D. A. Luto-
hin, redactorullef al revistei, si i-a fost inminat de N. P. Gor-
bunov. 33.

25 La 28 februarie 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia a adoptat, cu unele completari, Proiectul de hotarire
a C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la sarcinile delegatiei
sovietice la Genova", scris de V. I. Lenin, si a trasat ca sarcina
delegatiei sa elaboreze in mod detaliat programul pe care urma
sa-1 prezinte la conferinta (vezi Opere complete, vol. 44, Bucu-
resti, Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 412-414). G. V. Ci-
cerin a elaborat acest program in conformitate cu directivele
date de C.C. al P.C. (b) din Rusia si a expus cuprinsul lui intr-o
scrisoare adresata lui Lenin.

In proiectul de declaratie pregatit de Cicerin la 21 martie s-a
tinut seama de completarile facute de Lenin la programul de
activitate al delegatiei sovietice. Completarile si observatiile la
acest proiect sint publicate in volumul de fata, la p. 69-70. 36.

26 Internationala a 111/2 (denumirea oficiala : Uniunea internationalä
a partidelor socialiste") organizatie internationall a partidelor
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si grupurilor socialiste centriste, care, sub presiunea maselor re-
volutionare, se retrasesera din Internationala a II-a ; a luat
funta la Conferinta de la Viena din februarie 1921. Criticind in
vorbe Internationala a II-a, in realitate liderii Internationalei
a II'/2 duceau in toate problemele mai importante ale miscarii
proletare o .politica oportunista, scizionista in rindurile clasei
muncitoare, lar organizatia creata de ei cautau s-o foloseasca ca
mijloc de contracarare a influentei crescinde a comunistilor in
rindurile maselor muncitoresti. Domnii din Internationala
a 111/2, care isi zic revolutionari scria Lenin in fiecare
situatie serioasa dovedesc ca sint de fapt niste contrarevolutio-
nari, caci ei se tern de distrugerea prin violenta a vechiului
aparat de stat si n-au incredere in fortele clasei muncitoare"
(Opere complete, vol. 44, Bucuresti, Editura politica, 1967, ed.
a doua, p. 102-103).

In mai 1923, Internationalele a II-a si a 11u/2 au fuzionat,
formind asa-numita Internationala Muncitoreasca Socialist& 36.

27 Tratatul de pace de la Versailles, cu care s-a incheiat razboiul
mondial imperialist din 1914-1918, a fost semnat la 28 iunie
1919 de S.U.A., Imperiul britanic, Franca, Italia, Japonia si sta-
tele aliate cu ele, de o parte, si de Germania, de alta parte.

Facind o apreciere a tratatului de la Versailles, Lenin spu-
nea : Este o pace lira precedent, o pace tilhareasca, care pune
intr-o situatie de sclavi zeci de milioane de oameni, printre
care multi dintre cei mai civilizati" (Opere complete, vol. 41,
Bucuresti, Editura politica, 1966, ed. a doua, p. 352). Prin acest
tratat se urmarea consfintirea impartirii lumii capitaliste in fa-
voarea statelor invingitoare, precum si crearea unui sistem de
relatii intre state menit sa duca la sugrumarea Rusiei Sovietice
si la zdrobirea miscarii revolutionare din intreaga lume. 37.

28 Lupta Internationalei Comuniste pentru crearea frontului unic
muncitoresc impotriva ofensivei burgheziei si nazuinta spre uni-
tate a maselor muncitoresti au silit conducerea Internationalei
a 111/2 sal trimita la 19 ianuarie 1922 Comitetului Executiv al
Internationalei Comuniste si Internationalei a II-a propunerea de
a se convoca, in primavara anului 1922, o conferinta internationala
care sa examineze problemele privind situatia economica a Europe'
6 actiunile clasei muncitoare impotriva ofensivei reactiunii. Co-
minternul a acceptat aceasta propunere.

Prezenta scrisoare a fost scrisa de Lenin in legatura cu elabo-
rarea directivelor Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste
pentru delegatia Cominternului la conferinta celor trei Interna-
tionale. Scrisoarea contine unele observatii la proiectul de directive
intocmit de G. E. Zinoviev si trimis de el, la 14 martie 1922, lui
V. I. Lenin, cu rugamintea de a-si spune parerea inainte ca proiec-
tul sa fie prezentat Comitetului Executiv al Internationalei Co-
muniste.

Directivele, corectate si completate conform observatiilor si
propunerilor lui Lenin, au fost aprobate de Biroul Politic ; la
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17 martie ele au fost adoptate in unanimitate de Comitetul Exe-
cutiv al Internationalei Comuniste.

Conferinta celor trei Internationale a avut loc la Berlin intre
2 si 5 aprilie 1922.

La aceasta conferinti s-a desfasurat o aprigi lupti intre re-
prezentantii Internationalelor a II-a si a I11/2, de o parte, si re-
prezentantii Internationalei Cornuniste, de aka' parte. Delegatia
Internationalei Comuniste a propus si se convoace un congres
mondial la care si participe sindicatele i alte organizatii munci-
toresti si care sa discute problemele privind lupta impotriva ofen-
sivei capitalului, impotriva reactiunii, impotriva pregatirii unor
noi razboaie imperialiste, ajutorarea Rusiei Sovietice, tratatul de la
Versailles si refacerea regiunilor distruse de razboi. Reprezentantii
Internationalei a II-a, cu sprijinul direct al delegatiei Internatio-
nalei a I11/2, au cautat là impuni delegatiei Internationalei Co-
muniste anumite conditii inacceptabile : despartirea Gruziei de
Statul sovietic, renuntarea la tactica crearii de celule comuniste
in organizatiile muncitoresti de masa', eliberarea infractorilor po-
litici. Delegatia Internationalei Comuniste, respingind aceste ce-
reri, a acceptat totusi condicia ca Puterea sovietica sa nu aplice
pedeapsa capitall in procesul eserilor contrarevolutionari i sä per-
mita unor reprezentanti ai Internationalelor a II-a si a IP/2 sa
asiste la proces. In articolul sat' Am platit prea scump", Lenin
a supus unei critici aspre aceste concesii facute de reprezentantii
Internationalei Comuniste N. I. Buharin, K. B. Radek si altii
considerindu-le drept gresite (vezi volumul de fata, P. 150-154).

La conferinta a fost adoptata o declaratie generala in care se
arata ca exista posibilitatea de a convoca consfituiri comune si
de a organiza actiuni comune in diverse probleme concrete.

Conferinta Picea apel la oamenii muncii sà organizeze in timpul
Conferintei de la Genova demonstratii de masa pentru ziva de
munca de opt ore, impotriva somajului, pentru unirea proletaria-
tului in lupta impotriva ofensivei capitalului, pentru apararea
revolutiei ruse, pentru reluarea de catre toate statele a relatiilor
politice i economice cu Rusia Sovietica, pentru refacerea frontului
unic proletar in toate pe scara nationall si internationala.

Conferinta s-a pronuntat pentru convocarea in cel mai scurt
timp a unui congres mondial si a instituit o comisie de organi-
zare, compusa din nouà membri (cite trei reprezentanti din partea
fiecarei Internationale), care &I pregateasca viitoarele conferinte

congresul.
Dar conducatorii Internationalelor a II-a si a IP/e, care accep-

tasera acest acord sub presiunea maselor largi ale oamenilor mun-
cii, au actionat in sensul sabotarii i torpilarii lui. La 21 mai 1922
o serie de partide ale Internationalelor a II-a si a 111/2 au adoptat
hotarirea de a convoca la Haga un congres mondial fira comu-
nisti. In legaturà cu aceasta hotarire, la 23 mai 1922, in sedinta
comisiei celor nouà care a avut loc la Berlin, delegatia Interna-
tionalei Comuniste a declarat cä se retrage din comisie. 43.

36

eddie,
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29 La 10 martie 1922, tuturor membrilor Biroului Organizatoric si ai
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia li s-au trimis tezele
lui E. A. Preobrajenski Principiile fundamentale ale politicii
P.C. (b) din Rusia in satul contemporan", care fuseseri elaborate
de el pentru Congresul al XI-lea al partidului. Luind cunostintà de
cuprinsul acestor teze, V. I. Lenin a scris scrisoarea de fata. La
18 martie, Biroul Politic, examinind tezele lui Preobrajenski, a
adoptat propunerile formulate de Lenin la punctul 15 din scri-
soarea sa. 45.

30 La 28 februarie 1922 a fost publicatl hotIrirea Directiei politice
de stat prin care membrii C.C. si militantii activi ai partidului
socialist-revolutionar erau trimisi in fata Tribunalului revolutionar
suprem pentru activitatea kr contrarevolutionari, teroristä, impo-
triva Puterii sovietice. Drept rIspuns la aceasti hoarire, grupul
de socialisti-revolutionari din emigratie care isi zicea Delegatia
din strainItate a partidului socialist-revolutionar" a publicat in
nr. 913, din 11 martie 1922, al ziarului slu Go los Rossi", care
apa'rea la Berlin, un apel C6tre partidele socialiste din intreaga
lume", in care protesta impotriva sentintei de condamnare la
moarte a acuzatilor, care, dup 5. parerea kr, fusese dinainte ho-
tAritl. Acest apel a fost sprijinit de partidele Internationalelor
a II-a si a 111/2, de sindicatele reformiste si de intelectualitatea
burghezl.

Prezentul document, scris de Lenin, este un raspuns la tele-
gramele trimise pe nurnele lui si al lui G. V. Cicerin de Consi-
liul national al Partidului laburist independent din Anglia, de
T. Stauning, presedintele Partidului social-democrat din pane:
rnarca, de E. Vandervelde, unul dintre liderii Internationalei
a II-a, §i de prezidiul Uniunii generale a muncitorilor german],
in care se cerea ca procesul eserilor si fie aminat pink' dupi
tinerea conferintei celor trei Internationale care urma si aibi kc
la Berlin.

Proiectul de rispuns propus de Lenin a fost adoptat, cu
mici modifieari, de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
la 18 martie 1922 si publicat la 21 martie, in nr. 64 al ziarulur
Izvestiia C.E.C. din Rusia" sub semngtura lui D. I. Kursk],
comisarul poporului pentru justitie.

Procesul socialiitilor-revolutionari a avut kc la Moscova intre
8 iunie si 7 august 1922. In acest proces au fost implicate ca
acuzati 34 de persoane : membri ai Comitetului Central, ai Bi-
roului din Moscova al Comitetului Central si diferiti membri ai
partidului socialist-revolutionar, care actionau conform directi-
velor date de Comitetul kr Central. Procesul a confirmat in
intregime acuzatiile aduse inculpatilor g a dezväluit tabloul ac-
tivitatii contrarevolutionare intense deslasurate de Comitetul
Central al partidului socialist-revolutionar : organizarea de corn-
ploturi §i rebeliuni impotriva Puterii sovietice, asasinarea unor
conducltori ai muncitorimii, sprijinirea interventiei strline. Tri-
bunalul suprem a condamnat pe principalii doisprezece inculpati
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(Got, Donski, Ghendelman-Grabovski, Ratner-Elkind, Timofeev
si altii) la pedeapsa capitali. Prezidiul C.E.C. din Rusia, con-
firmind aceastk sentinti, a hotarit ca ea si fie adusi la inde-
plinire in caz ci partidul socialist-revolutionar nu va renunta
la procedeele luptei armate impotriva Puterii sovietice si. va
continua sk aplice tactica terorii si a organizarii de rebehuni. 0
parte din inculpati au fost condarnnati la strictl reclumune pe
termen de 2 pink la 10 ani. 0 serie de inculpati, care si-au re-
cunoscut vina si au demascat activitatea criminalà a C.C. al
partidului socialist-revolutionar, au fost absolvitt de pedeapsa.

51.

31 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a adoptat la
18 martie 1922 proiectul propus de V. I. Lenin. 53.

32 Cartea Electrificarea R.S.F.S.R., in legktur k. cu faza de tran-
zitie a economiei mondiale" a fost scrisk de I. I. Skvortov-Ste-
panov din inskranarea lui V. I. Lenin, care a acordat acestei
lucrIri o importantl deosebità.

Lenin s-a interesat .in permanentk de modul cum decurge
elaborarea acestei lucrin, 1-a ajutat pe autor, a ciutat si-i creeze
conditii de lucru cit mai favorabile. Astfel, la 17 iulie 1921, el
i-a cerut lui Skvortov-Stepanov sk-i comunice, in legiturk cu
lucrarea promisà, cum merge treaba si cind o &I fie gata" (Cu-
legeri din Lenin", vol. XX, 1932, P. 221) ; la 20 septembrie a
clat dispozitie lui N. P. Gorbunov sk-i procure lui Skvortov-
Stepanov tot ce s-a scris in limbile rusk si germani cu privire
la electrificare ; la sfirsitul lunii octombrie, s-a adresat Biroului
Organizatoric al C.C. al P.C. (6) din Rusia cu rugimintea ca
Skvortov-Stepanov si nu mai fie trimis in delegatie si sk fie
ex:lat... intr-unul din sovhozurile de lineci Moscova, unde sk all
lapte la discretie si, scutit de alte preocupIri, sk poat5. termina
intr-o lunk o lunk si jurnitate lucrarea pe care s-a apucat s-o
scrie" (Culegeri din Lenin", vol. XXXV, 1945, p. 284).

Informindu-1 pe Lenin despre stadiul luctlrii sale, Skvortov-
Stepanov scria la 20 ianuarie 1922 : Dragl Vladimir Ilici, ca
si pink acum ma' lupt cu lucrarea mea despre electrificare... Tre-
buie sk v5. vad, cind o sk fiti la Moscova, ca de obicei pentru
cinci minute, ca sk ma' imbolditi oleack. Dumneavoastrl, ca un
exploatator inteligent, vl pricepeti de minune sk sporiti capaci-
tatea de munck. 0 cordiall stringere de mink si multe multumiri
pentru ck m-ati pus la o treabi ca asta" (Proletarskaia Revo-
liutiia", 1929, nr. 10, p. 122).

Trimitindu-i lui Skvortov-Stepanov o prefatk pentru cartea
lui, Lenin in scrisoarea sa din 19 martie 1-a felicitat pentru
acest strklucit succes" (Opere, vol. 36, Bucuresti, Editura po-
litica, 1958, p. 583).

Prefata lui Lenin a fost publicat5. inainte de aparitia arta,
in nr. 64, din 21 martie 1922, al ziarului Pravda". Cind a
aparut cartea, Skvortov-Stepanov i-a oferit lui Lenin in dar un
exemplar cu urmatoarea dedicatie : Cu toat 5. afectiunea, tova-

36*
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rasului V. I. Lenin-Ulianov din partea autorului, care a fost pus
fad mill la mund cfortatà* si pe neasteptate si-a gash in ea
ovocapa». TraiascI o asemenea omunci fortatà b. I. Stepanov,
23. X. 1921-29. III. 1922" (Biblioteca de la Kremlin a lui
V. I. Lenin", Moscova, 1961, p. 318). 54.

33 V. I. Lenin se refed la rezolutia celui de-al VIII-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia La raportul tov. Kriijanovski
cu privire la electrificare", adoptad la 29 decembrie 1920 (vezi
Al VIII-lea Congres general al Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor, faranilor, ostasilor rosii si cazacilor din Rusia. Dare de
seaml stenograficl", Moscova, 1921, p. 271-272). Proiectul
acestei rezolutii a fost scris de Lenin (vezi Opere complete,
vol. 42, Bucuresti, Editura politic5, 1966, ed. a doua, p. 205
206). 55.

34 Aceasta scrisoare a lui V. I. Lenin e legatà de urnfatoarele im-
prejudri. In urma numeroaselor sesizäri despre abuzurile sIvirsite
la sectia spatiu locativ a Sovietului din Moscova, s-a procedat
la un control al acestei sectii. Intrucit asemenea sesizari au fost
primite si pe numele lui Lenin, Directia treburilor Consiliului
Comisarilor Poporului (A. A. Divilkovski) a participat in-
deaproape la efectuarea acestui control. Controlul a constatat c5
au fost s5virsite abuzuri de dtre o serie de lucratori cu functii
de raspundere din sectia spatiu locativ in complicitate cu seful
sectiei gospodiria comunalà a Sovietului din Moscova, Sovet-
nikov, care era membru de partid. Biroul comitetului organizatiei
Moscova a P.C. (b) din Rusia, intr-o sedintI comunä cu pre-
zidiul Sovietului din Moscova, care a avut loc la 14 martie, a
declarat c5 concluziile controlului sint neintemeiate si a hotArit
ca chestiunea si fie transmis5 spre reexaminare unei noii comisii,
de partid. Intr-o scrisoare adresatl la 15 martie lui N. P. Gor-
bunov, care a fost transmid spre luare de cunostinta tuturor
membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, Divil-
kovski a calificat aceasti hotarire drept o inmormintare clasa I
a intregii chestiuni", a subliniat cl ea contravine indicatiilor date
de Lenin de a urm5ri fad mill banditismul birocratic, mai ales
cind este practicat de elemente dubioase patrunse in partid", si
a cerut ca aceastl hofarire sä fie anulatä, iar acuzatii si fie de-
ferici justitiei. (Arhiva centrall de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe ling5 C.C. al P.C.U.S.).

Trimitind aceast5 scrisoare lui V. M. Molotov pentru mernbrii
Biroului Politic, Lenin a scris pe ea : Lui Gorbunov pentru a o
expedia imediat dupii ce va informa in prealabil pe Tiurupa fi
pe Rikov". 57.

35 Prezentul document a fost scris in legitud cu o scrisoare tri-
misI, la 17 martie 1922, de L. M. Hinciuk, care-1 ruga pe
V. I. Lenin si-i dea indicatii dad e cazul ca la cea de-a V-a
sesiune a Consiliului tmputernicitilor Uniunii centrale a coope-
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rativelor de consum ce urma sa se ;ink' curind sa puna
problema inscrierii de bunavoie in cooperative.

Propunerile lui Lenin au fost incluse in hotarirea Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia din 12 martie 1922 cu
privire la Obligativitatea inscrierii si neobligativitatea aportu-
rilor sociale in cooperatia de consum si la unitatea acesteia". 59.

36 Problema reorganizarii muncii Consiliuhii Comisarilor Poporului
si a Consiliului Muncii si Apararii si a repartizarii sarcinilor intre
vicepresedintii C.C.P. 6 C.M.A. a fost pusal pentru prima oara
de V. I. Lenin in scrisorile adresate lui A. D. Tiurupa din ia-
nuarie-februarie 1922 (vezi Opere complete, vol. 44, Bucuresti,
Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 368-375). Ulterior, Lenin
a elaborat un proiect de Hotarire in legatura cu munca vice-
presedintilor (a vicepresedintilor C.C.P. 6 C.M.A.)" (vezi volu-
mul de faça, p. 162-171). 60.

37 Este vorba de Comisariatul poporului pentru Inspectia muncito-
reasca-taraneasca.

Inspectia muncitoreascii-graneascd (Rabkrin) a fost creati din
initiativa lui V. I. Lenin in februarie 1920, prin reorganizarea
Comisariatului poporului pentru controlui de stat, care luase
fiinta in primele luni dupa instaurarea Puterii sovietice. 60.

38 Este vorba, pe cit se pare, de o completare la proiectul de re-
zolutie la raportul politic al Comitetului Central al P.C. (b)
din Rusia la Congresul al XI-lea al partidului cu privire la
delimitarea functillor organelor de partid de tele sovietice
(textul completarii n-a fost gasit). Aceastä problema a fost inclusa
de V. I. Lenin in planul raportului politic al Comitetului Cen-
tral prezentat de el la plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia care
a avut loc la 25 martie 1922 (vezi volumul de fatal, p. 66
68). 62.

39 Lenin se referl, pe cit se pare, la o scrisoare a lui Trotki din
10 martie 1922, in care era vorba despre relatiile reciproce
dintre organele de partid si tele sovietice si despre necesita-
tea unei delimitari a functillor acestor organe. Scrisoarea fusese
adresatä membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia cu ocazia discutarii proiectului de teze al lui Zinoviev
Cu privire la intarirea partidului". 62.

40 Mesajul de salut La cea de-a patra aniversare a ziarulni .Bed-
nota,' a fost scris de Lenin la rugamintea lui V. A. Kar-
pinski, redactorul acestui ziar.

Lenin se interesa in permanenta de activitatea redactiei zia-
rului Bednota", cerindu-i lui Karpinski sa-i trimita regulat dari
de seama despre scrisorile primite de la tarani si de la ostasii
Armatei Rosii, sa-i comunice care e numarul acestor scrisori si
sa-i scrie despre starea de spirit generala si despre problemele
cele mai arzatoare (vezi Opere, vol. 35, Bucuresti, E.S.P.L.P.
1958, p. 522).
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La 21 martie 1922, Karpinski, lui Lenin o in-
formare cu privire la scrisorile adresate ziarului, scria : Dragi
tovarase ! Trimitindu-va «barometrulo curent, v-as ruga foarte
mult sà scrieti, pentru simbata 25 martie, un scurt articol in
legatura cu cea de-a patra aniversare a ziarului «Bednota..
Avem marl nadejdea ca... nu yeti refuza s scrieti citeva rinduri
despre cBednota*, eventual in legatura cu informatiile pe care
vi le-a furnizat acest ziar si care, poate, v-au fost de folos la
intocmirea unor decrete cu privire la t'aranime, dintre cele mai
importante" (Arhiva centrala de partid a Institutului de mar-
xism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

Lenin a citit cu atentie scrisoarea lui Karpinski, a subliniat
pasajele in care era vorba despre starea de spirit a 0.ranilor in
legatura cu foametea i cu greselile comise la introducerea noii
politici economice si a propus tuturor membrilor Biroului Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, precum i lui Rikov i Tiu-
rupa, sa ia nota de cuprinsul acestei scrisori.

Mesajul de salut trimis redactiei ziarului Bednota" era in-
sotit de o nota in care Lenin, aratind ca este bolnav, spunea :
Sal scriu ceva temeinic cu prilejul celei de-a patra aniversari
a ziarului «Bednota* imi e cu neputinta. Daca articolul ce vi-1
trinlit e acceptabil, publicati-1 ; daca nu e, aruncati-1 la cos, si asa
o si fie mai bine" (V. I. Lenin. Articole i cuvintari. 1922
1923", Moscova, 1936, p. 147).

Bednota" ziar pentru tarani ; a aparut la Moscova cu
incepere de la 27 martie 1918. La 1 februarie 1931 Bednota"
a fuzionat cu ziarul Sotialisticeskoe Zemledelie". 64.

41 Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia careia ii era destinata pre-
zenta scrisoare a avut loc la 25 martie 1922. Principala pro-
blema care statea in fata ei era pregatirea apropiatului Con-
gres al XI-lea al partidului. Plenara a hotarit : a) Si aprobe
planul prezentat de Lenin pentru raportul pe care el urma sa-1
Tina la congres. b) Sa desemneze pe tovarasul Kamenev in cali-
tate de coraportor la raportul politic al Comitetului Central.
c) SI propuna tovarasului Lenin ca in raportul sau, acolo unde
va fi vorba despre dezvoltarea Consiliului Muncii i Apararii

despre punctele lui de sprijin pe plan local, sa mentioneze
marele rol ce revine comisiilor economice regionale". (Acest
punct a fost adoptat la propunerea lui F. E. Dzerjinski.) (Arhiva
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S.).

Luind cunostinta de hotarirea plenarei, V. I. Lenin a facut
urmatoarea insemnare pe varianta de plan a raportului politic,
intocmita inainte de plenara : N.B. in special comisiile eco-
nomice regionale", iar dupa aceea a introdus punctul :
Dezvoltarea i largirea ac t ivit I tii comisiilor eco-
nomice regionale" in varianta definitiva, intitulatl de
el Planul cuvintarii pentru 27. III. 1922", pe baza caruia el a

trimitindu-i

si
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rostit cuvintarea la congres (vezi volumul de fata, p. 437-441).
66.

42 Lenin se referi la articolul lui N. V. Ustrealov Evolutie
tactica", aparut in nr. 13 din 21 ianuarie 1922, al revistei
Smena Veh". 66.

43 Lenin se refera la scrisorile adresate de el lui A. D. Tiurupa cu
privire la reorganizarea activitätii C.C.P., a C.M.A. si a Micului
C.C.P. (vezi Opere complete, vol. 44, Bucuresti, Editura politica,
1967, ed. a doua, p. 368-375). 67.

44 Micul Consiliu al Comisarilor Poporului a fost. infiintat .in de-
cembrie 1917 cu scopul de a despovara Consiliul Cornisardor
Poporului de problemele marunte ; a functionat in calitate de
comisie a C.C.P. Toate hotaririle adoptate in unammitate de
Micul C.C.P. erau semnate de Lenin si capatau putere de ho-
tarire a C.C.P. ; in caz CI se iveau divergente, problema era
transmisa Consiliului Cornisarilor Poporului. 67.

45 Pentru imbunatatirea muncii de conducere a comitetelor exe-
cutive locale de catre Prezidiul C.E.C. din Rusia i pentru sta-
tornicirea unor raporturi juste intre comisariatele centrale ale
poporului i comitetele executive locale cu prilejul rezolvarii di-
feritelor probleme economice, A. S. Enukidze, secretarul C.E.C.
din Rusia, propunea, intr-o scrisoare adresata la 21 martie 1922 lui
V. I. Lenin, ca sesiunile C.E.C. din Rusia sä fie convocate cel
putin o data la trei luni i sa dureze pink' la doua saptamini.
Hotaririle adoptate la sedintele plenare ale C.E.C. din Rusia
scria el vor fi mai juste, datorita faptului ca la dezbaterea lor
vor participa lucratori din toate colturile Rusiei, care dispun de o
bogata experienta localà, i ele se vor bucura de mai multa auto-
ritate decit hotaririle Prezidiului C.E.C. din Rusia. 0 conlucrare
mai indelungata cu activistii locali in cadrul sesiunilor va oferi
membrilor Prezidiului un imens material informativ i va pri-
lejui o cunoastere a starii de spirit i a nevoilor locale, ceea ce
va duce la o inviorare i o intensificare a insasi activitatii Prezi-
cliului C.E.C. din Rusia in perioada dintre doul sesiuni" (Arhiva
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S.). 67.

46 Propunerile lui V. I. Lenin au fost incluse in rezolutia Congre-
sului al XI-lea al P.C. (b) din Rusia La raportul Comitetului
Central" i in rezolutia Cu privire la intarirea partidului si la
noile sale sarcini" (vezi Rezolutiile i hotaririle congreselor, con
ferintelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice si ale plenare-
lor partea I, Bucuresti, Editura pentru literatura politica,
1954, p. 618-619, 638-647). 68.

47 L. B. Kamenev, care a fost desemnat de plenara. In calitate de
coraportor la raportul politic al C.C. la Congresul al XI-lea

C.C.",

91
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al P.C. (b) din Rusia, n-a luat cuvintul in legatura cu aceasta,
problema. 68.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 Opozitia muncitoreascr grup fractionist antipartinic, in
frunte cu A. G. $leapnikov, S. P. Medvedev, A. M. Kollontai,
I. H. Lutovinov si altii. Grupul s-a manifestat pentru prima oara
sub aceastä denumire in septembrie 1920, la cea de-a IX-a Con-
ferinti generala a P.C. (b) din Rusia ; in noiembrie el a pasit
pe calea luptei fractioniste si a subminärii unititii partidului,
organizind la Conferinta organizatiei guberniale Moscova
a P.C. (b) din Rusia o consfatuire separata. Opozivia muncito-
reascr s-a constituit definitiv in cursul discutiei cu privire la
sindicate din anii 1920-1921. Conceptille acestui grup erau o
expresie a devierii anarhosindicaliste din rindurile partidului. Ele
au fost expuse mai complet intr-o brosuri a Aleksandrei M.
Kollontai, Opozitia muncitoreascr, publicata in preajma Con-
gresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia. Negind rolul conducator
al partidului comunist in sistemul dictaturii proletariatului si
desconsiderind cu totul insemnatatea itatului proletar in con-
struirea economiei socialiste, opozitia muncitoreasca" propunea
c a conducerea intregii economii nationale sa fie incredintata
unui congres general al producatorilor", grupati in sindicate ale
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producatorilor ; acestea urmau sa aleaga un organ central, care sa
conduca intreaga economie a tarii. Opozitia muncitoreascr
opunea Statului sovietic i partidului comunist sindicatele, consi-
derind cà cea mai Malta forma de organizare a clasei muncitoare
nu este partidul, ci sindicatele. Platforma opozitiei muncitoreste,.
in ceea ce priveste problemele interne de partici, consta in acu-
zatiile calomnioase aduse conducerii partidului ca s-a rupt de
rnasele de partid", ca subapreciaza fortele creatoare ale prole-
tariatului", ca virfurile partidului au degenerat".

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

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

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

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

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

Pe ordinea de zi a plenarei au fost inscrise urmatoarele pro-
bleme : rapoarte cu privire la activitatea partidelor comuniste
din Germania, Franta, Cehoslovacia, Marea Britanie, Italia,
America, Polonia i tarile balcanice ; darea de seama a Comite-
tului Executiv al Internationalei Comuniste ; tactica frontului
unic ; miscarea sindicala ; pericolul unui nou razboi ; noua
politica economica etc. Problema centrall a plenarei a fost tactica
frontului unic. Plenara a recomandat tuturor partidelor comuniste

sä

si



648 ADNOTARI

sä stabileasca in mod concret formele de aplicare a tacticii
frontului unic in conditiile specifice ale fiecarei tari. In tezele
Noua politica economica a Rusiei Sovietice" a fost confirmati
justetea i subliniati importanta internationall a noii politici
economice. 94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.C.",

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

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

129.

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

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

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

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

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

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

37*

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

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

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

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

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

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

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

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

137,

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

137,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ri

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

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

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

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

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

La 10 aprilie 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia a adoptat urinatoarea hotárire : Nu avem de obiectat
impotriva publicarii, in dzvestiiax. §i «Pravda* cu data de marti,
a articolului tov. Lenin «Am platit prea scump" (Arhiva cen-
trail de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S.). Articolul a aparut la 11 aprilie. 150.
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87 In 1918, sub influenta Revolutiei din Octombrie din Rusia, in
Irlanda a inceput un nou avint al miscarii de eliberare nationala.
La alegerile de deputati in parlamentul englez care au avut kc
in decembrie 1918, in Irlanda majoritatea mandatelor a fost ob-
tinuta de reprezentantii partidului Sinn Fein" (partid nationalist
burghez care lupta pentru independenta Irlandei). La 21 ianuarie
1919, Sinn fein"-erii s-au adunat la Dublin, s-au declarat Adu-
nare Constituanta a Irlandei si au proclamat Republica Irian-
deza. Autoritatile engleze au raspuns la acest act prin masuri
de teroare militara. Neputind sa inabuse cu foga lupta national-
revolutionara a poporului irlandez, guvernul englez a recurs la
un compromis cu aripa dreapta a partidului Sinn Fein". In de-
cembrie 1921 s-a incheiat un acord prin care partea de sud a
Irlandei era declarata Stat liber al Irlandei" (Eire) cu drepturi
de dominion, iar Irlanda de Nord (Ulster) continua sa faca parte
din Anglia. Aripa stinga, republicana, a partidului Sinn Fein"
s-a ridicat impotriva acestui acord tradator al aripii drepte cu
imperialistii englezi. In Irlanda a inceput razboiul civil. Dar
republicanii nu au lansat lozinci care si le asigure sprijinul mase-
kr largi ale muncitorilor si taranilor. In primavara anului 1923,
conducerea republicanilor a declarat sistarea operatiilor militare.
In Irlanda a fost instaurat un regim al burgheziei si al virfurilor
capitaliste de la sate. 151.

88 Rascoala muncitorilor din Africa de Sud a avut kc in martie
1922, in orasele Johannesburg, Benoni si Branpan.

0 data cu scaderea preturilor aurului pe piata mondialä, pro-
prietarii de mine, ca sa-si mentina profiturile, au trecut la sca-
derea salariilor muncitorilor europeni si la concedierea kr in
masa. In legatura cu aceasta, la 9 ianuarie 1922 a fost declarata
o greval la exploatarile aurifere. In martie greva s-a transformat
in rascoala. Orasele Benoni si Branpan, precum si doui suburbii
muncitoresti, Fordsburg si Yeppe, ale orasului Johannesburg s-au
aflat in miinile muncitorilor. Tinarul partid comunist din Africa
de Sud a participat activ la rascoala. Numerosi comunisti, printre
care Fischer si Spendiff, conducatori ai grevei, au murit eroic in
timpul luptei armate. La 10 martie guvernul reactionar al gene-
ralului Smuts a declarat starea de razboi in orasele sus-mentio-
nate, a trimis armata impotriva insurgentilor, a facut uz de arti-
lerie si avioane. La 14 martie rascoala a fost inabusita. Guvernul
s-a rafuit crunt cu participantii la rascoala : numarul celor
arestati a fost de peste 10 000, si mii de muncitori au fost deferiti
tribunalelor militare. 151.

89 Lenin se refera, probabil, la pozitia adoptata de delegatia Parti-
dului Comunist Italian (Efillio Ambrogi, Riccardo Roberto,
Umberto Terracini) si de o parte din delegatia Partidului Comu-
nist Francez (Marcel Cachin, Roger Maurice Metayer, Daniel
Renoult, Louis Sellier) la prima plenara llrgita a Comitetului
Executiv al Internationalei Comuniste (21 februarie-4 martie
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1922) cu prilejul discutiilor privitoare la tactica frontului unic.
Rezolutia in aceastä problemi a fost adoptati cu o majoritate de
nouasprezece voturi contra trei (ale delegatiilor italiana, franceza

spaniola). 153.

90 Lenin se refera la refuzul reprezentantilor Internationalei a II-a
de a inscrie anularea tratatului de la Versailles printre lozincile
demonstratiilor oamenilor muncii care urmau sa aiba loc la
20 aprilie sau 1 mai 1922 la chemarea conferintei celor trei Inter-
nationale. 153.

91 La 12 aprilie 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a
adoptat propunerea lui V. I. Lenin. 156.

92 Scrisoarea adresata de V. I. Lenin lui Charles P. Steinmetz, re-
numit savant american specialist In electrotehnica, era un raspuns
la urmatoarea scrisoare primita din partea acestuia :

Domnului N. Lenin.
Scumpe d-le Lenin ! Intoarcerea d-lui B. V. Losev in Rusia

imi ofera un bun prilej pentru a-mi exprima admiratia fata de
minunata munca de refacere industriala si de transformare sociala
pe care o desfasoara Rusia in conditii atit de grele.

Va doresc cel mai deplin succes si sint ferm convins ca %eti
reusi sa-1 obtineti. $i, intr-adevar, trebuie s reusiti, caci nu se
poate admite ca mareata opera inceputa de Rusia sa se soldeze
printr-un esec.

Daca in problemele tehnice si mai cu seama in acelea ale con-
structiei electrotehnice voi putea sa ajut Rusia intr-un fel sau
altul, cu un sfat, cu o propunere sau o indicatie, voi fi totdeauna
roam bucuros sa fac tot ce sta In puterile mele. Cu sentimente
fratesti, al dv. C. Steinmetz".

B. V. Losev, care era pe atunci secretar al sectiei din New York
a Societatii pentru ajutorarea tehnica a Rusiei Sovietice", men-
tioneaza in memoriile sale ca, Inca in iunie 1920, Steinmetz, fiind
vizitat de o delegatie a acestei societati, si-a exprimat dorinta de
a fi la curent cu toate problemele economice si industriale ale Re-
publicii sovietice si s-a oferit sa dea sprijinul sail la elaborarea
documentatiei tehnice pentru construirea unor centrale electrice
si a unor linii de inalta tensiune In Rusia Sovietica.

Remitind, in februarie 1922, lui Losev, care tocmai pleca la
Moscova, scrisoarea pentru V. I. Lenin, Steinmetz, dupa cum
mentioneaza Losev, a spus : Imi pare rau, nespus de rau, ca nu
pot merge cu dv. Mi se pare ea razboiul mondial a dus la o ase-
menea situatie ca, daca nu s-ar fi instaurat regimul sovietic in
Rusia, viata, in general, n-ar mai fi avut nici o valoare... Doresc
ca cei de acolo sä stie ca eu si multi altii simpatizam cu telurile
lor, ca sintem cu toata inima si gindurile noastre alituri de ei.
Trebuie sa le uram neaparat rusilor succes in opera, extrem de
grea, pe care au inceput-o" (vezi B. V. Losev. Istoria unui schimb
de scrisori", in Vecerneaia Moskva" nr. 95 din 22 aprilie 1960).

5i
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Primind scrisoarea lui Steinmetz, Lenin a cerut lui G. M. Krji-
janovski i lui L. K. Martens sa-i dea informatii mai amanuntite
despre savantul american. La 2 aprilie, el a schipt un proiect de
raspuns pentru Steinmetz, in care a folosit varianta, propusa de
Krjijanovski, a ultimului alineat din scrisoare i 1-a trimis lui
Krjijanovski impreuna cu urmitorul bilet : Tov. Krjijanovski !
Va .trimit un proiect de rispuns pentru Steinmetz. VI rog sa mi-1
restituiti cu observaviile sau completärile dv. Cu salutari comu-
niste, Lenin" (Culegeri din Lenin", vol. XXXV, 1959, P. 463).
La 10 aprilie, Lenin a facut urmatoarele insemnari pe varianta
definitiva a scrisorii : Sa se trimita celor de la Comintern ca
s-o traduca in limba engleza (sa fie controlata de un engle z,
care sa faca in scris obse rvatiile sale), apoi sa se tran-
scrie la masina pe hirtie cu antet i sa mi se prezinte spre sem-
nare", iar dupa aceea a scris in englezeste adresa lui Steinmetz.
Pe formularul cu textul scrisorii traduse in limba engleza Lenin
a pus data 12. IV. 1922", a semnat : fraternally Yours Lenin
(cu salutari cordiale, al dumneavoastra Lenin. Nota tradr si
a dat apoi secretarei urmatoarele indicaçii : a) un exemplar sä
fie trimis, printr-o recomandata, in America. S mi se arate
miine adresa, exact scrisa, in limbile engleza i rusa, b) un
exemplar sá fie trimis lui Martens, c) un exemplar sa. fie pastrat.
2) Scrisoarea lui Steinmetz i faspunsul meu in limba rusa sa fie
trimise lui Krnjanovslei spre a fi publicate (in limba rusa), iar
dupa aceea sa mi se inapoieze" (Istoriceskii Arhiv", 1961, nr. 5,
p. 12).

La 19 aprilie scrisoarea lui Steinmetz si raspunsul lui Lenin
au fost publicate in presa sovietica, iar la 20 aprilie, in nr. 86 al
ziart,lui Pravda" a aparut o biografie a lui Steinmetz scrisa de
Krjijanovski. 157.

93 Observatiile i propunerile publicate aci se refera la urmatorul
proiect de hotirire a Prezidiului Comitetului Executiv al Interna-
tionalei Comuniste, in legatura cu conferinta celor trei Interna-
iionale, care a avut loc la Berlin : 1) Sa se intensifice, in toata
presa comunistä internaçionalà, campania impotriva mensevicilor
si a socialistilor-revolutionari. 2) SA se treaca la o folosire siste-
matici a materialelor conferintei de la Berlin, atacind orice punct
slab al adversarului. 3) Sa nu se publice deocamdata apeluri ge-
nerale catre cei nouä. 4) Cu prilejul demonstraTiei de la 20 aprilie
si nu se manifeste nici o ezitare in actiunea de agitacie si ca se
critice adversarul. 5) Diferitele sectii sa actioneze potrivit cu
conditiile concrete. 6) Delegatiile sa nu intreprinda nici un fel de
pasi noi pinä ce nu va fi fost analizata problema ratificarii rezul-
tatului obtinut la Berlin" (Arhiva centrala de partid a Institu-
tului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S:).

acest proiect lui V. I. Lenin, G. E. Zmoviev 1-a
rugat sa-si dea avizul chiar in aceeasi zi, inainte de sedinta Pre-
zidiului Comitetului Executiv al Internacionalei Comurnste.
159.

Trirnitindloi
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94 Hotarirea cu privire la munca vicepresedintilor (a viceprefedin-
tilor C.C.P. ;i ai C.M.A.)" este rezultatul intensei munci pe care
a depus-o V. I. Lenin la elaborarea instrucciunilor pentru noua
organizare a activitacii C.C.P. i C.M.A. si care s-a reflectat in
schimbul sau de scrisori cu A. D. Tiurupa (vezi Opere complete,
vol. 44, Bucuresti, Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 368
375) si in alte documente.

La pregatirea proiectului de hotarire au luat parte A. D. Tiu-
rupa si A. I. Rikov, vicepresedinci ai C.C.P. i C.M.A. Tiurupa
a propus dou'l variante in legatura cu repartizarea grupurilor
de comisariate ale poporului intre vicepresedincii C.C.P. si C.M.A.,
in vederea organizarii muncii intr-un fel nou. In afara de aceasta,
Tiurupa a elaborat un memoriu amanuncit cu privire la reorga-
nizarea muncii vicepresedincilor. Primind observaciile i indrepti-
rile lui Rikov la proiectele lui Tiurupa, Lenin a scris pe prima
varianta : Acceptat prima varianta cu indreptarile facute de
Rikov (vezi p. urm.) 4. IV. 1922", a introdus in textul ei o scrie
de propuneri ale lui Rikov, a schicat un plan de repartizare a
grupurilor de comisariate ale poporuiui intre Tiurupa i Rikov.
In aceeasi zi Lenin a elaborat un plan amanuncit al Hotaririi cu
privire la munca vicepresedincilor". Luind ca baza memoriul lui
Tiurupa, el a numerotat mai intii toate propunerile acestuia
(punctele 1-28), apoi a numerotat completarile facute de Rikov
(punctele 29-32). Dupa aceea, Lenin, pe cit se pare, a scris
13 puncte complimentare ale acestui plan. in continuare el a unit
toate propunerile intr-un plan amanuncit, compus din 45 de
puncte. Apoi, contopind punctele similare, a scris planul de hota-
rire definitiv, compus din 31 de puncte (vezi volumul de faca,
p. 443-450), care au fost dezvoltate in hotarire.

Pe manuscrisul proiectului de hotarire se afla urmatoarea in-
dicacie data de Lenin : SA se copieze repede in 4-5 exemplare
(cite unul pentru mine, pentru Tiurupa ;i pentru Rikov, iar cele-
lake sä fie trimise lui Stalin pentru membrii Biroului Politic)".
Raspunsul lui Lenin la observaciile primite se publica in volumul
de faca, la p. 193-196.

Lenin a revenit la aceasta problema i in decembrie 1922 (vezi
volumul de faca, p. 345, 350-352, 354-355). 162.

95 Ekonomiceskaia Jizn" cotidian ; a aparut la Moscova din
noiembrie 1918 pin a in noiembrie 1937 ; la inceput a fost organul
de presa al Consiliului economic superior si al altor comisariate
economice, iar din iunie 1921 organul de presa al Consiliului
Muncii i Apararii, al Comisiei de stat a planificarii, al Bancii
de Stat si al Comisariatului poporului pentru finance. V. I. Lenin
&idea adeseori sfaturi redacciei, urmarind ca Ekonomiceskaia
Jizn" sa devina un organ de presa combativ al construcciei eco-
nomice.

In 1928, cu prilejul celei de-a zecea aniversari a ziarului, C.C.
al P.C. (b) din Rusia a subliniat ca Ekonomiceskaia Jizn" a
reusit sa devina un indrumator economic care apara cu fermitate
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pozitiile principiale ale leninismului i oglindeste in mod multila-
teral practica constructiei economice. La 16 noiembrie 1937 Eko-
nomiceskaia Jizn" a fost transformata in Finansovaia Gazeta",
care a aparut pina in iunie 1941. 165.

96 The New York Herald cotidian american, organ de presa
al partidului republican ; a aparut la New York din 1835 pinA
in 1924. 172.

97 Este vorba despre tratatul incheiat intre Rusia Sovietica si Ger-
mania la 16 aprilie 1922 la Rapallo (in apropiere de Genova), in
timpul Conferintei de la Genova.

Inca din prima etapa a conferintei au iesit la iveala serioasele
contradictii existente intre Germania si tarile invingatoare. In-
cercarile guvernului german de a se intelege cu tartle Antantei pe
seama intereselor Statului sovietic au esuat, si el s-a vazut nevoit
sa porneasca pe calea incheierii unui acord cu Statul sovietic,
scontind ca in felul acesta isi va intari pozitiile in relatiile cu
statele occidentale.

Acordul prevedea c cele doul parti renunta la pretentiile
reciproce ce s-au ivit ca urmare a primului räzboi mondial. Gu:
vernul german renunta la pretentia ca fostilor proprietari germani
sa li se restituie intreprinderile nationalizate de citre guvernul
sovietic, cu conditia ca acesta sa nu satisfaca pretentiile similare
ale altor state. Totodata intre cele doua state se stabileau relatii
diplomatice, iar in problemele economice se adopta clauza na-
tiunii celei mai favorizate.

Semnarea tratatului de la Rapallo a constituit un mare succes
al diplomatiei sovietice, intrucit el a consolidat situatia interna-
tionall a Statului sovietic si a marcat esecul incercarilor de a crea
un front unic antisovietic. Incheierea acestui tratat era o confir-
mare ca guvernul sovietic va normaliza relatiile sale cu statele
burgheze numai pe baza recunoasterii egalitatii in drepturi a
celor dotia sisteme de proprietate. Tratatul a avut o mare insem-
natate i pentru Germania, intrucit ii dadea posibilitatea s sta-
bileasca legaturi economice i comerciale reciproc avantajoase cu
Statul sovietic.

0 apeciere asupra tratatului de la Rapallo a fost facuta de
Lenin in Proiectul de hotarire a C.E.C. din Rusia la raportul
delegatiei la Conferinta de la Genova" (vezi volumul de f a ta,
p. 206-208).

C.E.C. din Rusia, in hothirea la raportul delegatiei adoptata
la 17 mai 1922, a precizat ca el considera normal, in relatiile
dintre R.S.F.S.R. i statele capitaliste, numai acest tip de tra-
tate" (Sesiunea a III-a a celei de-a IX-a legislaturi a Comitetului
Executiv Central din Rusia. Buletinul nr. 5, din 19 mai 1922,
p. 17). Comunicatul cu priv ire la semnarea tratatului de la
Rapallo a fost publicat in nr. 85, din 19 aprilie 1922, al ziarului
I zvestiia C.E.C. din Rusia". 173.
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98 V. I. Lenin se refera la situavia ce s-a creat la Conferinta de la
Genova.

La 11 aprilie 1922, delegatiei sovietice i-a fost inminat asa-
zisul raport al expertilor", elaborat la o conferinta a expertilor
Marii Britanii, Frantei, Italiei, Belgiei i Japoniei, care avusese loc
in cursul lunii martie la Londra (memorandumul de la Londra).
In raportul expertilor" era formulata pretentia ca guvernul
sovietic 5g achite toate datoriile contractate de guvernul tarist,
de guvernul provizoriu si de orice alte guverne de pe teritoriul
Rusiei, sa restituie strainilor proprietatile ce le-au apartinut
inainte si care au fost nationalizate de Statul sovietic sau sa-i
despagubeasca pentru daunele aduse averii lor sau pentru pier-
derea ei, sa instituie privilegii economice $i juridice pentru
straini, precum i o serie de alte pretentii, a caror satisfacere
ar fi echivalat, de f apt, cu lichidarea monopolului comertului
exterior.

In zilele de 14-15 aprilie a avut loc la Lloyd George o
consfatuire neoficiala, la care au participat reprezentanti ai
R.S.F.S.R., Frantei, Italiei si Belgiei. La aceasta consfatuire s-au
purtat discutii asupra memorandumului de la Londra. Ca o con-
trapondere la pretentiile statelor occidentale, delegatia soviclica
a formulat unele contrapretentii : ea a declarat cã daunele pri-
cinuite Rusiei sovietice de interventie si de blocada se ridicl la
39 de miliarde de ruble-aur. Reprezentantii statelor Antantei,
cautind sa scape de raspunderea ce le revenea pentru interventia
armata, au adoptat o pozitie de nerecunoastere a contrapreten-
tiilor sovietice, insistind ca delegatia sovietica si renunte la ele

oferindu-se in schimb sa anuleze" o parte din datoriile de
rázboi ale Rusiei.

Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, primind informatii
in legatura cu situatia ce s-a creat la conferinta, a trimis delega-
tiei sovietice, la 17 aprilie, urmatoarea directiva cu privire la
conditiile pentru incheierea unui acord : datoriile militare si do-
binziie la datoriile de dinainte de razboi vor fi acoperite din
contrapretentiile sovietice ; restituirile (restabilirea proprietatii
private) sint categoric respinse ; se poate admitc, ca o concesie
maxima, sa se acorde in conditii egale drept preferential
fostilor proprietari straini la arendarea sau concesionarea fostelor
lor intreprinderi ; achitarea datoriilor de dinainte de razboi care
au fost cunoscute incepe dupa cincisprezece ani (ca o concesie
maxima : dupa zece ani) ; guvernul sovietic se obliga sa se in-
grijeasca de interesele micilor detinatori de titluri. Biroul Politic
considera ca o conditie obligatorie pentru concesiile enumerate
este sal se acorde imediat un mare imprumut guvernului sovietic.
In directiva Biroului Politic se sublinia ca aceste conditii consti-
tuie o limita a concesiilor ce se pot face.

La Moscova starea de spirit este fermi ii scria lui G. V. Ci-
cerin, la 18 aprilie, L. M. Karahan, adjunct al comisarului
poporului pentru afacerile externe i, informatiile dv..ca lu-
crurile par a merge spre o ruptura n-au impresionat pe mmem".

;i
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Raspunsul oficial al delegatiei sovietice la raportul cxpertilor"
a fost expus in memorandumul ei din 20 aprilie. Delegatia sovie-
tica a respins categoric pretentiile expuse in raportul expertilor",
calificindu-le drept o incercare de a introduce in Rusia un sistem
de capitulatii care atenteaza la suveranitatea ei" (Documente cu
privire la politica externa a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961,
p. 235) si a formulat contrapretentia de a se acorda despagubiri
pentru dauncle provocate Rusiei de interventia straina, sublinlind

guvernul R.S.F.S.R. este dispus sa duca tratative cu privire ia
despagubirea cetatenilor straini numai cu conditia sine qua non
de a se respecta principiul reciprocitatii. 173.

'99 Propunerea facuta de V. I. Lenin in documentul de fata a fost
adoptata de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia la
19 aprilie 1922. Telegrama a fost expediata in aceeasi zi, prin
Comisariatul poporului pcntru afacerile externe, lui G. V. Cicerin
si L. S. Sosnovski, iar cuprinsul ei a fost transmis i redactiilor
ziarelor Pravda" si Izvestiia C.E.C. din Rusia". 174.

1(0 Prezenta telegrama a lui V. I. Lenin, expediata la Genova la
21 aprilie 1922, constituie un raspuns la telegrama lui G. V. Ci-
cerin din 20 aprilic, in care acesta, ridicind obiectii impotriva
aprecierii fa:cute de Lenin asupra situatiei create la conferinti,
scria ca in problema despagubirii strainilor pentru dauncle suferite
de pe urma nationalizarii proprietatilor lor este interesat tocmai
Lloyd George, fiindci asupra lui exercita presiuni atotputernicii
rechini englezi". Problema afirma Cicerin ramine deocam-
data deschisa ; ea o sa mai fie discutata. Anglia nu va ramine
daca Franta va pleca. Unionistii nu vor admite asa ceva" (Arhis a
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pc lingi
C.C. al P.C.U.S.). 175.

101 La 20 aprilie 1922 G. V. Cicerin a adresat lui Lloyd George o
scrisoare in care ii facea cunoscut ca, in cazul cind s-ar anula
datoriile de razboi si dobinzile la toate datoriile 4i, totodata, s-ar
acorda un ajutor financiar substantial si s-ar recunoaste de jure
guvernul sovietic, acesta ar fi gata sa restituie fostilor proprietari
dreptul de folosinta asupra averii nationalizate sau confiscate sau,
acolo unde acest lucru ar fi imposibil, sa satisfaca cerintele in-
dreptatite ale fostilor proprietan fie printr-o intelegere directa
cu ei, fie potrivit unei intelcgeri ale carei amanunte urmeaza
a fi discutate si adoptate la actuala conferinta" (Documente cu
privire la politica cxterna a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961,
p. 260).

Majoritatea membrilor delegatici sovietice au apreciat seri-
soarea lui Cicerin ca o incalcare a directivelor Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia. Acest lucru a fost comunicat de
I. E. Rudzutak la 22 aprilie intr-o telegrama adresata Comisaria-
tului poporului pentru afacerile externe. 176.

112 La 24 aprilie 1922, textul telcgramei catre G. V. Cicerin propus
de V. 1. Lenin a fost aprobat de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b)
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din Rusia in urmatoarea forma : Consideram c temerea lui
Rudzutak, exprimati in telegrama lui din 22 aprilie, e pe deplin
justificati. Considerain drept o greseala foarte periculoasà orice
pas si orice fraza care ar putea sa ne priveze de singurul motiv
avantajos pentru o ruptura, care, totodata, poate sä ne asigure
in viitorul cel mai apropiat victoria deplina pe tarim diplomatic
si comercial, i anume de motivul ca noi refuzam categoric sa
restabilim proprietatea privata a capitalistilor straini. Repetarn
Inca o data cR noi v-am comunicat textul absolut exact al con-
cesiilor noastre maxime, de la care nu ne vom abate cu nimic.
Asta inseamna ea respingem orice restituire i orice compensatie
baneasca i ca recunoastem numai dreptul preferential la arena.

concesiune. De indata ce va deveni perfect limpede ca oe baza
acestor concesii nu e cu putinta sa se ajunga la un acord, va
puteti considera autorizati sa rupeti tratativele i sa mentineti
pentru agitatie si pentru viitoarea ofensiva diplomatica doua
atuuri :

1) Importanta principiala pe care o are tratatul ruso-german.
2) Dezacordul nostru, care priveste exclusiv problema restabi-

lirii proprietatii capitalistilor" (Arhiva centrala de partid a Insti-
tutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

Indata dupa adoptarea acestei hotariri s-au primit scrisori si
telegrame de la Cicerin, in care acesta, informind despre trata-
tivele sale cu Lloyd George, arata ca, in momentul cind s-a ivit
pericolul unei ruperi a tratativelor, a considerat cà poate sa
prezinte o formulare care nu angajeazi cu nimic delegatia sovie-

pentru a determina o continuare a tratativelor in comisie,
ca sa cistige astfel timp i sà primeascl instructiuni din partea
C.C. al P.C. (b) din Rusia.

Pe baza acestei explicatii, Biroul Politic a apreciat ca iuste
actiunile intreprinse de Cicerin i, la 25 aprilie, a trimis o
directiva la Genova, in care se dadea indicatia ca, in caz ca
ruptura devine inevitabila, delegatia sovietica sa sublinieze ca ea
a fost provocata exclusiv de problema restabilirii proprietatii
private". In ce priveste dauncle fostilor proprietari straini se
spunea in directivi limita concesiilor noastre o constituie :
1) Conform directivei din 17 aprilie, dreptul preferential la con-
cesiuni acolo unde noi le consideram posibile. Daca intreprinderea,
in general, se di in arena, i fostul proprietar strain nu o ia in
primire, el pierde dreptul la orice fel de compensatie. 2) In ce
priveste proprietarii intreprinderilor care ramin in competenta
economica a statului, pretentiile lor vor fi satisfacute in limitele
stabilite si recunoscute de noi". In caz de extrema necesitate,
Biroul Politic considera posibil sa se propunä ca recunoasterea
pretentiilor proprietarilor i limita in care ele ar putea fi satisfa-
cute sa fie stabilite printr-o intelegere intre guvernul sovietic
fiecare proprietar in parte, cu conditia ca pentru aceste intelegers
sa nu existe nici un arbitru. Biroul Politic a subliniat 'Inca o data
necesitatea ca concesiile sa fie puse in stricta dependenta de pro-
portiile i conditiile imprumutului ce \ a fi acordat Rusiei Sovie-
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tice (Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leni-
nism de pe ling C.C. al P.C.U.S.).

Aprecierea pozitiei lui Lloyd George si a altor oameni politici
de seamä ai Angliei data de Lenin in telegramele trimise la
Genova (vezi volumul de fatal, p. 174, 175) s-a adeverit in
cursul conferintei. In zilele urmatoare, delegatia Marii Britanii
s-a abatut chiar si de la conventia de a lua scrisoarea lui Cicerin
din 20 aprilie drept baza de discutii pentru continuarea trata-
tivelor. Intr-o scrisoare adresata la 28 aprilie presedintelui con-
ferintei, Cicerin a aratat ca in cazul cind puterile occidentale,
dezicindu-se de cele convenite, refuza sa accepte punctele din
scrisoarea de la 20 aprilie drept baza pentru tratative, delegatia
sovietica mu se va considera legata de cele prevazute in aceasta
scrisoare si va reveni la punctul de vedere expus in memoran-
dumul ei din 20 aprilie (vezi Documentele cu privire la politica
externa a U.R.S.S.', vol. V, Moscova, 1961, P. 276-277). 177.

103 Chestiunea editarii Operelor lui G. V. Plehanov a fost pusa in
discutia Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia la pro-
punerea lui V. I. Lenin. In Arhiva centrala de partid a Institutu-
lui de marxism-leninism de pe lingl C.C. al P.C.U.S. s-a pastrat
un exemplar din ordinea de zi a sedintei din 27 aprilie 1922 a
Biroului Politic, pe care, dupa enumerarea celor 19 puncte, se
afla urmatoarele cuvinte, scrise de mina lui Lenin : Operele
lui Plehanov'. 178.

104 Prezentul document a fost scris in legatura cu urmatoarea pro-
punere a lui Trotki, prezentata Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia la 28 aprilie 1922 : 1) sa se faca, in scopuri agitato-
rice, o declaratie in sensul ca. daca. guvernele Antantei ar confisca
toate capitalurile ap-irtinind capitalistilor rusi din strainatate, gu-
vernul sovietic s-ar obliga sa nu formuleze nici un protest, 2) sa
se lanseze un manifest catre populatie, in caz ca tratativele la
Conferinta de la Genova se vor termina printr-o ruptura. Lenin
a subliniat urmatoarea frazal din biletul lui Trotki : Ar trebui
sa se propuna delegatiei noastre sa schiteze pentru noi ideile prin-
cipale pentru un astfel de manifest (altfel s-ar putea sa omitem
unele momente importante)" si a scris pe margine : De acord cu
ultima fraza".

In aceeasi zi Biroul Politic a adoptat urmatoarea hotarire :
se trimita tovarasilor Cicerin si Litvinov o telegrama cu ur-

matorul cuprins : «In cazul unei rupturi, consideram ci ar fi ne-
cesar sa lansarn un manifest carte populatie din partea Consiliului
Comisarilor Poporului sau a C.E.C. din Rusia. Rugam schitati un
proiect de manifest sau ideile lui principale si trimiteti de urgenta.
la Moscovax." (Arhiva centrala de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

Desfasurarea ulterioara a tratativelor a facut sa nu mai fie
necesara lansarea unui asemenea manifest. 179.

105 Brosura lui V. I. Lenin Articole vechi pe teme apropiate de cete
noi. Cu privire la problema ,noii politici economice. (Doug arti-
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cole i o cuvintare din 1918)" a fost editatal de sectia din Moscova
a Gosizdat-ului in 1922. In aceasta brosura au intrat : Prefata
la editia din 1922", articolele Sarcinile imediate ale Puterii
sovietice", Raportul asupra sarcinilor imediate ale Puterii sovie-
tice" prezentat in sedinta din 29 aprilie 1918 a C.E.C. din Rusia
si articolul Despre «stingismul. copilaros i despre spiritul mic-
burghez" (vezi Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Editura poli-
tica, 1965, ed. a doua, p. 175-220, 253-280, 297-331).

In Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism
de pe linga C.C. al P.C.U.S. s-a pastrat un exemplar din co-
rectura acestei brosuri cu indreptarile i insemnärile facute de
Lenin si indicatia : se elimini in intregime", scrisa. deasupra
Cuvintului de incheiere la raportul asupra sarcinilor imediate
ale Puterii sovietice" pe care I-a rostit la sedinta din 29 aprilie
1918 a C.E.C. din Rusia si care initial a fost inclus in brosura
(Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a
doua, p. 281-290). 180.

106 Prezenta telegrama, cu data de 30 aprilie 1922, a fost aprobati
de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia i expediata lui
G. V. Cicerin. Ea constituia un raspuns la telegramele in care
Cicerin informa ca chestiunea rusa" va fi, probabil, transmisi
unei noi conferinte, care urma si se intruneasca peste trei luni,
precum i un raspuns la telegramele in care el expunea opinia
separata a lui L. B. Krasin despre tratativele purtate la Confe-
rinta de la Genova. Apreciind ca tratativele au ajuns la un
impas" i ca este imposibil sa se ajungi la o intelegere si sa se
obtina un imprumut pe baza directivelor trasate de Comitetul
Central, Krasin propunea sa se faca concesii serioase : sa se re-
cunoasci datoriile de dinainte de razboi, fara dobinda, ceea ce
afirma el ar reprezenta o suma nu mai mare de 8 miliarde
de ruble-aur ; sä se recunoasca, apoi, ca posibila acordarea unei
despagubiri forfetare pentru daunele aduse tuturor persoanelor
6 firmelor particulare, in valoare de trei-patru miliarde dc
ruble-aur ; sa se emita pentru aceasta suma un imprumut ale
carui obligatiuni sa fie plasate printre fostii proprietari ; achitarLa
intregii sume sa fie conditionata de recunoasterea de jure a gu-
vernului sovietic de &acre puterile aliate, precum si de angaja-
mentul oficial al guvernelor lor de a sprijini acordarea unui credit
pentru Rusia Sovietica.

Rispunzind la telegrama lui V. I. Lenin, Cicerin a recunoscut
ca o noua conferinta, care ar urma sa aibi loc peste trei luni, este
preferabila unei rupturi definitive, dar a subliniat ca : Lloyd
George cauta sa ajunga la o intelegere cu noi pentru a iesi din
incurcatura, dar peste trei luni situatia in Anglia poate sa fie
mult mai nefavorabila pentru noi". Mai departe, el arata ca aliacii
vor consimti sa discute in mod concret despre acordarea unui
credit Rusiei Sovietice numai dupa ce guvernul sovietic se \ a
declara de acord sa despagubeasca pe toti fostii proprietari straini
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(Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de
pe linga C.C. al P.C.U.S.). 183.

107 Prezentul document a fost scris in urma primirii unor informatii
de la Genova, care au provocat temerea c in cadrul tratativelor
cu reprezentantii puterilor aliate Cicerin i Litvinov ar putea
accepta sa faca unele concesii neprevazute in directivele Comite-
tului Central.

In telegrama din 30 aprilie 1922 Litvinov facea cunoscut ca
in caz ca guvernul sovietic consimte sá satisfaci pretentiile
proprietarilor particulari, reprezentantii puterilor Antantei propun
un plan de creare a unui consortiu international pentru ajutorarea
Rusiei Sovietice, precum si pentru acordarea de credite, organi-
zarea exportului de material rulant si de alte materiale, trimiterea
de tehnicieni in Rusia etc. Litvinov considera ca nu se poate conta
pc obtinerea imediata a unor credite i sublinia Ca acest lucru va
fi cu putinta numai in cazul cind se va ajunge la o intelegere in
privinta despagubirilor pentru proprietarii straini. Intr-o telegrama
care a fost primita la Moscova la 2 mai, Litvinov scria totodata
ca aliatii, pina ce nu vom recunoaste principiul despagubirii
tuturor proprietarilor de bunuri straine din Rusia... refuza in mod
categoric pina si s discute detaliile acordarii de credite" (Arhiva
centrall de partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingl
C.C. al P.C.U.S.).

In zilele de 1 si 2 mai, la Biroul Politic au fost primite tele-
grame cu semnatura lui Cicerin, in care se facea propunerea ca
guvernul sovietic, afirmindu-si dreptul sau neclintit de a expropria
proprietatea privata, sä declare totodata ea', data fiind necesitatea
de a obtine un imprumut, se declara de acord sl ofere o compen-
satie baneasca proprietarilor particulari prin emiterea unor bonuri
de tezaur sovietice, amortizabile in termen de zece ani.

Mai tirziu Cicerin a comunicat cä aceste telegrame au fost
scrise de A. A. Ioffe si c schimbul de pareri cu privire la emi-
siunca de bonuri care a precedat telegrama din 2 mai a Biroului
Politic a avut ca scop doar sa lamureasca conditiile posibile pen-
tru o intelegere. Cicerin a subliniat ca delegatia, in activitatea ei,
se calauzeste dupa directivele Biroului Politic. 184.

108 La 2 mai 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a
analizat aceasta propunere. Proiectul de telegrama prezentat de
Lenin a fost adoptat de Biroul Politic cu urmatoarele modificari
propuse de I. V. Stalin : 1) sa se scoata fraza in care e vorba
de dezavuare ; 2) telegrama sa se incheie cu cuvintele : Comi-
tetul Central cere in mod categoric ca aceste directive sa fie res-
pectate". La propunerea lui Stalin, cuvintul absurditatile" din
prima fraza a telegramei a fost inlocuit cu cuvintul greselile".
Completarea a fost aprobata, fara schimbari, de Biroul Politic.
185.

10q Pravda" cotidian bollevic legal ; primul sau numar a aparut
la Petersburg la 22 aprilie (5 mai) 1912.
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Pravda" a luat fiinta in conditiile noului avint revolutionar,
cind intreaga tara era strabatutà de valul grevelor politice de
masa provocate de masacrul de la Lena. Ziarul era editat cu
fonduri strinse de muncitorii insisi ; el avea un tiraj zilnic dc
circa 40 000 de exemplare, iar uncle numere ajungeau pina la
60 000 de exemplare. Crearea unui cotidian muncitoresc a foss
apreciata de Lenin ca o mare realizare istorici a muncitorilor din
Petersburg.

Pravda" infaptuia legatura de zi cu zi intre partid si masele
largi populare. In jurul ei s-a format o numeroasa armata de co-
respondenti muncitori. In fiecare numar al ziarului apareau zeci
de corespondente trimise de muncitori. In doi ani si ceva s-au
publicat peste 17 000 de corespondente de acest gen.

Lenin avea in atributia sa conducerea ideologici a Pravdei",
li trimitea aproape zilnic articole scrise de el, &idea directive
redactiei, facea totul pentru ca ziarul sa fie patruns de spirit
combativ, revolutionar. In redactia Pravdei" era concentratl c
mare parte din munca organizatorica a partidului. Aici se orga-
nizau intilniri cu reprezentantii celulelor locale de partid, sc
primeau informatii despre munca de partid in fabrici si uzinc si
tot de aici se transmiteau directivele de partid ale Comitetului
Central si ale Comitetului din Petersburg.

Ziarul Pravda" a fost in permanenta prigonit de politie. La
8 (21) iulie 1914 a fost interzis ; si-a reluat aparitia dupa revo-
lutia burghezo-democratica din februarie 1917. Incepind de la
5 (18) martie 1917, a inceput sa apara ca organ al Comitetului
Central si al Comitetului din Petersburg al P.M.S.D.R.

Pravda" ocupa un kc deosebit de important in istoria presei
bollevice. Generatia de muncitori inaintati educata' de ea a jucat
un rol remarcabil in Marea Revolutie Socialista din Octombrie si
in construirea socialismului. Pravda" a fon primul ziar munci-
toresc legal de masa si a marcat o etapa noui in dezvoltarea
presei clasei muncitoare din Rusia si a proletariatului internatio-
nal. Incepind din 1914, ziva aparitiei primului numar al
Pravdei" a devenit ziva presei muncitoresti.

«Pravda» leninista scria Comitetul Central al P.C.U.S.
in mesajul sau de salut adresat Ziarului «Pravda», tuturor lucra-
torilor din presa sovietica" la 5 mai 1962, cu prilejul aniversarii
a cincizeci de ani de la aparitia ziarului a fost prevestitorul
Marelui Octombrie, un propagandist, agitator si organizator al
construirii socialismului si comunismului. .Pravda* a jucat un rol
remarcabil in unirea strinsa a maselor populare in jurul partidu-
lui comunist, in calirea kr ideologica si in educarea kr politica,
in dezvoltarea unei prese cu adevarat populare, exponenta a in-
tereselor vitale ale oamenilor muncii" (Pravda" nr. 125 din
5 mai 1962). 186.

110 Iskre (veche) primul ziar marxist ilegal pe intreaga Rusie ;
a fost infiintat de V. I. Lenin in 1900 si a jucat un rol hotaritor
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in crearea partidului revolutionar marxist al clasei muncitoare
din Rusia.

Primul numar al Iskrei" leniniste a aparut in decembrie 1900
la Leipzig, iar cele urmatoare la Munchen ; incepind din iulie
1902, ziarul a aparut la Londra, iar din primivara anului 1903

la Geneva. Din redactia ziarului Iskra" au facut pane :
V. I. Lenin, G. V. Plehanov, I. 0. Martov, P. B. Akselrod,
A. N. Potresov si V. I. Zasulici. Secretar de redactie a fost la
inceput I. G. Smidovici-Leman, iar mai tirziu, din primavara
anului 1901, N. K. Krupskaia, care purta i intreaga corespon-
denta a Iskrei" cu organizatiile social-democrate din Rusia.
Redactorul-sef si conducatorul Iskrei" a fost, de fapt, Lenin. El
a publicat articole in legatura cu toate problemele fundamentale
ale constructiei de partid si ale luptei de clasa a proletariatului
din Rusia.

Iskra" a devenit un centru de unire a fortelor de partid, de
stringere laolalta si de educare a cadrelor de partid. Intr-o serie
de orase din Rusia (Petersburg, Moscova, Samara etc.) au lost
create grupuri i comitete ale P.M.S.D.R. cu orientare iskrista-
leninista, iar in ianuarie 1902, la consfatuirea de la Samara a
iskristilor, a fost infiintata organizatia din Rusia a Iskrei". Or-
ganizatiile iskriste luau fiinç i activau sub conducerea directi
a discipolilor i tovarasilor de lupta ai lui V. I. Lenin : N. E. Bau-
man, I. V. Babuskin, S. I. Gusev, M. I. Kalinin, P. A. Krasikov,
G. M. Krjijanovski, F. V. Lengnik, P. N. Lepesinski, I. I. Rad-
cenko g.a.

Din initiativa lui Lenin si cu participarea lui &recta., redactia
Iskrei" a elaborat un proiect de program al partidului (publicat
in nr. 21 al Iskrei") si a ficut pregatirile necesare pentru Con-
gresul al II-lea al P.M.S.D.R., la care au fost puse bazele crearii
in Rusia a unui adevarat partid marxist revolutionar. Printr-o
hotarire specialà, congresul a subliniat rolul exceptional al
Iskrei" in lupta pentru crearea partidului si a declarat-o Organ
Central al P.M.S.D.R.

Curind dupa Congresul al II-lea al partidului, mensevicii, cu
sprijinul lui Plehanov, au pus stapinire pe Iskra". Incepind cu
nr. 52, acest ziar a incetat sa mai fie un organ al marxismului
revolutionar. 186.

111 Este vorba despre Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., care a avut
loc intre 17 (30) iulie si 10 (23) august 1903. Primele 13 sedinte
ale congresului s-au tinut la Bruxelles. Apoi, din cauza persecutiilor
politienesti, el s-a mutat la Londra. La lucrarile lui au participat
43 de delegati, reprezentind 26 de organizatii.

Principalele probleme de pe ordinea de zi a congresului au
fost adoptarea programului i statutului partidului i alegerea
centrelor conducitoare de partid.

V. I. Lenin si adeptii lui au dat, la acest congres, o lupta ho-
tarita cu oportunistii.
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Congresul a aprobat In unanimitate (cu o abtinere) programul
partidului, in care erau formulate atit sarcinile imediate ale pro-
letariatului In apropiata revolutie burghezo-democratica (progra-
mul minimum), cit i sarcinile legate de victoria revolutiei socia-
liste si instaurarea dictaturii proletariatului (programul maximum).
In cursul dezbaterilor pe marginea statutului partidului s-a dat
o lupta aprigi In legatura cu principiile organizatorice ale con-
structiei de partid. Lenin si adeptii sai au militat pentru crearta
unui partid de lupta, a unui partid revolutionar al clasei mun-
citoare. De aceea, primul paragraf al statutului, itt formulare-s
propusa de Lenin, prevedea ca pentru a fi considerat membru de
partid trebuie nu numai sa recunosti programul si sa sprijini
materialiceste partidul, dar sIL i faci parte dintr-una din orga-
nizatiile lui. La congres, Martov a prezentat o formulare propriL
a primului paragraf, potrivit careia calitatea de membru de
partid era conditionata, in afara de recunoasterea programului
si de sprijinul material dat partidului, numai de sprijinul perso-
nal acordat cu regularitate partidului, sub conducerea uneia
dintre organizatiile lui. Formularea lui Martov, care inlesnea in-
trarea in partid a tuturor elementelor nestatornice, a fost adoptati
de congres cu o majoritate neinsemnata de voturi. In ansamblu
insd congresul a adoptat statutul elaborat de Lenin. Congresul
a adoptat totodata o serie de rezolutii in problemele tactice.

La congres s-a produs o sciziune intre adeptii consecventi ai
curentului iskrist leninistii i iskritii nestatornici"
adepti ai lui Martov. Marxistii revolutionari, adeptii orientarii
leniniste, au obtinut majoritatea de voturi la alegerea institutiilor
centrale ale partidului si de atunci au Inceput si se numeasca
bolsevici, iar adversarii lui Lenin, oportunistii, au capatat de-
numirea de mensevici.

Importanta istorica a Congresului al II-lea al P.M.S.D.R. a
constat in faptul ea el a creat, pe bazele principiale i organi-
zatorice formulate si elaborate de Iskra" leninista, un partid
cu adevirat revolutionar, partidul bolsevic. Bolsevismul
scria Lenin , ca curent de gindire politica i ca partid poiltjc,
existi din 1903" (Opere complete, vol. 41, Bucuresti, Editura
politica, 1966, ed. a doua, p. 6). Partidul bollevic partid pro-
letar de tip nou a devenit un model pentru marxistii revo-
lutionari din toate tarile. 188.

112 Vezi V. I. Lenin. Articole 5i cuvintari,
192.

1922-1923, Moscova,
Partizdat, 1936, p. 283.

113 Este vorba despre rezolutia Cu privire la politica financiara"
adoptata de Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia (vezi
Rezolutiile 5i hotaririle congreselor, conferintelor Partidului Co-
munist al Uniunii Sovietice si ale plenarelor C.C.", partea I.
Bucuresti, Editura pentru literatura politica, 1954, p. 631). 192.

114 In scrisoarea sa de räspuns din 4 mai 1922 adresata lui V. I. Lenin,
G. ). Sokolnikov arata ca lansarea unui imprumut de cereale
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va usura infaptuirea misurilor eficace propuse de Lenin pentru
realizarea unui buget fära deficit, va duce la o restringere, pc
viitor, a emisiunii monetare (a emisiunii de bani de hirtie) si la
retragerea din circulatie a unei parti din banii

Problema lansárii unui imprumut de cereale a fost discutata
in citeva sedinte ale Consiliului Comisarilor Poporului. La
13 mai 1922, acesta a adoptat proiectul de hotarire cu privire la
imprumutul de cereale si 1-a inaintar spre examinare sesiunii
a III-a a C.E.C. din Rusia. Primul irnprumut intern de cereale
pe termen scurt a fost lansat de Comisariatul poporului pentru
finance, potrivit hotaririi C.E.C. din Rusia din 20 mai 1922, la o
suma globala de 10 milioane de puduri de secara, care urma sa
fie amortizatà de catre stat intre 1 decembrie 1922 si 31 la-
nuarie 1923. Vinzarea obligatiunilor a inceput la 1 iunie. Pretul
lor era stabilit, in fiecare localitate, de catre Banca de stat dupi
pretul mediu pe piata secarei, cumparatorul obligatiei platind
.°5 no din pret. Obligatiunile imprumutului puteau fi amane-
tate, vindute sau depuse in contul impozitului in natura. In
vederea garantarii acoperirii obligatiunilor, Comisariatului
porului pentru aprovizionare ii revenea sarcina de a crea. din
incasarile de impozit in natura, un fond special destinat achitarii
obligatiunilor. Pentru cazurile cind Comisariatul poporului pen-
tru aprovizionare nu ar fi fost in masura si facal fata obligatiilor
ce-i reveneau, statul urma sa aloce un fond de garantie de
10 000 000 de ruble-aur pentru cumpararea de cereale (vezi lz-
vestiia C.E.C. din Rusia" nr. 121 din 2 iunie 1921). 192.

115 Pe document se afla scrisa urmatoarea dispozitie pentru secre-
tari : Tov. Lepesinskaia ! Sa se bata la masina in trei copii :
doua pentru Stalin si una pentru mine. Copiile sa le controlati
personal, de doua ori. 5 V. Lenin".

Observatiile la proiectul de Hotarire cu privire la munca
vicepresedintilor" (vezi volumul de fata, p. 162-171) primite
de Lenin au fost, pe cit se pare, sintetizate, din insarcinarea lui,
de catre secretara intr-un referat si trimise tuturor membrilor
Biroului Politic si lui A. D. Tiurupa. Pe plicul in care s-au pastrat
documentele in legatura cu aceasta problemi in arhiva lui
V. I. Lenin era scris de mina lui Hotarirea cu privire la
munca vicepresedintilor din 11. IV. 1922 si apolemica. din
V. 1922". 193.

116 La 23 aprilie 1922, la spitalul Soldatenkov (astazi spitalul
S. P. Botkin) lui V. I. Lenin i s-a facut o operatie pentru extra-
gerea unuia din gloantele ramase in urma atentatului de la
30 august 1918. 193.

117 Este vorba despre memorandumul din 2 mai 1922 al tarilor
aliate, care a fost prezentat la 3 mai delegatiei sovietice la con-
ferinti. In acest memorandum Wile Antantei au cerut din nou
ca guvernul sovietic s achite toate datoriile i obligatiile de stat
contractate de guvernul tarist si de guvernul provizoriu si Sä

130-
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restituie strainilor bunurile lor nationalizate. In acelasi timp
aliatii au refuzat in mod categoric sà acorde despagubiri pentru
daunele aduse de ei Rusiei Sovietice prin interventie si blocada.

197.

118 Prezenta telegrama, al carei cuprins a fost aprobat de Biroul
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia la 8 mai 1922, constituie
un raspuns la telegrama trimisa de M. M. Litvinov la 6 mai.
Mentionind cal memorandumul din 2 mai al aliatilor nu este un
ultimatum, intrucit Iasi o posibilitate de continuare a tratati-
velor, Litvinov informa asupra incercarilor intreprinse de dek-
gatia sovietica la Genova de a evita ruperea tratativelor si staruia
asupra necesitatii de a primi directive din parrea Biroului Politic
cu privire la linia pe care v a trebui s-o adopte pe viitor dele-
gatia. 198.

119 Telegrama, in forma propusa si formulata de V. I. Lenin la
9 mai 1922, a fost acceptata de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia si apoi expediata lui G. V. Cicerin. 199.

120 Prezentul proiect de hotarire, propus de V. I. Lenin, a fost
adoptat de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia la
11 mai 1922.

In legatura cu hotarirea Biroului Politic, la consfatuirea re-
prezentanvilor Directiei centrale de statistica, ai Comisiei de stat
a planificarii, ai Comisariatului poporului pentru aprovizionare
si ai Comisariatului poporului pentru agricultura, a fost apro-
bata, la 16 mai, informarea cu privire la cuantumul impozitului
in natura perceput in anul fiscal 1921-1922 si la prevederile
pentru 1922-1923. Pe exemplarul procesului-verbal al consfa-
tuirii care a fost trimis Biroului Politic si care, impreuna cu in-
formarea, se pastreazi la Arhiva centrall de partid a Institutului
de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S., se afla insem-
narea ficuta de Lenin : la arhiva". 200.

121 Telegrama propusa si formulata de V. I. Lenin la 14 mai 1922
a fost aprobata de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
si trimisa lui G. V. Cicerin. 201.

122 Este vorba despre memorandumul prezentat de delegavia sovie-
tica la 11 mai 1922.

Urmind directivele date de C.C. al P.C. (b) din Rusia, de-
legatia a respins in acest memorandum pretentiile puterilor An-
tantei, declarind ca daca ele nu recunosc principiul reciprocitä-
tii, Rusia Sovietica nu accepta sal faca concesii. Pentru exami-
narea problemelor financiare in litigiu, delegatia sovietici a
propus sa se creeze un comitet mixt de experci.

Asadar, tratativele de la Genova au fost rupte din vina pu-
terilor Antantei, care nu au vrut sa renunve la pozitia lor co-
lonialista fall de Rusia Sovietici.

Activitatea delegatiei sovietice a fost aprobata de sesiunea
C.E.C. din Rusia, care, la 17 mai, a adoptat o rezo14e la ra-
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portul prezentat de A. A. Ioffe. Proiectul acestei rezolutii a
fost scris de V. I. Lenin (vezi volumul de fati, p. 206-208).

201.

123 Potrivit prevederilor tratatului de pace de la Riga, semnat la
18 martie 1921 de Rusia si Ucraina, de o parte, si de Po Ionia.
de altä parte, granita dintre R.S.F.S.R. si Po Ionia se situa mai
la est decit cea propusa de Curzon in nota adresata de el gu-
vernului sovietic la 11 iulie 1920, in timpul razboiului polono-
sovietic. Prin acest tratat Ucraina de vest si Bielorusia de vest
erau trecute in posesiunea Poloniei. La 2 mai 1922, M. M. Lit-
vinov a trimis, din Genova, urmatoarea informatie Comisaria-
tului poporului pentru afacerile externe : Englezii ne sugereaza
ideea sa cerem revizuirea granitei ruso-polone, pe care ei ar fi
vrut s-o impingal pina la linia Curzon" (Arhiva centrala de
partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingi C.C.
al P.C.U.S.).

La 17 mai, la Conferinta de la Genova, in cadrul discutiilor pe
rnarginea proiectului pactului de ncagresiune, G. V. Cicerin a
declarat ca daca pactul de neagresiune se va baza pe principiul
respectarii statu-quo-ului teritorial, aceasta respectare nu trebuie
privita ca fiind echivalenta cu o recunoastere a acestui statu-quo..."
(Documente cu privire la politica externa a U.R.S.S.", vol. V,
Moscova, 1961, p. 401). 201.

124 Documentul de fata a fost scris in legatura cu discutiile purtate
in problema monopolului comertului exterior in cercurile condu-
catoare ale partidului la sfirsitul anului 1921 si in tot cursul
anului 1922.

Monopolul comertului exterior, introdus prin decretul C.C.P.
din 22 aprilie 1918, a fost in repetate rinduri confirmat prin
hotariri ale guvernului sovietic. Trecerea la noua politica eco-
nomical si largirea legiturilor comerciale cu strainatatea au de-
terminat necesitatea unor completari la actele normative care
reglementau comertul exterior. In Tezele cu privire la comertul
exterior", pregatite, din insarcinarea lui V. I. Lenin, de A. M. Lc-
java, adjunct al comisarului poporului pentru comertul exterior,
se sublinia necesitatea intaririi monopolului comertului exterior
si se stabileau normele pentru reglementarea acestui comert in
conditiile noi. Tezele au fost aprobate de Lenin ;i adoptate
de Comisia economica superioara a Consiliului Comisarilor
Poporului la 4 ianuarie 1922. Impotriva mentinerii monopolului
comertului exterior s-au pronuntat G. I. Sokolnikov, N. I. Bu-
harin si G. L. Peatakov. Sokolnikov a propus abrogarea mo-
nopolului comertului exterior si inlocuirea lui cu un regim de
concesiuni comerciale. I. V. Stalin, G. E. Zinoviev si L. B. Ka-
menev si altii s-au pronuntat pentru o atenuare a acestui mo-
nopol. La 4 martie 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia a adoptat, cu unele modificari, Tezele cu privire la co-
mertul exterior". In forma lor definitiva, tezele au fost aprobate
la 10 martie. La 13 martie 1922, pe baza acestor teze, Pre-
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zidiul C.E.C. din Rusia a adoptat o hotarire Cu privire la co-
mertul exterior" (publicati in nr. 60 din 15 martie 1922 al zia-
rului Izvestiia C.E.C. din Rusia").

In pofida hotaririi Biroului Politic, Sokolnikov a continuat
sã insiste asupra punctului sau de vedere si a venit cu un plan
care prevedea ca trusturilor, cooperativelor etc. si li se acorde
dreptul de a achizitiona produse alimentare in strainatate ;
M. I. Frumkin, adjunct al comisarului poporului pentru comer-
tul exterior, s-a pronuntat si el pentru atenuarea monopolului
comertului exterior, propunind ca statul s. pastreze In mlinile
sale pe baza monopolului strict numai comertul cu ridicata la
4-5 feluri de marfa.

La 15 mai, dupa ce a primit din partea lui N. N. Krestinski,
reprezentantul plenipotentiar al R.S.F.S.R. In Germania, docu-
mente care atestau cà lupta interna de partid in problema mo-
nopolului comertului exterior influenteaza negativ tratativele eco-
nomice cu capitalistii straini, Lenin a scris prezentul proiect dc
hotarire, precum i o scrisoare catre I. V. Stalin si M. I. Frurn-
kin, in care arata ca trebuie interzise in mod categoric toate
discutiile, convorbirile si comisiile etc. in problerna atenuarii mo-
nopolului comertului exterior" (Culegeri din Lenin", vol. XXXVI,
1959, P. 484). Pe aceasta scrisoare a lui Lenin, Stalin a scris
Iinpotriva «interzicerii categorice« a oriciror masuri in directia
atentarii monopolului comertului exterior In stadiul a ctuai
nu am nimic de obiectat. Cred totusi ca atenuarea devine
inevitabila" (V. I. Lenin. Biografie, Moscova, 1963, p. 600-601).

Proiectul de hotarire prezentat de Lenin a fost adoptat de
Biroul Politic la 22 mai. Vezi si volurnul de faci, p. 356-360,
361-362. 202.

125 Documentele de fata au fost scrise de V. I. Lenin In legatura
cu lucrarile de elaborare a Codului penal al R.S.F.S.R. ce se
desfasurau la Comisariatul justitiei i cu discutarea lui la sesiunea
a III-a a C.E.C. din Rusia In legislatura a IX-a, sesiune care a
avut bac Intre 12 si 26 mai 1922. Completarile si prima scrisoare
au fost scrise de Lenin pe proiectul de Lege pentru punerea in
aplicare a Codului penal al R.S.F.S.R.", care li fusese trimis de
D. I. Kurski, cornisarul poporului pentru justitie. Dupa ce a dis-
cutat cu Kurski aceasta problema, Lenin a scris a doua scrisoare
cu un concept de paragraf aditional la Codul penal. De aceste
propuneri ale lui Lenin s-a tinut seama la elaborarea ulterioara
a sectiunii din Codul penal care trateazi despre Crime si de-
licte contrarevolutionare".

Codul penal al R.S.F.S.R. a fost adoptat de sesiunea a III-a
a C.E.C. din Rusia 4i a intrat in vigoare la 1 iunie 1922 (vezi
Colectia de legi i dispozitii ale guvernului muncitoresc-tiranesc",
Moscova, 1922, nr. 15, 1 iunie, p. 202-239). 203.

126 La 17 mai 1922, sesiunea a III-a a C.E.C. din Rusia in legislatura
a IX-a, diva' ce a examinat rezultatele Conferintei de la Ge-
nova, a adoptat o hotarire la baza carcia a stat proiectul in-

:
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tocmit de Lenin (vezi Sesiunea a III-a a C.E.C. din Rusia in
legislatura a IX-a. Buletinul nr. 5, 19 mai 1922, p. 15-17).

208.

127 Acordind o mare Insemnatate dezvoltarii radioului ziarul
fara hIrtie si «care nu cunoaste distantev", chiar la inceputul
lucrarilor initiate In laboratorul de radio din Nijni Novgorod, in
februarie 1920, V. I. Lenin i-a scris lui M. A. Bonci-Bruevici,
conducatorul acestui laborator : promit tot sprijinul posibil
in aceasta lucrare, precum si in altele de aceeasi natura" (Operc,
vol. 35, Bucuresti, E.S.P.L.P. 1958, P. 414). La 17 martie Lenin
a semnat o hotarire a C.M.A. in care se spunea : 1. Laboratorul
de radio din Nijni Novgorod al Comisariatului poporului pentru
postä i telegraf este insarcinat sa construiasca de urgenta, si
anume in termen de cel mult douà luni i jumatate, o centrali
radiotelefonica cu o raza de actiune de 2 000 de verste. 2. Cen-
trala va fi instalata la Moscova ; lucrarile pregatitoare vor
incepe imediat" (Amintiri despre V. I. Lenin", partea a 2-a,
Bucuresti, Editura politica, 1958, p. 794).

La 27 ianuarie 1921, Lenin a semnat un decret cu privire la
dezvoltarea radiotelefoniei, decret care prevedea un larg pro-
gram de constructie de aparate i instalatii de radiotelefonie,
subliniind totodata marea ei importanta pentru star si extrema
urgenta a respectivelor lucrari. Construirea aparatelor radiotele-
fonice de emisie si receptie a fost din nou incredintata laborato-
rului de radio din Nijni Novgorod.

Lenin a acordat o deosebita atentie construirii centralei radiote-
lefonice din Moscova. El 1-a insarcinat pe M. P. Gorbunov, se-
cretarul general al C.C.P. si al C.M.A., sa urmareasci in mod
special lucrarile de constructie si sa-i raporteze de mersul lor.

La 13 mai 1922, cu citeva luni inainte de intrarea in func-
tiune a centralei radiotelefonice, Lenin 1-a chemat la telefon pe
inginerul V. A. Pavlov si i-a cerut date suplimentare cu privire
la costul total al lucrärilor de constructie, iar citeva zile mai
tirziu, la 18 mai, 1-a rugat sä afle de la Bonci-Bruevici ce suma
(in ruble antebelice) ar trebui alocati pentru asigurarea unei
bune functionari a acestei centrale (vezi Culegeri din Lenin",
vol. XXXVI, 1959, P. 482, 486-487).

Primind la 19 mai o ,comunicare din partea lui Bonci-Brue-
vici in sensul ci pentru runctionarea normala a laboratorului de
radio e nevoie de un buget lunar fix de minimum 7 500 de ru-
ble antebelice (un buget lunar normal, care sa asigure dezvoltarea
In perspectiva a laboratorului de radio, considera Bonci-Bruevici,
trebuie evaluat la 20 de mii de ruble antebelice), Lenin a propus
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia sà acorde pentru
laboratorul de radio alocari suplimentare din fondul de aur,
astfel inch productia de difuzoare i aparate de radio sa fie ac-
celerata la maximum. La 22 mai, propunerea lui Lenin a fost
adoptata de Biroul Politic.

Iti
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V. I. Lenin acorda o inalta pretuire activitatii laboratorului
de radio din Nijni Novgorod. Intr-o scrisoare adresatl la 11 mai
lui V. S. Dovgalevski, comisarul poporului pentru posta si te-
legraf, Lenin arita ca. socoteste necesar sa sprijine demersul So-
vietului din Nijni Novgorod pe linga C.E.C. din Rusia privind
decorarea laboratorului de radio din Nijni Novgorod cu ordinul
Steagul Rosu al Muncii si trecerea profesorilor Bonci-Bruevici si
Vologdin pe Panoul de onoare (vezi Culegeri din Lenin",
vol. XXXV, 1945, p. 348). La 19 septembrie 1922, dupa intrarea
in functiune a centralei radiotelefonice din Moscova, printr-o
hotarire a C.E.C. din Rusia, laboratorului de radio din Nijni
Novgorod i-a fost conferit ordinul Steagul Rosu al Muncii ; prin
aceeasi hotarire, C.E.C. din Rusia a evidentiat activitatea con-
ducatorilor stiintifici ai laboratorului. 209.

428 Scrisoarea Despre dubla subordonare # despre legalitate a fost
scrisi de V. I. Lenin in legatura cu discutarea proiectului de
Lege pentru instituirea procuraturii, prezentat de Comisariatul
justitiei in ziva de 13 mai 1922 la cea de-a III-a sesiune a C.E.C.
din Rusia in cea de-a IX-a legislatura.

Proiectul a fost vehement criticat la sesiune. Deosebit de
aprinse au fost dezbaterile in jurul articolului cinci, care pre-
vedea el reprezentantii locali ai procuraturii sint subordonati
numai procurorului republicii, peste capul comitetelor executive,
si ca. numirea, concedierea, transferarea sau destituirea procuro-
rilor este de competenta exclusiva a procurorului republicii. In
urma raportului prezentat de N. V. Krilenko, sesiunea a hotarit,
cu majoritate de voturi, ca proiectul de lege sa fie transmis ca
material de discutie unei comisii anume alese. Majoritatea co-
misiei s-a pronuntat pentru dubla subordonare a reprezentantilor
locali ai procuraturii, in sensul ca ei sa fie subordonati atit co-
mitetelor executive guberniale cit si centrului (in persoana procu-
rorului republicii). 0 hotarire similark a fost adoptata si de
comisia creata de C.C. al P.C. (b) din Rusia pentru indrumarea
lucrarilor sesiunii C.E.C. din Rusia. Pentru principiul dublei
subordonari" au inilitat si membrii comisiei L. B. Kamenev si
A. I. Rikov. In scrisoarea de fata, adresata Biroului Politic,
V. I. Lenin i-a recomandat sa respinga acest principiu. La
22 mai Biroul Politic a adoptat, cu majoritate de voturi, propu-
nerea lui Lenin si a cerut fractiunii comuniste a sesiunii C.E.C.
din Rusia sa solutioneze in acest sens problema in discutie. In
hotarirea Biroului Politic se spunea : Biroul Politic respinge
principiul odublei subordonari., stabileste ca reprezentantii locali
ai procuraturii sint subordonati exclusiv centrului, in persoana
procurorului general. Reprezentantii locali ai procuraturii se
numesc de catre procurorul general, sub controlul Tribunalului
suprem, al Comisariatului poporului pentru justitie si al Biroului
Organizatoric al C.C. Procurorii au dreptul si datoria de a ataca
orice hotariri ale autoritatilor locale din punctul de vedere al
legalitatii acestor hotiriri sau decizii, fara dreptul de a suspenda
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executarea lor ; ei nu au decit dreptul de a sesiza instantele ju-
decatoresti cu solutionarea respectivelor cazuri".

Dar fractiunea comunista a sesiunii C.E.C. s-a pronuntat pen-
tru dubla subordonare". La 24 mai Biroul Politic si-a confirmat
hotarirea din 22 mai, din care a scos cuvintele : ei nu au decit
dreptul de a sesiza instantele judecatoresti cu judecarea respec-
tivelor cazuri" si a hotarit : s1 aduca la cunostinta fractiunii
comuniste a sesiunii C.E.C. din Rusia cal Biroul Politic considera
necesara votarea acestei legi Inca' in cursul actualei sesiuni, ur-
mind ca contestatia fractiunii sa fie solutionata de plenara C.C.,
iar in cazul ca va fi admisi de plenara, la sesiunea urmatoare
a C.E.C. din Rusia" (Arhiva centrala de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). Dupa lungi
dezbateri, comisia aleasa de sesiune a adoptat articolul cinci in
formularea propusa de Comisariatul justitiei, adica fara dubla
.subordonare". In aceasta forma', Legea pentru instituirea procu-
raturii" a fost aprobata de sesiunea C.E.C. din Rusia si, printr-un
decret din 8 iulie, a fost pusa in vigoare pe data de 1 august
1922. 212.

129 Scrisoarea lui V. I. Lenin constituie raspunsul lui la intrebarea
Secretariatului C.C. al P.C. (b) din Rusia clack' problema re-
ducerii efectivelor Armatei Rosii trebuie pusa la apropiata se-
siune a III-a a C.E.C. din Rusia in cea de-a IX-a legislatura.
Planul reducerii efectivelor Armatei Rosii a fost elaborat de
Consiliul militar-revolutionar al republicii in legatura cu pro-
blema posibilitatii unei reduceri generale a inarmarilor, ridicata
de delegatia sovietica la Conferinta de la Genova. Pe ordinea
de zi a sesiunii aceasta problemä a fost trecutã intr-o forma
ipotetica, conditionata in functie de rezultatele Conferintei de
la Genova. La 24 mai 1922, sesiunea a III-a a C.E.C. din Rusia
a adoptat o hotarire in care se spunea : Datorita liniei pro-
movate de delegatia noastra, Conferinta de la Genova indrep-
tateste speranta Ca e posibila o reducere substantiala a efectivelor
armatei". Dar spunea in .continuare aceeasi hotarire , con-
ferinta de la Genova nu a sonitionat nici macar cele mai urgente
probleme privind relatiile reciproce dintre Republica sovietica

statele burgheze, aminind rezolvarea problemelor fundamen-
tale pina la Conferinta de la Haga..." De aceea, problema re-
ducerii efectivelor armatei a fost scoasa de pe ordinea de zi a
sesiunii a III-a a C.E.C. din Rusia. Sesiunea a autorizat guvernul
5i Comisariatul poporului pentru problemele militare sa faca.
propuneri corespunzatoare atunci cind vor fi cunoscute rezulta-
tele Conferintei de la Haga (vezi sesiunea a III-a a C.E.C. din
Rusia in cea de-a IX-a legislatura. Buletinul nr. 10, 26 mai 1922,
p. 18-19). 217.

130 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, dupa ce a discutat
in sedinta din 26 mai 1922 aceasta propunere a lui V. I. Lenin,
a hotarit s-o transmita ca material de discutie comisiei create



582 ADNOTARI

de C.C. pentru indrumarea lucrarilor sesiunii a III-a a C.E.C.
din Rusia in cea de-a IX-a legislatura. 218.

131 Primul Congres al femeilor muncitoare din Transcaucazia s-a
deschis la 26 mai 1922 la Baku. La congres au fost prezentate
urmatoarele rapoarte : dezvoltarea milcàrii femeilor in Rusia So-
vietica 6 in lumea intreaga 1i sarcinile Secretariatului internatio-
nal al femeilor ; femeia muncitoare din Transcaucazia 6 Inter-
nationala a III-a ; despre momentul actual 6 altele. Congresul
6-a incheiat lucrarile la 30 mai.

Mesajul de salut Catre primul Congres al femeilor munci-
toare din Transcaucazia" a fost scris de V. I. Lenin ca rispuns
la comunicarea, facuta in numele femeilor muncitoare din Gru-
zia, Armenia §i Azerbaidjan, ca ele 1-au ales delegat la Congre%ul
femeilor muncitoare din Transcaucazia.

Mesajul de salut a fost citit in prima iedinta a congresului.
219.

132 Este vorba de tratativele pentru concesionarca explorarii
exploatarii unor zacaminte de mincreu industriapilui Ii financia-
rului englez L. Urquhart, care inainte de Revolutia din Octcm-
brie fusese proedinte al Societatii ruso-asiatice unite 6 proprie-
tar de mari intreprinderi miniere in Rusia (Khtim, Ridder,
Tana lik, Ekibastuz).

Tratativele dintre L. B. Krasin, comisar al poporului pentru
comertul exterior, 6 L. Urquhart au inceput la Londra pe la
mijlocul lunii iunie 1921. Din august 6 pina-n septembrie 1921
tratativele au continuat la Moscova. Guvernul sovietic era dis-
pus sa-i concesioneze lui Urquhart, in anumite conditii, intreprin-
derile care ii apartinusera inainte de Revolutia din Octombrie.
Lenin a formulat conditiile fundamentale ale concesiunii 6 a
urmarit cu multa atentie mersul tratativelor (vezi Culegeri din
Lenin", vol. XX, p. 188 ; vol. XXIII, p. 63-69 ; vol. XXXV,
p. 219-220, 221-222, 223 ; vol. XXXVI, p. 261-262, 311
312). In cursul tratativelor a fost elaborat un proiect de contract
de concesiune. Dar in octombrie 1921 Urquhart a rupt trata-
tivele §i s-a alaturat campaniei antisovietice, scontind ca prin
presiune §i lantaj va obtine din partea guvernului sovietic con-
cesii substantiale.

La propunerea lui Lenin, C.C. al P.C. (b) din Rusia a creat,
sub preledintia lui I. K. Mihailov, o comisie pentru cercetarea
situatiei intreprinderilor care urmau sa fie concesionate lui Ur-
quhart. Comisia a ajuns la concluzia ca vinovati de distrugerea
acestor intreprinderi sint strainii 1i s-a pronuntat impotriva
acordarii concesiunii cerute de Urquhart.

Propunerile de fata, adresate Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, au fost scrise de V. I. Lenin dupa primirea raportului
comisiei prezidate de Mihailov. In aceste propuneri Lenin arata
ca, dupa parerea sa, concesiunea poate fi acordata lui Urquhart
numai cu conditia ca acesta sa ofere Statului sovietic un mare
imprumut.

$i
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Tratativele cu Urquhart au fost reluate in 1922.
La 9 septembrie 1922, Krasin a semnat impreuna cu Urquhart

textul preliminar al contractului de concesiune. Prin acest con-
tract i se concesionau lui Urquhart fostele intreprinderi ale
Societatii ruso-asiatice din Ural si din Siberia (in raioanele Kis-
tim, Tana lik, Ridder i Ekibastuz) pe o perioada de 99 de ani
(guvernul sovietic rezervindu-si dreptul de a rascumpara toate
intreprinderile concesionate dupa 40 de ani de la data semnarii
contractului).

Clauzele contractului semnat de Krasin prevedeau c guvernul
sovietic va acorda concesionarului sprijin material pentru re-
facerea capitalului sau circulant si a intreprinderilor insesi, in
proportii care urmau sa fie stabilite dupa constatarea prejudi-
ciului suferit de concesionar, in intreprinderile foste proprietatea
sa, ca urmare a unor dispozitii emanate de la guvernul sovietic.
Totodata insa, se preciza ca suma totala a acestui sprijin nu
va putea trece de 20 000 000 de ruble-aur". In contul acestei
sume guvernul sovietic se obliga sa verse concesionarului
150 000 de lire sterline in termen de cel mult cloud luni dupa
aprobarea definitiva a contractului. Restul sumei urma sa i se
plateasca concesionarului prin emiterea unor titluri la purtator
amortizabile in termen de 15 ani, socotiti din ziva aprobarii
contractului. Dupa expirarea a 3 ani de la semnarea contractu-
lui, se va plati concesionarului o dobinda de 30/0 anual, socotita
la valoarea nominala a titlurilor. Pe teritoriul concesiunii i se
acorda concesionarului dreptul exclusiv de a valorifica bogatiile
forestiere i miniere ; totodata i se acorda dreptul de a vinde in
anumite conditii, pe pimp internal (R.S.F.S.R.) sau in strainatate,
materia prima extrasa i produsele fabricate. Intreprinderile con-
cesionate erau scutite de plata impozitelor i taxelor locale, dar
urmau sa plateasca statului impozitele si taxele generale prevazute
de legislatia sovietici pentru intreprinderile industriei de star.
Concesionarul se obliga sa asigure minimul productiei siderurgice
stabilit pentru el si cresterea neintrerupta a productiei in pro-
portiile garantate, comunicind periodic Statului sovietic datele
referitoare la volumul productiei. Concesionarul se obliga sã ce-
deze anual guvernului R.S.F.S.R., cu titlul de plata pentru acor-
darea concesiunii, in bani (in valuta engleza) sau in natura, la
alegerea guvernului sovietic 60/0 din cantitatea totala a meta-
lelor obtinute de concesionar 4i a minereurilor destinate corner-
cializarii nemijlocite ; 60/0 din cantitatea totala de carbune, turba
sau materii prime ; 4% in numerar, calculate la pretul de cost
al celorlalte produse fabricate materiale prelucrate, semifa-
bricate, produse finite etc." Guvernul sovietic isi rezerva dreptul
de a cumpara de la concesionar pina la 50% din cantitatea
totala a metalelor si produselor obtinute de acesta, din minereul
extras si din celelalte marfuri produse de el". La expirarea ter-
menului concesiunii, toate intreprinderile concesionarului urmau
sã treaca, fara plata, in proprietatea guvernului sovietic.

39 Lenin Opere complete, vol. 45
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Contractul a fost incheiat sub rezerva aprobarii lui de catre
Consiliul Comisarilor Poporului in termen de 1 luta de la
semnarea lui.

Luind cunostinta de textul contractului semnat de Krasin,
Lenin l-a g5sit vadit dezavantajos pentru Statul sovietic si s-a
pronuntat impotriva aprobarii lui (vezi volumul de fata, p. 223
224). Problema contractului cu Urquhart a fost discutata in se-
dintele din 14, 21 si 28 septembrie ale Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia si la plenara din 5 octombrie 1922 a C.C.
al P.C. (b) din Rusia. Plenara C.C. a adoptat o hotirire in care,
printre altele, se spunea : I.a) Contractul cu Urquhart se va
respinge. Ca motiv pentru respingerea lui trebuie sa serveasca,
printre altele, instabilitatea acordului comercial cu Anglia, care
poate fi oricind denuntat de Anglia printr-un act unilateral.
Principalul motiv insi este acela ca Rusia Sovietica nu poate
semna o concesiune exceptionala ca volum si ca insemnatate
intr-un moment in care Anglia promoveaza o politica ostila in
problema, vitala pentru Rusia, a regimului Dardanelelor. Acest
motiv trebuie sa fie in mod expres aratat in hotarirea oficiala
a C.C.P.". La 6 octombrie contractul a fost respins de Consiliul
Comisarilor Poporului (vezi nr. 226 din 7 octombrie 1922 al
r. iarului Izvestiia C.E.C. din Rusia").

Lenin a considerat Ca e necesar sa se verifice Inca o data,
in mod minutios, toate clauzele contractului de concesiune (vezi
volumul de fata, p. 232). El a recomandat, in special, restrin-
gerea teritoriului concesiunii si reducerea sumelor pe care urma
sa le primeasca Urquhart (vezi volumul de fata, p. 255).

Problema motivelor care au determinat guvernul sovietic sa
respinga contractul cu Urquhart, precum si a posibilitatii unei
reluari a tratativelor cu acesta a fost atinsa de Lenin in inter-
viul acordat corespondentului ziarelor engleze Observer" si
Manchester Guardian", Farbman, la 27 octombrie 1922 (vezi vo-
lumul de f ma, p. 262-263) si corespondentului ziarului Man-
chester Guardian", A. Ransome, la 5 noiembrie 1922 (vezi volu-
mul de fata, p. 284). 220.

133 Al cincilea Congres general al sindicatelor din Rusia a avut loc
la Moscova intre 17 si 22 septembrie 1922. La congres au parti-
cipat 970 de delegati (775 cu vot deliberativ si 195 cu vot .con-
sultativ), reprezentind peste 5 milioane de muncitori organizap.
Congresul 1-a ales pe V. I. Lenin membru de onoare al prezi-
diului.

Pe ordinea de zi a congresului au figurat urma'toarele pro-
bleme : 1) darea de seami a C.C.S. din Rusia si raportul Co-.
misiei de revizie, 2) raportul cu privire la rezultatele aplicarn
noii politici sindicale si sarcinile imediate ale miscarn .sindicale,
3) raportul Consiliului economic superior asupra situattei Indus-
triei, 4) raportul Comisariatului poporului pentru problemele
muncii, 5) structura organizatorica a sindicatelor, 6) reglemen-
tarea salariilor si contractele colective, 7) activitatea cultural-
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educativa a sindicatelor, 8) asigurarile sociale, 9) raportul infor-
mativ asupra activitatii sindicatelor in cadrul aplicarii masurilor
pentru combaterea foametei, 10) raportul Internationalei Sindi-
cale, 11) alegeri.

Inainte de congres, la inceputul lunii septembrie, M. P. Tomski,
presedintele prezidiului C.C.S. din Rusia, 1-a rugat pe Lenin si
trimita o scrisoare congresului. Lenin a raspuns ea' accepta. Cu
multa placere içi voi indeplini rugamintea ii scria Lenin lui
Tomski la 9 septembrie. Comunica-mi, te rog, clack exista
vreun subject special pe care trebuie sa-1 ating in scrisoarea mea.
Am ramas mult in urma, si nu stiu daca e bine sa ma limitez
la un simplu mesaj de salut conceput in termeni generali, sau
trebuie sa abordez, mai mutt sau mai putin temeinic, o anumita
tema. speciala. Ca 1de salutari comuniste intregului prezidiu.
Lenin". Conceptul de scrisoare, scris la 13 septembrie, Lenin 1-a
trimis lui I. V. Stalin cu urmatorul bilet : Tov. Stalin ! Arata,
te rog, tov. Tomski acest concept de scrisoare (iar, daca trebuie,
si lui Kamenev, Zinoviev, Rikov etc.) si restitule-mi-1,
transcris la ma,sind, nu mai tirziu de miine.
0 voi trimite congresului la 16 sau cind va fi necesar. Lenin".
Pe acest bilet, care i-a fost restituit lui Lenin, figureaza insem-
narile facute de membrii Biroului Politic, in sensul c sint de
acord cu textul scrisorii, precum i urmatoarea remarca a lui
Tomski : Ar fi bine sal vorbiti ceva mai pregnant despre man-
citori, sa adaugati citeva cuvinte pe tema ca marea industrie
este baza socialismului". Se pare ca in urma acestei observatii
a introdus Lenin in conceptul de scrisoare cuvintele : aceasti
industrie, asa-zisa oindustrie grea*, este principala temelie a so-
cialismului".

Scrisoarea lui Lenin a fost citita in prima sedinta a con-
gresului, in dupa-amiaza zilei de 17 septembrie ; cu aceasta
ocazie, din insarcinarea lui Lenin si in numele sau, Tomski a
transmis verbal congresului si, prin el, tuturor lucratorilor or-
ganizati in sindicate salutul fierbinte al lui Vladimir Ilici i cele
mai bune urari de succes. Congresul a trimis lui V. I. Lenin un
raspuns la mesajul de salut, in care se spunea : Numai la gin-
dul ca va aflati iarasi in mijlocul nostru, ca va vom vedea iar la
cirma tarii, simtim ca in inimile noastre creste optimismul,
increderea in victoria finala devine certitudine. Vom depune
toate eforturile se spunea mai departe, in raspunsul la
mesajul de salut pentru ca in anii urmatori marea noastra
industrie sa fie refacuta in proportii care sa depaseasca cons--
derabil pe cele dinainte de razboi. In numele muncitorilor or-
ganizati, congresul Ii ia in acest sens un angajament solemn,
care va fi indeplinit cu sfintenie". 225.

134 La 10 august 1922, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
a propus Biroului Organizatoric sa creeze o comisie care sa pre-
gateasca pentru viitoarea plenara a Comitetului Central problema
rel4ilor reciproce dintre R.S.F.S.R. i republicile sovietice na-

39*
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tionale independente. Din aceasta comisie a Biroului Organiza-
toric al C.C., formati la 11 august, au facut parte I. V. Stalin,
V. V. Kuibi5ev, G. K. Ordjonikidze, C. G. Racovski, G. I. So-
kolnikov 5i reprezentantii republicilor nationale S. A. Aga-
mali-ogli (Azerbaidjan), A. F. Measnikov (Armenia), P. G. Mdi-
vani (Gruzia), G. I. Petrovski (Ucraina), A. G. Cerveakov (Bie-
lorusia) i altii.

Stalin a elaborat proiectul de rezolutie a comisiei, intitulat
Cu privire la relatiile reciproce dintre R.S.F.S.R. 5i republicile
independente", care prevedea intrarea Ucrainei, Bielorusiei, Azer-
baidianului, Gruziei si Armeniei in Federatia Rusa in calitate de
republici autonome. Proiectul lui Stalin a fost trimis spre exami-
nare Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste din republi-
cile sovietice nationale. Proiectul a fost sprijinit de Comitetele
Centrale ale partidelor comuniste din Azerbaidjan gi Armenia.
C.C. al P.C. din Gruzia s-a pronuntat impotriva proiectului,
adoptind in 5edinta sa din 15 septembrie 1922, cu majoritate de
voturi, urmatoarea hotarire : C.C. considera ca unirea prin
transformarea republicilor independente in republici autonome,
propusi pe baza tezelor tov. Stalin, este prematura. Unirea efor-
turilor economice 5i coordonarea politicii generale sine necesare,
dar cu pastrarea tuturor atributelor independentei". C.C. al P.C.
din Bielorusia s-a pronuntat pentru mentinerea relatiilor con-
tractuale dintre republicile independente. C.C. al P.C. din Ucraina
nu a discutat proiectul.

Sedintele comisiei au avut loc in zilele de 23 5i 24 septembrie
1922 5i s-au desfa5urat sub pre5edintia lui V. M. Molotov. Comisia
a adoptat in principiu (cu 1 abtinere din partea reprezentantului
Gruziei) proiectul lui Stalin. Totodata, ea a respins In mod expres
rezolutia C.C. al P.C. din Gruzia. In urma discutarii pe puncte
a proiectului lui Stalin, acestea au fost adoptate cu majoritate de
voturi 5i cu unele mici modificari i completari care nu schimba
esenta proiectului. Punctul doi, in special, care prevedea c ho-
taririle C.E.C. din Rusia, ale C.C.P. 5i ale C.M.A. al R.S.F.S.R.
sint obligatorii pentru institutiile respective ale republicilor na-
tionale, a fost adoptat cu 8 voturi contra 1 (Mdivani) 5i 1 ab-
tinere (Petrovski).

Textul definitiv al rezolutiei adoptate de comisie i pe care
V. I. Lenin o analizeaza in scrisoarea de fata, adresata mem-
brilor Biroului Politic, este urmatorul :

1. Comisia considera oportuna incheierea unui acord intre
republicile sovietice Ucraina, Bielorusia, Azerbaidjan, Gruzia,
Armenia 5i R.S.F.S.R. cu privire la intrarea formala a celor
dintli in cadrul R.S.F.S.R., lasind deschisi problema Buharei, a
Horezmului 5i a Republicii Extremului Orient, cu care se vor
incheia deocamdata doar acorduri vamale, precum i acor-
duri cu privire la comert exterior, relatii externe, aparare etc.

Nota : Schimbarile corespunzatoare in constitutiile republicilor
enumerate la punctul 1 5i In Constitutia R.S.F.S.R. vor fi efec-
tuate dupa adoptarea respectivelor hotariri pe linie de stat.

s
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2. In conformitate cu aceasta, hotaririle C.E.C. al R.S.F.S.R.
vor fi obligatorii pentru institutiile centrale ale republicilor enu-
merate in punctul 1, iar hotaririle C.C.P. si C.M.A. ale R.S.F.S.R.
vor fi obligatorii pentru comisariatele unificate ale acestor re-
publici.

Nota : Din Prezidiul C.E.C. al R.S.F.S.R. vor face parte si
reprezentanti ai acestor republici.

3. Comisariatele poporului pentru afacerile externe, comert
exterior, probleme militare, cai de comunicatie (exceptind trans-
portul local), precum i pentru posta si telegraf ale republicilor
specificate se vor contopi cu respectivele comisariate ale R.S.F.S.R.,
care vor avea in republici imputerniciti ai lor dispunind de un
aparat restrins.

Imputernicitii vor fi numiti de comisarii poporului ai
R.S.F.S.R. de comun acord cu Comitetele Executive Centrale
ale republicilor.

Comisia considera utila participarea unor reprezentan0 ai re-
publicilor interesate la respectivele reprezentante din strainatate
ale Comisariatului afacerilor externe si ale Comisariatului corner-
ului

4. Comisariatele finantelor, aprovizionarii, muncii si economiei
nationale din republici vor fi subordonate directivelor date de
respectivele comisariate ale poporului din R.S.F.S.R.

5. Celelalte Comisariate ale poporului din republicile indicate
la punctul 1, cum ar fi : Cornisariatul justitiei, invatarninrului
public, afaccrilor interne, agriculturii, Inspectiei muncitoresti-tara-
nesti, sanatatii i prevederilor sociale vor fi considerate de sine
statatoare.

Nota 1 : Organele de lupta impotriva contrarevolutiei in re-
publicile de mai sus vor fi subordonate directivelor G.P.U. (Di-
rectiei politice de stat) a R.S.F.S.R.

Nota 2: Comitetele Executive Centralc ale republicilor vor
avea drept de amnistiere numai in ce priveste crimele i delictele
ontra persoanelor i patrimoniului.

6. Prezenta hotarire, daca va fi aprobata de C.C. al P.C. din
Rusia, nu va fi publicata, ci se va transmite Comitetelor Centrale
ale partidelor din republicile nationale ca directiva-circularã, sprc
a se obtine pc linie de stat adoptarea unor legi corcspunzatoare
prin Comitetele Executive Centrale sau prin congresele Soviete-
lor din republicile de mai sus inainte de convocarea Congrcsului
general al Sovietelor din Rusia, la care aceasta hotarire va fi
proclamata ca expresie a dorintei acestor republici" (Arhiva ccn-
tralà de partid a Institutului de marxism-leninism dc pe linga
C.C. al P.C.U.S.).

Propunerea lui G. I. Petrovski de a se admitc ca birourile
cornitetelor guberniale de partid din republici s discute hotã-
utile de cornisie a fost respinsa cu 5 voturi contra 4
(Petrovski, Cerveakov, Agamali-ogli, Mdivani) ; apoi Petrovski
a cerut SI sc consemneze in procesul-verbal de sedinta a comisici

exterior.
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ca C.C. al P.C. din Ucraina nu a discutat problema relatiilor
cu R.S.F.S.R.

La 25 septembrie, materialele comisiei (proiectul lui Stalin,
rezolutia i procesele-verbale de sedinta ale comisiei, precum
rezolutiile comitetelor centrale ale partidelor comuniste din
Gruzia, Azerbaidjan si Armenia) i-au fost trimise lui Lenin, in
localitatea Gorki. Totodata, fail a astepta indicaiile lui Lenin
si färà ca Biroul Politic sa. fi discutat aceasta problema, Secreta-
riatul C.C. a trimis rezolutia de mai sus tuturor membrilor
membrilor supleanti ai C.C. al P.C. (b) din Rusia, in vederea
plenarei fixate pentru data de 5 octombrie.

Luind cunostinta de materialele comisiei, Lenin a adresat
membrilor Biroului Politic scrisoarea de fata. Scrisoarea poarta
data de 27 septembrie ; este, probabil, o scapare de condei, caci
in Condica de inregistrare a scrisorilor i dispozitiilor lui
V. I. Lenin" figureaza mentiunea ca scrisoarea lui Lenin a fost
trimisa membrilor Biroului Politic la 26 septembrie ; afara de
aceasta, discutia dintre Lenin cu Stalin, despre care se vorbeste
in scrisoare, a avut loc la 26 septembrie ; de aici se poate con-
chide ca scrisoarea a fost scrisa de Lenin la 26 septembrie.

In aceasta scrisoare, Lenin se pronunta impotriva ideii lui
Stalin cu privire la autonomizarea" republicilor sovietice natio-
nale independente i indica o aka cale, principial diferita, de
unire a lor, propunind crearea unei Uniuni a Republicilor Sovie-
tice Socialiste (vezi i scrisoarea lui V. I. Lenin In legatura cu
problema nationalitatilor sau a autonomizarii" volumul de
fata, P. 378-384).

Stalin a adoptat o atitudine complet gresita fata de critica
pc care i-a facut-o Lenin si fata de propunerea lui Lenin cu pri-
vire la unirea republicilor sovietice pe baza egalitatii in drepturi
si cu mentinerea suveranitatii lor. Intr-o scrisoare adresata la
27 septembrie 1922 membrilor Biroului Politic, Stalin, fara a se-
siza esenta internationalistã a ideii crearii U.R.S.S., aprecia po-
zitia lui Lenin ca national-liberalism". El se declara impotriva
ideii de a se crea, paralel cu Comitetul Executiv Central al
R.S.F.S.R., un Comitet Executiv Central al Uniunii, i propunea
ca cel dintii sa fie transformat in Comitet Executiv Central fe-
deral. $tiind tns ca Comitetul Central al partidului ii va sprijini
pe Lenin, Stalin nu s-a decis sa insiste asupra punctului sau de
vedere si a modificat rezolutia comisiei Biroului Organizatoric al
C.C. in spiritul propunerilor facute de Lenin. Semnat de Stalin,
Ordjonikidze, Measnikov si Molotov, noul proiect a fost trimis
membrilor i membrilor supleanti ai C.C. Dar in partea intro-
ductiva a proiectului nu se arata ca el a fost refacut pe baza
indicatiilor principiale ale lui Lenin si se estompa deosebirea
fundamentalä dintre proiectul autonomizarii" i proiectul leni-
nist de creare a U.R.S.S., afirmindu-se ca noua rezolutie repro-
duce intr-o formulare usor modificata, mai precisr, rezolutia
comisiei Biroului Organizatoric al C.C., care este in fond justi

intru totul acceptabila".
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ha' textul noii rezolutii :
1. C.C. considera necesari incheierea unui acord lucre Ucraina,

Bielorusia, Federatia Republicilor din Transcaucazia si R.S.F.S.R.
cu privire la unirea lor in cadrul «Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste», cu dreptul pentru fiecare din ele de a se retrage ori-
cind din aceasta «Uniune».

2. Organul suprem al «Uniunii» este «Cornitetul Executiv Cen-
tral al Uniunii», care se compune din reprezentanti ai Comitete-
lor Executive Centrale ale R.S.F.S.R., Federatiei Transcaucaziene,
Ucrainei si Bielorusiei, proportional cu numarul populatiei pe care
o reprezinta ele.

3. Organul executiv al «Comitetului Executiv Central al
Uniunii» este «Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii», care
e numit de «Comitetul Executiv Central al Uniunii».

4. Comisariatcle poporului pentru afacerile externe, corner; ex-
terior, probleme militare, cai de comunicatie, precum si pentru
posta si telegraf ale republicilor si federatiilor care fac parte din
«Uniune» se vor contopi cu respectivele comisariate ale «Uniuni
Republicilor Sovietice Socialiste», care vor avea in rcpublici si
federatii imputerniciti ai lor dispunind de un aparat restrins ; im-
puternicitii vor fi numiti de comisarii poporului ai «Uniunii» de
comun acord cu Comitetele Executive Centrale ale federatiilor
si republicilor. ,

Nota : C.C. consideri necesar ca reprezentanti ai republicilor
interesate sa faci parte din reprezentantele din strainatate ale
Comisariatului poporului pentru afacerilc cxterne si ale Comisa-
riatului poporului pentru comertul exterior.

5. Comisariatele poporului pentru finante, aprovizionare, eco-
nomia nationala, problemcle muncii si Inspectra muncitoreasca-
taraneasca ale republicilor si federatiilor care fac parte din «Uniu-
nea republicilor» precum si organele lor centrale de lupta impo-
triva contrarevolutiei se vor conforma directivelor emisc de
respectivele comisariate si hotaririlor C.C.P. si C.M.A. ale
«Uniunii republicilor*.

6. Celelalte comisariatc ale republicilor care fac parte din
«Uniune», cum sint : Cornisariatul justitici, invatamintului pu-
blic, afacerilor interne, agriculturii, sanatatii si prevederilor so-
ciale vor fi considerate de sinc statatoare" (Arhiva centrala de
partid a Institutului de marxism-leninism de pc linga C.C. al
P.C.U.S.).

La 6 octombrie 1922, in ziva in care plenara C.C. al P.C. (b)
din Rusia urma sa dezbata problema relatiilor reciproce dintre
R.S.F.S.R. si republicile independent; Lenin, care nu a putut
participa la sedinta, a adresat lui L. B. Kamenev o scrisoare in
care sublinia necesitatea luptei impotriva sovinismului de mare
puterc si, in complctarca rezolutier, a propus ca in Comitetul
Exccutiv Central al Uniunii locul de prcsedinte sa fie ocupat
pc rind de reprezentanti ai ficcarcia dintre republicile care se
unesc (vczi volumul de fatii, p. 230).
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Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia a sprijinit fira rezerv a. po-
zitia lui Lenin, a adoptat ca directiva a C.C. rezolutia intocmita
pe baza propunerilor lui si a insarcinat o comisie noui sk
elaboreze un proiect de lege cu privire la constituirea U.R.S.S.,
spre a fi prezentat la Congresul Sovietelor. In cuvintarile lor,
membrii C.C. au condamnat cu hotarire manifestarile de sovinism
de mare putere. Plenara a respins totodata punctul de vedere al
lui Mdivani, care se declarase initial impotriva constituirii
U.R.S.S., iar apoi a insistat ca Gruzia sa faca parte din U.R.S.S.
nu prin intermediul Federatiei Transcaucazia, ci in mod ne-
mijlocit.

Calauzindu-se dupa indicatiile de principiu ale lui Lenin, Co-
mitetul Central al partidului a indrurnat toate lucrarile ulterioare
pentru unirea republicilor. A fost adoptata propunerea lui
V. I. Lenin ca Comitetul Executiv Central al Uniunii sk: aibk
atitia presedinti cite republici unionale exista, urmind ca fiecare
din ei sk exercite pe rind functia de presedinte. La propunerea
lui M. I. Kalinin, s-a hotarit ca Congresul general al Sovietelor
din U.R.S.S. ski fie declarat organ suprem al Uniunii republicilor ;
congresul alege Comitetul Executiv Central al Uniunii, care, la
rindul sau, a lege Consiliul Comisarilor Poporului al Uniunii. Ple-
nara din 18 decembrie 1922 a C.C. al P.C. (b) din Rusia a exa-
minat proiectul acordului de constituire a Uniunii prezentat de
comisie. Plenara a stabilit c congresul unional trebuie ski adopte
o declaratie cu privire la constituirea U.R.S.S., sa aleaga C.E.C.
al Id.R.S.S., sã elaboreze textul unui acord pe baza directivei
plenarei din 6 octombrie a Comitetului Central ; textul acordu-
lui elaborat de congres va fi apoi supus spre aprobare sesiunilor
Comitetelor Executive Centrale ale republicilor care-I incheie ;
textul acordului intra in vigoare imediat dupa aprobarea lui de
catre Comitetele Executive Centrale ale republicilor semnatare
de catre sesiunea urmatoare a C.E.C. al Uniunii ; el va fi supus
spre aprobare definitiva Congresului al II-lea al Sovietelor din
U.R.S.S. ; alegerea Consiliului Comisarilor Poporului al Uniunii
R.S.S. i organizarea comisariatelor poporului se amina pink la.
sesiunea C.E.C. al Uniunii, care va fi convocata in aprilie 1923.

La 30 decembrie 1922 a avut loc primul Congres general al
Sovietelor din U.R.S.S., care a proclamat constituita Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste. 227.

1 35 Al V-lea Congres general al Sindicatului muncitorilor textiliiti dirt
Rusia a avut loc la Moscova intre 6 si 11 octombrie 1922. La.
congres au participat 350 de delegati cu vot deliberativ si 117 cu_
vot consultativ. Congresul a discutat darea de seama a Comitetului
Central al sindicatului i rapoartele cu privire la situatia industriei
textile, lucrarile congresului general al sindicatelor din Rusia, pro-
bleme organizatorice, conditiile de munca, munca culturall
miscarea muncitoreasca internationala in rindurile muncitorilor
textilisti.

si
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In prima sedinta, delegatii 1-au ales pe V. I. Lenin presedinte de
onoare al congresului i i-au trimis un mesaj de salut. La 9 octom-
brie 1922 ei au adresat lui Lenin rugamintea de a veni la congres-
Lenin a acceptat, dar, din cauza agravdrii bolii, nu a putut venio
la congres.

Presedintele conducerii Sindicatului textilistilor, I. I. Kutuzov,
care fusese la Vladimir Ilici in ziva de 10 octombrie, a relatat Ia
congres : Dupa cum stivi, ieri tov. Lenin a promis sà vina Ia
congresul nostru. Fara a vine seama de durerile pe care i le prici-
nuieste boala si nici de durerile de dinti de care sufera in momentut
de fata, el a hotarit totusi sä vina la congres.

Chiar acum yin de la el. Cum am intrat la dinsul, am vazut
indat a. ea arata mai rat' ca ieri. Mi-a spus ca e bolnav i ca nu.
stie ce va fi ; probabil ca nu va putea s vina, totul depinde-
de avizul medicilor. Indata dupa aceasta au venit medicii, care
i-au interzis categoric SI iasa din casi timp de inca o saptamina-

...Toy. Lenin s-a interesat foarte mult de lucrarile congresului,
nostru, de starea de spirit a delegavilor si de rnersul
noastre in masa muncitoreasca. El a urat congresului nostru rnunc
rodnica exprimat regretul ca nu poate participa la lu-
crarile lui".

Salutul lui Lenin a fost citit in sedinva din dimineata zilei de
10 octombrie. Prezidiul congresului i-a trimis, in numele delegatilor,
o scrisoare de raspuns. 234.

136 Congresul al V-lea al U.T.C. din Rusia a avut loe la Moscova,
intre 11 si 17 octombrie 1922. La congres au fost prezentate urma-
toarele rapoarte : I) situatia internavionala si interna a republicii
2) raportul Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste
tineretului ; 3) darea de seama a C.C. al U.T.C. din Rusia
4) sarcinile fundamentale ale educatiei comuniste a tineretului in,
conditiile noii politici economice ; 5) instruirea tineretului munci-
toresc ; 6) munca la sate. 0 parte din aceste probleme au fost
discutate in sedinvele celor patru sectii : organizatorica, politica-
educativa, economica i sportiva.

Mesajul de salut al lui Lenin a fost citit in sedinta din dimi-
neaça zilei de 11 octombrie. Congresul a adoptat textul unui mesaj,
de raspuns adresat lui Lenin. Revolutia proletara scriau dele-
gatii la congres a trezit in asa masura tineretul muncitor i a
chemat la viata politica mase atit de largi de tineri muncitori
varani, inch in rindurile noastre s-a acumulat o uriasa energie re-
volutionara. Sarcina noastrl este sa indreptam aceasta energie pe
drumul eel just, s-o inarmam cu o clara constiinta de clasa... Rusia
cornsomolistà va fi oricind gata ca, la chemarea dv., sa porneasca.

asaltul cerului !*". 235.

137 Scrisoarea de fava a fost scrisa in legatura cu faptul ca, la rapor-
tul lui G. I. Sokolnikov, plenara din 5-6 octombrie 1922 a C.C.
al P.C. (b) din Rusia, la care V. I. Lenin nu participase, a adoptat
o hotarire cu privire la atenuarea monopoIului comertului exterior.
In accasta hotarire se spunca : a) Fara a anunça vreo schimbare

activitavii,

si
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in privinta monopolului comertului exterior, C.M.A. va adopta o
serie de hotAriri prin care se va ingOdui vremelnic exportul i im-
portul unor anumite categorii de mOrfuri sau prin anumite puncte
de frontier-a ; b) C.M.A. va pOsi imediat la aplicarea masurilor
indicate, fail a le amina pina la intocmirea listei generale a
marfurilor admise la export sau import, precum si a porturilor
punctelor de frontiera prin care se va efectua importul sau ex-
portul..." (Arhiva centralO de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).

Lenin nu a fost de acord cu aceastO hotarire, considerind ci
prevederile ei vor duce la subminarea monopolului comertului ex-
terior. De aceeasi pArere era si L. B. Krasin, comisarul poporului
pentru comertul exterior, care a prezentat Biroului Politic un arti-
col in legOtura cu aceastä problemO. Impotriva atenuOrii monopo-
lului comertului exterior s-au pronuntat L. M. Hinciuk, presedin-
tele Uniunii centrale a cooperativelor de consum, care la
12 octombrie i-a adresat lui Lenin o scrisoare in acest sens, i o
serie de alti lucritori din domeniul economic.

In scrisoarea de fatO cOtre C.C. al P.C. (b) din Rusia, scrisoare
a carei prima parte Lenin a scris-o la 12 octombrie (si a aritat-o
in prealabil lui Krasin), iar continuarea la 13 occombrie, se
arata cit de gresita e hotarirea plenarei cu privire la regimul co-
mertului exterior si se propune ca solutionarca acestei probleme si
fie aminatO pina la viitoarea plenarà a Comitetului Central al
partidului, care urma sa alba loc peste doua luni.

La 12 octombrie, Inca inainte de a fi primit scrisoarea lui Lenin,
dar cunoscind punctul lui de vedere, deoarece intre timp Vladimir
Ilici discutase aceastO chestiune cu I. V. Stalin, Biroul Politic, dupa
cc a examinat articolul lui L. B. Krasin, a adoptat urmatoarea
hotHrire : a) Sccretariatul va cere tuturor membrilor C.C. aflati

Moscova sO sc pronunte asupra propunerii de a se amina pe
termen dc douO luni aplicarea hotaririi plenarei cu privire la re-
gimul comertului exterior ; b) tov. Krasin este insarcinat ca in
termen dc doua zile sä prezinte Comitetului Central consideratiile
sale in aceastä problema, pe care Secretariatul le va trimite tuturor
membrilor C.C. ; c) dacd propunerea de aminare nu va intruni
majoritatca absoluti a voturilor, problema va fi supusa spre exa-
minare Biroului Politic al C.C." (Arhiva centrala de partid a Insti-
tutului de marxism-leninism de pe ling51 C.C. al P.C.U.S.).

La 13 octombrie, Secretariatul C.C. a trimis membrilor C.C.
scrisoarca primita de la V. I. Lenin si Tezele Comisariatului co-
mertului exterior cu privire la regimul comertului exterior", pre-
zentate dc L. B. Krasin. Membrii C.C. au sprijinit propunerea lui
V. I. Lenin, cu toate ea unii dintre ei continuau sa insiste asupra
pozitici lor. Astfel, N. I. Buharin, intr-o scrisoare din 15 octom-
brie catre I. V. Stalin, a incercat s5 fundamenteze cererea de a se
proceda la abrogarea monopolului comertului exterior. La rindul
lui, Stalin scria membrilor C.C. : Scrisoarea toy. Lenin nu rn-a
convins c hotarirea plenarei C.C. din 6/X cu privire la comertul

la
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exterior ar fi gresita... Totusi, dat fiind cä tov. Lenin insista
asupra propunerii sale ca aplicarea acestei hotariri a plenarei C.C.
sl fie aminati, votez pentru adoptarea acestei propuneri, urmind
ca problema sa fie repusi in discutia viitoarei plenare, cu partici-
parea tov. Lenin". Numai G. E. Zinoviev a declarat Ca, atit din
considerente formale, cit si din motive de fond, el este categoric
impotriva revizuirii hotaririi adoptate de plenara in problema re-
gimului comertului exterior" si cá voteaza impotriva oricarei re-
vizuiri" (Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). La 16 octombrie, in urma
consultarii membrilor C.C. asupra propunerii lui V. I. Lenin, a fost
adoptatä, cu 14 voturi pentru si 1 contra, urmatoarea hotarire
Solutionarea problemei se amina pina la plenara urmatoare"
(Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de
pe linga C.C. al P.C.U.S.).

Vezi, de asemenea, scrisoarea cu privire la monopolul comer-
tului exterior adresata de V. I. Lenin la 13. XII. 1922 lui
I. V. Stalin pentru plenara C.C. (volumul de fata, p. 356-360)

adnotarea la ea. 236.

138 Este vorba de acordul incheiat la Berlin in ziva de 9 octombrie
1922 intre guvernul R.S.F.S.R. i consortiul de firme germane in
frunte cu Otto Wolf. Acordul cuprindea un protocol general 1i
trei contracte. Primul dintre acestea continea dispozitii generale,
care reglementau modul de functionare a viitoarei Societati co-
merciale anonime mixte ruso-germane, stabileau modul de impar-
tire a beneficiilor i caile pentru solutionarea eventualelor litigii..
Al doilea reglementa activitatea Societatii ruso-germane in dome-
niul comertului i punea aceasta activitate sub controlul Comisa-
riatului poporului pentru comertul exterior, reglementa problemele
legate de achizitionarea, exportarea si importarea de marfuri, de
stabilirea preturilor. Prin cel de-al treilea contract, consortiul se
obliga sa acorde guvernului sovietic un credit in marfuri pina la
concurenta sumei de 500 000 de lire sterline pe termen de un an

cu o dobinda anuala de 100/0, in vederea achizitionarii de pro-
duse fabricate de consortiu, iar Societatii ruso-germane un credit
in marfuri pina la concurenta sumei de 750 000 de lire sterline
in aceleasi conditii, prevazindu-se totodata posibilitatea acordarii
de noi credite. Contractele au fost incheiate pe o durata nedeter-
minata. Fiecare parte putea sa le rezilieze cu un preaviz de
12 luni.

Protocolul cu privire la infiintarea societatii a fost semnat la
Berlin in ziva de 16 noiembrie 1922. Pina in primavara anului
1923 societatea a deschis sucursale intr-o serie de orase din Uniu-
nea Sovietica : la Moscova, Petrograd, Rostov pe Don si altele_
Incheierea acordului cu consortiul 0. Wolf si aprobarea lui au
produs o puternica impresie in strainatate si au creat o atmosfera
favorabill pentru tratative cu alti oameni de afaceri i cu alte
societati.

:.

si

si



ADNOTARI

Ulterior insa, consorciul a inceput sl se eschiveze de la inde-
plinirea obligaciilor prevazute de acest acord, iar in 1924 s-a re-
tras din Societatea ruso-germana. 243.

£39 Acordul cu consorciul de firme germane in frunte cu 0. Wolf a
fost aprobat printr-un decret al Consiliului Comisarilor Poporu-
lui din 19 octombrie 1922. In acceasi zi a avut loc o sedinca a
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, la care V. I. Lenin
a facut o comunicare cu privire la incheierea contractului de
concesiune cu firma 0. Wolf. Dupa ce a ascultat comunicarea,
Biroul Politic a hotarit : Dat fiind c s-a ajuns la un acord,
problema se scoate de pc ordinca de zi. Materialele referitoare la
aceasta chestiune vor fi trimise cu titlu informativ membrilor
Biroului

Pe comunicatul cu privire la aprobarea acordului de citre
Consiliul Comisarilor Poporului (publicat la 20 octombric 1922
in nr. 237 al ziarului Izvestiia C.E.C. din Rusia"), care se
pastreaza la Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninic-m de pe linga. C.C. al P.C.U.S., se aflä urmatoarele doua
rezolucii : A se tipari miine in ziare, 19. X. 1922. Presedintele
C.C.P. V. Ulianov (Lenin)" si A se expedia telegrafic in straini-
tate. Lenin". 245.

£40 Congresul general al lucratorilor din finante a avut loc la
Moscova intre 22 si 28 octombrie 1922. La congres au participat
147 de delegaci cu vot deliberativ si 126 cu vot consultativ.
Congresul a ascultat urmatoarele rapoarte : 1) despre politica
financiara, 2) despre planul financiar pe 1922-1923, 3) despre
politica fiscala i racionalizarea sistemului de impuneri, 4) despre
impozitul pc venit i pe aver; 5) despre bugetul local con-
cinutul i organizarea lui, precum i o serie de alte rapoarte.
In hotaririle adoptate de congres se arata ca, in interesul conso-
lidarii Statului sovietic si al dezvoltarii economiei nacionale, este
necesar ca politica financiara sa se orienteze ferm spre stabili-
zarea rublei, reducerea rolului emisiunii i sporirea ponderii im-
pozitclor in bani si a vcniturilor din industric. Congresul a apro-
bat normele privind structura aparaturti de impunere i proiectul
de decret pentru impuncrea generala a cetacenilor, elaborate de
scrviciul impuncri ; el a aprobat schemele de salarizare propuse
de seccia organizatorica pentru secciile financiare guberniale, ju-
decene si regionale si a adoptat o scrie de alte hotariri.

Mesajul de salut adresat de V. I. Lenin Congresului lucratori-
bor din finance a fost citit in prima lui sedinca, in ziva de
22 octombrie. In sedinca din dimineaca zilei de 27 octombrie a
fost adoptat textul unei scrisori de raspuns la mesajul lui Lenin.

246.

141 Asociatia prietenilor Rusiei Sovietice (S.U.A.) a luat fiinca in
iunie 1921: Oficial asociacia a fost constituita la Conferinca re-
prczentancilor Uniunii muncitorcsti americane, ai Asociaciei pentru
acordare de ajutor tehnic Rusiei Sovietice i ai unei scrii de alte
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organizatii, care a avut loc la New York intre 7 si 9 august
1921. Din aceasta asociatie au facut parte peste 200 de organizatii
locale. In fruntea fiecarei organizatii se afla un Comitet executiv
sau Comitet de actiune, direct legat de Comitetul executiv natio-
nal al asociatiei. Comitetul executiv national i Comitetul con-
sultativ al Asociatiei prietenilor Rusiei Sovietice conduceau in-
treaga activitate organizatorica si agitatorica, ingrijindu-se
totodata de concentrarea intr-un fond unic a mijloacelor banesti
strinse. Asociatia isi propunea s acorde ajutor muncitorilor
taranilor din Rusia Sovietica, sl raspindeasca in S.U.A. informatii
veridice despre Rusia Sovietica, sa lupte pentru ridicarea boicotu-
lui economic instituit de guvernul S.U.A. impotriva Rusiei So-
vietice.

In mai 1922, asociatia a trimis in Rusia o brigada de tracto-
risti, care si-a inceput activitatea la 17 iulie in sovhozul Toikine,
judetul Sarapol, gubernia Perm (actualmente raionul Bolse-
Sosnovski, regiunea Perm). Activitatea brigazii de tractoristi, care
a obtinut mari succese in ridicarea sovhozului, a aratat in chip.
convinga'tor taranilor avantajele gospodariei mari inzestrate cu
tchnica mecanizata. La 15 octombrie 1922, sub semnatura sefului
acestei brigazi, a fost publicat in Pravda" un articol intitulat
Brigada tractoristilor americani", care a atras atentia luii
V. I. Lenin.

La propunerea lui Lenin, Prezidiul C.E.C. din Rusia a adoptat
la 9 noiembrie 1922 o hotarire prin care sovhozul Toikino" a
fost declarat gospodarie model.

Scrisoarea lui Lenin a fost publicata in limba engleza, la
15 noiembrie 1922, in revista Sovetskaia Rossiia", care aparea la
New York ca publicatie a organizatiilor muncitoresti ruse din
S.U.A. 247.

142 Asociatia pentru acordare de ajutor tehnic Rusiei Sovietice a fost
organizata in mai 1919 de emigranti rusi din New York. Ase-
menea asociatii au luat fiintá si in alte localitati din S.U.A-
si Canada. In afara de persoane originare din Rusia, la infiin-
tarea asociatiei au participat, de asemenea, americani i canadieni.
Asociatia ii propunea sa sprijine refacerea economiei nationale
a Rusiei Sovietice trimitind acolo tehnicieni i muncitori calificati
din S.U.A. si Canada. In zilele de 2-4 iulie 1921 a avut loc la
New York primul Congres al asociatiilor pentru acordare de
ajutor tehnic Rusiei Sovietice, congres care a grupat asociatiile
locale dintr-o serie de orase din S.U.A. si Canada in cadrul unei
Asociatii generale pentru acordare de ajutor tehnic Rusiei Sovie-
tice. Congresul a ales un Birou central, insarcinat cu conducerea.
activitatii asociatiei si a adoptat statutul acesteia. Membru al
asociatiei putea fi once om cu pregatire tehnica care recunoaste
guvernul comisarilor poporului si este gata sa-si consacre cu-
nostintele si munca operei de organizare a Rusiei pe baze co-
muniste". In 1923 asociatia avea deja peste 75 de filiale in dife-
rite localitati din America si Canada si numara peste 20 000 de

si
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membri. Filiale ale asociatiei au fost infiintate la New York,
Chicago, Boston, Philadelphia, Pittsburgh si in alte orase. Pe
linga multe filiale s-au deschis Icon de calificare, de exemplu, la
Chicago o Koala de mecanici auto, de tractoristi si de electro-
tehnicieni, la New York un institut de mecanica, la Pittsburgh

un atelier mecanic, in Virginia de Est o scoala de mineri
din rindurile muncitorilor calificati. De la sfirsitul anului 1921
pina-n octombrie 1922, asociatia a trimis in Rusia Sovietica sapte
comune agricole, doua de constructori, una de mineri si o serie de
grupuri. Aceste grupuri au adus cu ele in Rusia masini, seminte,
alimente i diferite utilaje in valoare de circa 500 000 de dolari.

In iunie 1923 a avut loc cel de-al doilea Congres al Asociatiei
pentru acordare de ajutor tehnic Rusiei Sovietice, congres care
a hotarit nu numai sa continue, ci SI si intensifice munca de
organizare i trimitere de comune si de grupuri de muncitori
calificati in Rusia Sovietica. Intr-o telegrama adresata lui
V. I. Lenin, congresul, trimitind salutul sau primei republici
muncitoresti-taranesti din lume", a declarat ca se angajeaza sa-i
acorde sprijin deplin in eroica ei lupta pentru libertatea si feri-
circa celor asupriti si exploatati din lumea intreaga".

Activitatea desfasurata de asociatie pe linia acordarii de aju-
tor economic a continuat pina in 1925, cind, sarcinile propuse
fiMd indeplinite, ea si-a incetat activitatea.

Activitatea pe care Asociatia pentru acordare de ajutor tehnic
Rusiei Sovietice si Asociatia prietenilor Rusiei Sovietice (S.U.A.)
au desfasurat-o pe linia ajutorarii Republicii sovietice a fost
apreciata de Lenin ca o vie manifestare a internationalismului
proletar, a solidaritatii fratesti a oamenilor muncii. In decembrie
1922, scrisoarea lui Lenin a fost publicata in limba engleza in
revista Sovetskaia Rossiia", care aparea la New York ca publi-
catie a organizatiilor rnuncitoresti ruse din S.U.A. 249.

143 In judetul Kirsanov, gubernia Tambov, si-a desfasurat activitatea
o comuna agricola pe care Asociatia pentru acordare de ajutor
tehnic Rusiei Sovietice a organizat-o in S.U.A. in ianuarie 1921
din tarani si muncitori industriali care emigrasera din Rusia din
cauza prigoanei la care ii supusesera autoritatile tariste si care
dupi instaurarea Puterii sovietice si-au exprimat dorinta de a se
intoarce in patrie. Primul grup, numarind 65 de persoane (dintre
care 5 femei si 7 copii), a sosit in gubernia Tambov in aprilie
1922. Com,inei i-a fost repartizat teritoriul fostului sovhoz Ira"
din plasa Ira, judetul Kirsanov, pe care in vara anului 1921 il
devastase banda lui Antonov. Intr-un termen relativ scurt, pink'
in toamna anului 1922, comuna a reusit sä puna pe picioare
gospodaria, sa refacl. toate cladirile gospodaresti, sl ridice o casa
cu dota etaje pentru membrii comunei, care trliau in corturi,
construiasca o fabrica de cherestea, ateliere mecanice si s. ml-
reasca simtitor septelul. Comuna ajuta pe taranii din satele in-
vecinate acordindu-le imprumuturi rambursabile si nerambur-
sabile in cereale, imprumutindu-le utilaj, reparindu-le gratuit
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inventarul in atelierul ei. Prin activitatea sa, comuna a de-
monstrat avantajele muncii colective si a contribuit la atragerea
tirantlor spre forme colective de gospodarire. Insesi taranii spu-
neau ca comuna este un model si un exemplu pentru populmie",
o numeau farul nostru". In ziva de 9 noiembrie 1922, la pro-
punerea lui Lenin, Prezidiul C.E.C. din Rusia a adoptat o hota-
rire prin care comuna a fost declarata gospodirie model ;
totodata, i s-a acordat un substantial ajutor material constind.
in credtte, imprumuturi de seminte, lemn de construqie.

Din februarie 1924 comuna poarta numele lui Vladimir
Lenin. In 1936, pentru realizarile obtinute de comuna in dez-
voltarea principalelor ramuri ale gospodariei, guvernul sovietic
1-a decernat ordinul Pentru Merit". Actualmente, colhozul
Lenin" (in 1938 membrii cornunei au adoptat statutul artelului
agricol) din raionul Kirsanov este una din cele mai mari si mai
infloritoare gospodarii din regiunea Tambov.

In judetul Tiraspol, gubernia Odesa, linga gara Migaevo, un
grup de ucraineni i galitieni sosivi din Canada au organizat in
mai 1922 Prima comuna agricola canadiana model cV. I. Lenirm".
Intr-un timp scurt, membrii ei au transformat mosia paraginita
ce le fusese repartizati intr-o gospodarie mare pe vremea aceea,
au amenajat ateliere model de fierarie, strungarie, lacatuserie, me-
canica, timplarie i dulgherie, in care lucrarile se efectuau cu
ajutorul energiei electrice, si au desfasurat o munca perseverenta.
pentru ridicarea nivelului agrotehnic al culturilor. Comuna a
acordat un mare ajutor taranilor din satele invecinate. Printr-o
hotarire din 9 noiembrie 1922 a Prezidiului C.E.C. din Rusia,
aceasta comuna a fost, de asemenea, declarata gospodarie model.

In Donbass, la mina Lidievo din raionul Iuzovka, a lucrat un
grup de mineri americani care venisera in Rusia in vara anului
1922. Ca raspuns la scrisoarea adresata de Lenin Asociatiei
pentru acordare de ajutor tehnic Rusiei Sovietice, in octombrie
acelasi an Comitetul minerilor americani de la aceasta mina' i-a
trimis lui Lenin o telegrami de salut, in care se spunea Bucu-
rindu-ne de insanatosirea si de revenirea dv. la postul de lupta,
in ziva celei de-a cincea aniversari a Revolutiei din Octombrie v.
trimitem un fierbinte salut fratesc. va multumim din iniml pen-
tru cl ne-ati mentionat i pe noi in scrisoarea dv. catre Asociatia
pentru acordare de ajutor tehnic Rusiei. Sintem fericiti de a fi
folositori primului stat muncitoresc-taranesc din lume i ne an-
gajam in fata tuturor... sa-I sprijinim pe frontul muncii si, daci
va fi nevoie, i pe frontul de lupta". 249.

144 Prezidiul C.E.C. din Rusia a adoptat la 9 noiembrie 1922 pro-
punerea lui V. I. Lenin si a dat o hotarire prin care gospodaria.
din Perm si celelalte gospodarii fruntase apartinind comunelor
agricole organizate de Asociatia americana pentru acordare de
ajutor tehnic Rusiei Sovietice sint declarate gospodarii model".

254.
145 Documentul de fata a fost scris pe o scrisoare adresata de
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I. V. Stalin membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia si in care el propunea uncle completari la conditiile con-
tractului de concesiune cu L. Urquhart. 255.

&46 Telegrama de salut adresata locuitorilor tinutului Primorie cu
prilejul eliberarii acestuia a fost trimisa de V. I. Lenin cu ocazia
intrarii in Vladivostok, la 25 octombrie 1922, a trupelor Repu-
blicii Extremului Orient care impreuna cu partizanii eliberasera
orasul de albgardisti si de interventionistii japonezi. Ca raspuns
la telegrama lui Lenin, oamenii muncii din Primorie au adresat
guvernului sovietic un rnesaj de salut, in care si-au exprimat re-
cunostinta pentru ajutorul acordat. 256.

47 Observer" saptaminal englez de orientare conservatoare ;
apare la Londra cu incepere din 1791.

Manchester Guardian" ziar burghezo-liberal, unul dintre
cele mai räspindite i influente ziare burgheze din Anglia. A in-
ceput sa apara in 1821 ca ziar saptaminal (din 1857 apare
zilnic). In primii ani de dupa Revolutia Socialista din Octombrie
s. publicat informatii mai mult sau mai putin obiective asupra
situatiei din Rusia. 257.

f 48 Este vorba de vizita semioficiala pe care Edouard Herriot, liderul
partidului radical-socialist, deputat si primar al orasului Lyon,
a facut-o in Rusia intre 20 septembrie si 10 octombrie 1922.
Aceasta calatorie a fost intreprinsa de Herriot in scopul de a
stabili ce posibilitati economice i politice exista pentru stabilirea
de legaturi intre Franca si R.S.F.S.R. El a subliniat totodata cã
pleack in calitate de observator impartial si democrat sincer,
gata s lucreze deschis pentru cauza nobila a apropierii intre
Cele doua mari popoare, spre binele lumii intregi". Herriot si-a
exprimat speranta ca aceste doua probleme ii vor gasi o rezol-
vare satisfacatoare. In dorinta de a se informa asupra condi-
tiilor de trai ale populatiei, asupra mersului lucrarilor de refacere
a industriei i agriculturii, Herriot a vizitat orasele Moscova,
Petrograd, Nijni Novgorod, uzinele Putilov, Camera de comer;
.din Petrograd, tirgul de mostre din Nijni Novgorod, precum i o
serie de fabrici, uzine, muzee. Intr-un interviu acordat reprezen-
tantilor presei sovietice, impartisindu-si impresiile culese in timpul
vizitei facute in Uniunea Sovietica, Herriot a subliniat ca a putut
.vedea pretutindeni marile eforturi pe care le depun guvernul si
,poporul rus pentru a inlatura urinal-He razboiului si ale ruinei
.economice. Herriot a invitat organizatiile comerciale sovietice sa
participe la tirgul de mostre de la Lyon din 1923.

Din calatoria sa in Rusia Sovietica, Herriot s-a intors in
Franca ferm hotarit sa actioneze pentru realizarea unei apropieri

R.S.F.S.R. ; el a pornit o campanie in favoarea unei ascme-
nea apropieri si a propagat ideea ca problema Orientului Apro-
toiat nu poate fi solutionata Para. Rusia. La 10 noiembrie 1922,
Iluind cuvintul in Camera deputatilor, Herriot a cerut ca Rusia

de



ADNOTARI 599

sa fie admisa la Conferinta de la Lausanne ca participanta cu
drepturi depline. Impresille culese in Rusia Sovietica au fost
expuse de el intr-o serie de cuvintari, conferinte, interviuri
articole de ziar. Vizita lui Herriot in Rusia Sovietica si activita-
tea desfasurata de el pentru reglementarea relatiilor franco-so-
vietice a activizat in Franta pe partizanii acestui curs politic si
a constituit o etapa imporranta pe calea stabilirii unor relatii
politice si economice normale intre cele doul taxi. 257.

149 Este vorba de razboiul greco-turc care s-a desfasurat sub lo-
zinca luptei turcilor impotriva tratatului de la Sevres, semnat la
10 august 1920 de guvernul din Constantinopol (al sultanului)
sub presiunea englezilor. Pentru Turcia tratatul de la Sevres a
insemnat, in esenta, pierderea totala a independentei ; el a
consfintit impartirea Turciei Asiatice, cotropirea Smirnei, men-
tinerea regimului capitulatiilor etc. 258.

150 Este vorba de Conferinta pentru problemele Orientului Apropiat
pe care o pregateau Anglia, Franca si Italia in urma infringerii
interventiei anglo-grecesti in Turcia. La inceput, puterile impe-
rialiste au incercat sa inlature Rusia Sovietica de la orice parti-
cipare la aceasta conferinta, dar apoi, nevoite fluid sà tina seama
de insemnatatea internationala sporita a Statului sovietic, au de-
darat, intr-o nota din 7 octombrie 1922, ca Rusia Sovietica va
fi invitatà sa participe numai la discutarea problemei strimtorilor
Marii Negre. Intr-o nota datata 20 octombrie 1922, guvernul so-
vietic a protestat impotriva acestei hotariri, iar la 2 noiembrie
1922 a adresat respectivelor puteri o noua nota, in care a insistat
asupra participarii R.S.F.S.R., R.S.S.U. si R. S. S. Gruzine la toate
lucràrile Conferintei Orientului Apropiat. Proiectul de nota a
fost discutat in sedinta din 2 noiembrie 1922 a Biroului Politic
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, cu participarea lui V. I. Lenin.
Propunerile formulate de Lenin in aceasta sedinta si in scrisoarea
sa din 31 octombrie 1922 catre G. V. Cicerin i catre toti membrii
Biroului Politic (volumul de fata, p. 272) au fost luate in consi-
cleratie la intocmirea notei. Biroul Politic a hotarit s imprime
notei de raspuns un caracter demascator.

Conferinta pentru problemele Orientului Apropiat s-a deschis
la Lausanne in ziva de 20 noiembrie 1922 si incheiat lucra-
Tile la 24 iulie 1923. Au participat : Anglia, Franca, Italia, Ja-
ponia, Grecia, Romania, Iugoslavia, Turcia, S.U.A. (printr-un
observator). La discutarea regimului strimtorilor Marii Negre au
participat, de asemenea, R.S.F.S.R., R.S.S.U. i R.S.S. Gruzina,
reprezentate printr-o singura delegatie, si Bulgaria. La discutarea
unora dintre probleme au fost invitate si Albania, Belgia, Olanda,
Spania, Portugalia, Norvegia i Suedia.

Conferinta s-a incheiat cu anularea tratatului de pace de la
Sevres si inlocuirea lui cu un alt tratat de pace, semnat de Marea
Britanie, Franca, Italia, Japonia, Grecia, Romania si Iugoslavia,
de o parte, si Turcia de alta. Una din problemele importante
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pe ordinea de zi a Conferincei de la Lausanne a fost aceea a
strimtorilor Marii Negre. Delegacia sovieticã a prezentat in
aceasti problema propunerile formulate de V. I. Lenin in in-
terviul de faca care au fost insa respinse. Convencia de la
Lausanne privind regimul strimtorilor prevedea libera trecere
prin strimtori a navelor comerciale si de razboi ale tuturor sta-
telor, atit in timp de pace cit si in timp de razboi. Uniunea So-
vietica nu a ratificat aceasta convencie, care ii incalca dreptu-
rile legitime si nu garanteaza securitatea carilor de pe litoralul
Marii Negre. 259.

151 Liga Natiunilor organizacie internacionala creata in 1919 la
Conferinca de pace de la Paris de catre puterile invingatoare in
primul razboi mondial, care, desi proclamau formal ca scop
ligii promovarea colaborarii internacionale si mencinerea pacii

securitacii internacionale, in realitate urmareau pastrarea cuce-
ririlor teritoriale si a raportului de force existent la incheierea
pacii. Pactul de constituire a Ligii Naciunilor a fost semnat ini-
tial de 44 de state, printre care si Romania. Desi S.U.A. au foct
unul dintre iniciatorii Ligii Naciunilor, ele nu au semnat pactul,
deoarece nu au ratificat tratatul de la Versailles, a carui parte
integranta era pactul Ligii Naciunilor. In 1934, Japonia i Ger-
mania, care adoptasera o orientare facis agresiva in politica lor .
au parasit Liga Naciunilor. In acelasi an, U.R.S.S. a intrat in
Liga, spre a folosi orice posibilitate de a frina agresiunea. Ni-
colae Titulescu, reprezentantul permanent al Romaniei intre and
1928 si 1932, ales de doua ori (in 1930 si 1931) presedinte a/
Adunarii Ligii Naciunilor, a luptat si el pentru orientarea Ligii
pe un fàga constructiv si pentru adoptarea unor masuri eficace-
impotriva agresiunii. Datorita politicii statelor imperialiste, Liga
Naciunilor n-a constituit o piedica in calea agresorilor si a dez-
lantuirii celui de-al doilea razboi mondial. Ea si-a incetat de fapt
activitatea in 1940 si a fost dizolvati in aprilie 1946, printr-o
hotarire a Adunarii generale, anume convocata in acest scop.
261.

152 Sesiunea a IV-a a C.E.C. din Rusia in cea de-a IX-a legislatu4
a avut loc intre 23 si 31 octombrie 1922. Sesiunea a ascultat
raportul Comisariatului poporului pentru finance, raportul Di-
recçiei centrale de statistica cu privire la resursele alimentare
si de materii prime ale R.S.F.S.R. in anii 1922-1923, rapoartele
cu privire la Expozicia agricola din Rusia i la construirea hi-
drocentralei de pe Volhov, a examinat si aprobat o serie de
proiecte de legi care reglementau principalele laturi ale construe-
ciei de stat Codul muncii", Codul agrar", Codul civil
al R.S.F.S.R.", Legea privind congresele guberniale ale Sovie-
telor i comitetele executive guberniale" etc.

V. I. Lenin a rostit o cuvintare in sedinca de inchidere a sesiunii
in ziva de 31 octombrie. Aceasta a fost prima manifestare publica
a lid V. I. Lenin dupa insanatosirea sa. (Vezi in Izvestiie
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nr. 240-247 din 24 octombrie-1 noiembrie 1922 dari de seama
amanuntite asupra lucrarilor sesiunii a IV-a a C.E.C. din Rusia
in cca de-a IX-a legislatura). 265.

153 Este vorba de nota din 2 noiembrie 1922 a guvernului R.S.F.S.R.
catre guvernele Angliei, Frantei si ltaliei (vezi Documente de
politica external a U.R.S.S.", vol. V, Moscova, 1961, p. 650
653). 272.

154 Petrogradskaia Pravda" cotidian ; a inceput sii apara la
2 aprilie 1918 ca organ de presa al Comitetului Central si al
Comitetului organizatiei de partid Petrograd ale P.C. (b) din
Rusia. In ianuarie 1924 si-a schimbat denurnirea in aceea de
Leningradskaia Pravda". 273.

155 Prima Conferinp internationala a comunistilor cooperatori a avut
loc la Moscova intre 1 si 6 noiembrie 1922. La conferinta au
participat reprezentantii Armeniei, Australiei, Austriei, Azerbaid-
janului, Bulgariei, Danemarcii, Elveiei, Estoniei, Finlandei, Fran-
tei, Germaniei, Gruziei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei, Po-
loniei, R.E.O., R.S.F.S.R., Suediei, Ucrainei. Rapoarte privind
situatia miscarii cooperatiste in diferite tari, pozitia si influenta
comunistilor in aceasta miscare au fost prezentate de reprezen-
tantii Frantei, Rusiei Sovietice, Italiei, Germaniei, Elvetiei, Bulga-
riei si ai tarilor scandinave. Au fost ascultate, de asemenea, ra-
poarte despre activitatea sectiei cooperatiste a Internationalei Co-
muniste, despre comunism si cooperatie, despre tactica comunisti-
kr in miscarea cooperatista.

Problema centrala a fost aceea a tacticii comunistilor in mis-
carea cooperatista. Rezolutia adoptata de conferinta respingea
principiul neutralitatii politice a cooperatiei si sublinia necesi-
tatea stabilirii unei legaturi strinse intre munca cooperatistal si
sarcinile politice si economice ale proletariatului, necesitatea de
a desfäsura aceasta munca in strinsa colaborare cu partidele
comuniste si cu sindicatele revolutionare. Conferinta 1-a ales pe
V. I. Lenin presedinte de onoare si i-a adresat un mesaj de
salut. Scrisoarea de raspuns a lui V. I. Lenin a fost citita in
sedinta din 2 noiembrie 1922. 275.

156 Problema bancii cooperative a fost discutatal in sedinta din
2 noiembrie 1922 a Biroului Politic, cu participarea lui V. I. Lenin.
Biroul Politic a adoptat urmatoarea hotarire : ...Tezele de mai
jos ale tov. Lenin, adoptate in principiu, vor fi transmise unei
comisii, care va prezenta Biroului Politic un raport scris asupra
indeplinirii kr".

Pe documentul ce se publica aici figureaza urmatoarea in-
semnare facuta de Lenin : A se p'astra pentru discutia cu
Hinciuk" (L. M. Hinciuk presedintele consiliului de con-
ducere al Uniunii centrale a cooperativelor de consum). 276.

157 Aceasta scrisoare a fost scrisa de V. I. Lenin ca raspuns la me-
sajul de salut si la darul primit din partea textilistilor
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petrogradeni. In mesajul lor, textilistii din Petrograd scriau :
Iubite i mult stimate Vladimir Ilici !
Cu prilejul implinirii unui an de la infiintarea sa, Trustul

textil din Petrograd vi trimite, pe linga salutul säu fierbinte,
un pled confectionat la una din fabricile sale.

Am dori ca dv., scumpul nostru Vladimir hid, sa simtiti in
modestul nostru dar, o data cu caldura lui fizicà, i acea caldurI
sufleteasca cu care ar vrea sa v inconjure muncitorii. Totodati
va rugam s luati cunostinta de faptul ca, in conditii de extrema.
uzura a utilajului, in conditii de dezastru economic, de lipsuri si
de crize, noi lucram azi nu mai prost ca inainte de razboi, ceea
ce inseamni ca putem realiza obiectivele pe care ni le propunem.

SI-I porti sanatos, scumpe Vladimir Ilia !" 277.

158 AI IV-lea Congres general al statisticienilor din Rusia a avut loc
la Moscova intre 3 si 12 noiembrie 1922. La congres au parti-
cipat reprezentanti a numeroase organizatii de statistica, delegati
ai comisariatelor poporului, ai diferitelor departamente din toate
guberniile R.S.F.S.R. i ai organizatiilor de statistica din repu-
blicile sovietice nationale. Cele nouazeci de rapoarte prezentate
congresului au fost ascultate in diferitele lui sectii, i anume in
sectia agricola, sectia industrie i problemele muncii, sectia demo-
grafica si altele. Congresul 1-a ales pe V. I. Lenin presedinte
de onoare i i-a adresat o telegrama de salut. Telegrama de ras-
puns a lui Lenin a fost citita in cea de-a doua sedinti a con-
gresului, la 4 noiembrie 1922. 278.

159 Corespondentul ziarului englez Manchester Guardian" Arthur
Ransome venise in Rusia Sovietica in octombrie 1922 cu scopuI
special de a obtine un interviu de la V. I. Lenin. La 26 octom-
brie i s-a cerut sa formuleze in scris intrebarile la care ar dori
sa capete raspuns. A doua zi Ransome a formulat si a trilMs
lui Lenin 7 intreb5ri.

In seara zilei de 3 noiembrie V. I. Lenin 1-a primit pe Ran-
some. In timpul discutiei au fost abordate problema alegerilor
parlamentare din Anglia si a loviturii de stat fasciste din Italia ,
in principal insa discutia s-a invirtit in jurul intrebarilor formu-
late de Ransome. Lenin i-a spus ci nu a scris 'Inca raspunsuri la
toate intrebarile, dar a promis sa le termine pina la plecarea lui.
Duminica 5 noiembrie Lenin a scris raspunsurile la toate cele-
sapte intrebari puse de Ransome, iar luni, tocmai cind imi
ceam bagajele ca sa plec din Moscova scria Ransome in cores-
pondenta sa pentru Manchester Guardian" , mi s-a comunicar
la telefon ca raspunsurile sint gata. Am plecat in graba la
Kremlin si le-am primit la timp, ca sa le pot lua cu mine
fara a intirzia la tren". 279.

160 V. I. Lenin si N. K. Krupskaia au locuit la Londra din aprilie
1902 pina-n aprilie 1903. Prietenul de care isi aminteste V. I. Lenin
este K. M. Tahtarev, social-democrat, membru al Uniunii de luptl
pentru eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg, unul dintre

fa-
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liderii economismului" si redactor al ziarului Raboceaia Misl".
EconomiFti" adeptii curentului oportunist din social-de-

mocratia rusa de la sfirsitul sec. XIX inceputul sec. XX.
Economistii" intelegeau gresit legatura dintre economic si politic,
rninimalizau rolul luptei revolutionare politice. Ei limitau sarci-
nile clasei muncitoare la lupta economica pentru majorarea sala-
riilor, imbunatatirea conditiilor de munca etc., afirmind ca lupta
politica este treaba burgheziei liberale. Economistii" negau rolul
conducator al partidului clasei muncitoare, necesitatea de a in-
troduce in miscarea muncitoreasca constiinta socialisti si in fclul
acesta netezeau drumul ideologiei burgheze. Economismul" ame-
ninta sa abata clasa muncitoare din calea luptci revolutionare de
clasa si s-o transforme intr-o anexl politica a burgheziei. In-
fringerea ideologica a economismului" a fost infaptuità de
V. I. Lenin intr-o serie de lucrari alg sale. 279.

t 61 La 24 octombrie 1922 Consiliul Comisarilor Poporului a adoptat
o hotarire privind punerea in circulatie a banilor de hirtie model
1923. Aceasta hotarire, semnata de V. I. Lenin, prevedea ca
1 rubla model 1923 echivaleaza cu I 000 000 de ruble din mo-
delele retrase din circulatie sau cu 100 de ruble model 1922.

231.

6- Conferinta muncitoarelor fi taranCelor fara partid din oraful fi
gubernia Moscova a avut loc la 6 noiembrie 1922. La conferinci
au participat peste 2 000 de delegate.

Mesajul de salut al lui V. I. Lenin a fost transmis prin dele-
gatele care, in numele conferintei, venisera roage sa' ia cu-
vintul la lucrarile acesteia. 290.

163 V. I. Lenin a luat de mai multe ori cuvintul la diferite mitinguri
ale oamenilor muncii din uzina fosta Michelson". La 30 august
1918, iesind de la un miting care a avut loc la aceasta uzina
in care a vorbit pe tema Doui puteri. (Dictatura proletariatu-
lui i dictatura burgheziei)", el a fost victima unui atentat sce-
lerat. In august 1922, muncitorii uzinei au adresat Sovietului din
Moscova rugamintea de a aproba ca uzina lor s poarte numele
lui V. I. Lenin. La 9 septembrie 1922 Sovietul din Moscova a
satisfacut cererea muncitorilor. In legatura cu schimbarea denu-
mirii uzinei i cu apropierea celci de-a cincea aniversari a Re-
volutiei Socialiste din Octombrie, adunarea generala a muncito-
rilor uzinei a hotarit sa se %ilia la 7 noiembrie un miting festiv.
Muncitorii i-au trimis o scrisoare lui Lenin, invitindu-1 sa villa la
ei in acea zi.

Fiind bolnav, Lenin le-a trimis scrisoarea de fata. Ea a fost
.cititä in sala in care se tinea adunarea, iar apoi a fost de re-
petate ori citità in scuarul din fata uzinci, intrucit in sala nu
puteau sa incapa toti dontorii ; dupa accca ea a fost mult timp
Inca recitifa in sectiile uzinei. 291.

164 Mesajul de salut adresat de V. I. Lenin muncitorilor i func-
tionarilor centralei electrice de stat Elektroperedacca" (azi

sa-1
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R. E. Klasson", dupa numele inginerului care a construit-o) a
fost scris ca raspuns la invitacia de a lua cuvintul la inaugu-
rarea clubului, cu prilejul celei de-a cincea aniversari a Revoluciei
Socialiste din Octombrie. 292.

165 Scrisoarea Ceitre muncitorii de la fabrica de postav Stodol din
Kling" a fost scrisa de V. I. Lenin ca raspuns la adresa de salut
pe care i-au trimis-o la 3 noiembrie 1922 muncitorii fabricii,
legatura cu faptul c intreprinderii lor ii fusese atribuit numele
de V. I. Lenin". 0 data cu adresa de salut, muncitorii i-au
trimis in dar lui Vladimir Ilici un cupon de stofai pentru un
costum. In scrisoarea lor catre Lenin, muncitorii fabricii scriau t

Scumpul nostru Ilici !
In ziva celei de-a cincea aniversari a revoluciei proletare,

muncitorii fabricii de postav Stodol, am hotarit sa dam fabricii
noastre numele tau. Cu aceasta ocazie ici trimitem salutul nostru
calduros si un dar modest din produccia noastra.

Am fi fericici dada tu, invacatorul i conducatorul nostru, ai
imbraca costumul cesut de miinile noastre. ST-1 porci sanatos,
Vladimir Ilici, i sa tii ca sintem intotdeauna alaturi de tine.

Muncitorii fabricii «V. I. Lenin» din Klinci,
devotaci revoluciei si cie.

Klinci, 3 noiembrie 1922". 293.

166 Congresul al IV-lea al Internagonalei Comuniste a avut loc intre
5 noiembrie i 5 decembrie 1922. Deschiderea congresului a avut
loc la Petrograd ; de la 9 noiembrie sedincele lui s-au cinut la
Moscova. La lucrarile congresului au participat reprezentanti a
58 de partide comuniste, ai altor trei partide : Partidul socialist
italian, Partidul muncitoresc islandez i Partidul popular-revo-
lucionar mongol, precum i reprezentanti a cinci organizacii
muncitoresti : Internacionala Comunista a Tineretului, Internacio-
nala Sindicala Rosie, Secretariatul internacional al femeilor, Aju-
torul Muncitoresc Internacional si Organizacia negrilor din
S.U.A. La congres au participat pentru prima oara delegati re-
prezentind partidele comuniste din Japonia, Portugalia, Brazilia,
precum i alte citeva partide care au luat fiinca dupa Congrcsul
al III-lea al Internacionalei Comuniste.

Congresul al IV-lea a discutat darea de seama a Comitetului
Executiv al Internacionalei Comuniste, precum i urmatoarele pro-
bleme : cinci ani de revolucie rusa i perspectivele revoluciei
mondiale, ofensiva capitalului, programul Internacionalei Comu-
niste, sarcinile comunistilor in sindicate, problemele Orientului si
problema agrara etc.

V. I. Lenin a desfasurat o vasta munca pentru pregatirea
congresului. Aflat in fruntea biroului delegaciei P.C. (b) din
Rusia la congres, birou in care fusese ales in ziva de 7 octom-
brie 1922 la plenara Comitetului Central, Lenin a condus in-
treaga activitate a delegaciei ruse, a participat activ la elaborarea
principalelor hotariri ale congresului. El si-a pregatit foarte mi-

noi.
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nutios raportul la congres, intocmind in acest scop doui planuri,
in limbile rusa i germana (vczi volumul de f acd, P. 455-463).

Mesajul de salut ce se publica mai jos a fost citit Ia deschi-
derea congresului, in ziva de 5 noiembrie 1922. Raportul Cinci
ani de revolutie rusa i perspectivele revolutiei mondiale", pre-
zentat de Lenin in limba germana la sedinta din dimineata zilei
de 13 noiembrie, a constituit evenimentul central al congresului.
Primind in aceeasi zi stenograma descifrata in limba germana
traducerea ei in limba rusa, Lenin a scris urmatoarele : F o a r te,
loarte bine!! Multe multumiri. Nu uitati sa-1 publicati in
P r a vdao". Raportul a fost publicat in numärul din 15 noiein-

brie 1922 al ziarului Pravda".
Congresul al IV-lea al Internationalei Comuniste a adoptat o

rezolutie in problema rusa. In aceasta rezolutie se sublinia ca
Rusia Sovietica famine pentru proletariatul mondial un extrem
de bogat tezaur de experienta revolutionara-istorica si se acorda
o inalta aprecicre noii politici economicc, ca politica orientata
spre construirea socialismului. Congresul a aratat cã numai efor-
turile comune ale proletariatului mondial pot garanta revolutia
proletara din Rusia impotriva pericolului unui atac din partea
statelor imperialiste si al restaurarii capitalismului, si a chemat
pe oamenii muncii din toate tarile sa sprijine Rusia Sovietica,
militind sub steagul lozincilor Jos miinile de pc Rusia Sovie-
tica !", Cerem recunoasterea juridica a Rusiei Sovietice !", A ju-
tor efectiv pentru refacerea economica a Rusiei Sovietice !"

Congresul a analizat sub toate aspectele situatia si sarcinile
miscarii revolutionare internationale, a facut bilantul luptei cla-
sei muncitoare din tarile capitaliste in cele 18 luni care s-au
scurs dupa Congresul al III-lea si a subliniat cà tactica frontului
unic, promovata de Internationala Cornunistá, s-a dovedit a fi
justa. In tezele cu privire la tactica Internationalei Comuniste s-a
facut o caracterizare pregnanta a ofensivei economice i politice
a burghezici impotriva clasci muncitoare, indicindu-se totodata
sarcinile care rcvin partidelor comuniste pe linia organizarii unei
riposte la atacul intreprins de capital, a intensificarii luptei
impotriva fascismului pe baza tacticii de front unic. Pornind
de la tactica de front unic, congresul a lansat lozinca luptei
pentru un guvern muncitorcsc, considerat de cl ca o eventuala
forma de tranzitie la dictatura proletariatului. Congresul a ara-
tat totodata ca in anumite conditii este posibila crearea unui
guvern muncitorcsc si pc baze parlamentare, subliniind in mod
expres ca atit crearea unui astfcl de guvern cit i insasi existenta
lui sint indisolubil legate de lupta revolutionara impotriva
burghezici.

Examinind situatia internationala in legatura cu crearea siste-
mului de la Versailles, congresul a subliniat cIi. accst sistem ascute
contradictiilc dintre statcle imperialiste, duce la intensificarea
militarizarii, la cresterea pericolului izbucnirii unui nou ra'zboi
mondial si a chemat partidele comunistc, si in primul rind pe
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comunistii din Franta §i Germania, si int5reasc5 solidaritatea
internationala a proletariatului.

Congresul a intreprins un nou demers pentru crearea frontului
unic al clasei muncitoare, adresind Congresului de la Haga, In-
ternationalelor a II-a si a 111/2 si sindicatelor din toate tarile o
scrisoare deschisi in care chema la actiuni cornune impotriva
ofensivei capitalului si a pericolului de razboi. Definind sarcinile
comunistilor in miscarea sindicalà, congresul a lansat lozinca
luptei pentru unitatea micrii sindicale, lozincä ce a star la
baza hotaririlor Congresului al II-lea al Internationalei Sindicale
Rosii, care a avut loc la Moscova intre 19 noiembrie i 2 de-
cembrie 1922.

La discutarea problemei programului Internationalei Cornu-
niste, congresul a tinut seama de recomandarca lui V. I. Lenin
ca acesta s5 nu fie adoptat in form5 definitiva, deoarece trebuiL
pregatit mai temeinic. La 20 noiembrie, la o consfItuire a bi-
roului delegatiei ruse, care s-a tinut sub conducerea lui Lenin,
a fost elaborat un proiect de hotirire in problema programului,
care a stat la baza rezolutiei adoptate de congres in ziva de
21 noiembrie. In aceastA rezolutie congresul a hothrit s5 trans-
mita' toate proiectele de program Comitetului Executiv al Inter-
nationalei Comuniste spre studiere, prelucrare amanuntita si pu-
blicare si a stabilit cH toate partidele trebuie sa elaboreze pro-
grame nationale proprii.

Analizind situatia miscHrii de eliberare nationala din tarile
asuprite si dependente, congresul a lansat pentru tHrile coloniale
si semicoloniale lozinca frontului unic antiimperialist. In vederea
preciz5rii politicii partidelor comuniste in problema agrara, con-
gresul a adoptat un concept de program agrar de actiune al In-
ternationalei Comuniste. Proiectul initial, care in esentà nu facea
decit sl repete rezolutia Congresului al II-lea al Internationalei
Comuniste in problema agrarä si care avea uncle formulari im-
precise, fusese criticat de Lenin in scrisoarea sa din 25 noiembrie
1922 dtre membrii biroului delegatiei ruse (scrisoarea a fost tra-
dus5 in patru limbi i difuzatl delegatilor la congres). Lenin a
propus ca rezolutia nou5 sà" fie confruntatà, fraz5 cu fraza, cu
textul rezolutiei Congresului al II-lea", spre a se evita orice
contrazicere intre ele, i s5 se imprime acestei rezolutii noi ca-
racterul unui comentariu pentru cazuri concrete". In conformi-
tate cu indicatiile lui Lenin, proiectul a fost prelucrat i prezen-
tat sub form5 de instructiuni pentru aplicarea practid a rezolu-
tici Congrcsului al II-lea.

tntr-una din sedintele congresului a fost ascultat raportul cu
privire la activitatea Ajutorului Muncitoresc International. La
2 decembrie 1922, V. I. Lenin a adresat sccretarului Ajutorulos
Muncitoresc International o scrisoare cu aprecieri elogioase pen-
tru rezultatele obtinute pe linia organiz5rii ajutorului acordat de-
proletariatul international pentru refacerea economid a T5ri
Sovietelot (vezi volumul de fata, p. 337-338). Intr-o bot5rirc
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speciala, intitulata Cu privire la ajutorul proletar pentru Rusia
Sovietica" i adoptata la 5 decernbrie 1922, congresul a cerut ca,
paralel cu forta politica a proletariatului mondial, sa fie mobi-

intreaga lui forth' economici in vederea acordarii unui
sprijin real imediat primului star socialist din lume in opera de
refacere a economiei nationale.

0 atentie deosebita a acordat congresul situatiei din diferite
sectii ale Internationalei Comuniste. In comisii speciale si in
sedinte plenare a fost discutata activitatea partidelor comuniste
din Franca, Spania, Italia, Cehoslovacia, Po Ionia, S.U.A., Iu-
goslavia, Danemarca si din alte tali. V. I. Lenin a acordat un
mare ajutor la solutionarea unei serii de probleme legate de ac-
tivitatea diferitelor sectii ale Internationalei Comuniste. In pe-
rioada pregatirilor pentru congres si in timpul lucrarilor acestuia
Lenin a avut intilniri cu reprezentanti ai partidelor comuniste
cu alti delegati la congres, pe care i-a ajutat sa elaboreze o.
politic i o tactica just a. de actiune re olutionara. Lenin a
acordat o atentie deosebita lucrarilor comisiei italiene, in centrul
carora a stat problema unificarii partidului comunist si a parti-
dului socialist din Italia. In octombrie si in noiembrie 1922, el
a avut intilniri cu A. Gramsci, N. Bombacci, A. Graziadei,
A. Bordiga, care aveau pareri diferite in problema unificarii_
C.C. al P.C. (b) din Rusia a adresat membrilor delegatiei ita-
liene o scrisoare cu privire la tactica comunistilor italieni. Toate-
acestea au ajutat delegatilor italieni sa adopte o pozitie unica la
votarea rezolutiei in problema italiani. La 11 decembrie 1922
Lenin a adresat lui C. Lazzari unul dintre intemeietorii Parti-
dului socialist italian si adept al afilierii lui la Internationala.
Comunista o scrisoare in care, comunicindu-i hotarirea adop-
tata de congres cu privire la unificarea partidului, a indemnat pe
socialitii italieni sa depuna tolta stradania" pentru realizarea.
unificarii (vezi Culegeri din Lenin", vol. XXXVI, p. 517-518)

Hotaririle adoptate de congres si de comisiile lui au ajutat.
partidele comuniste sa-si lichideze greselile oportuniste de dreapta.

sectare-dogmatice, au contribuit la transformarea sectiilor In-
ternationalei Comuniste in partide marxist-leniniste de tip nou

297.

167 Lenin se refera la articolul sau Despre «stingismub> copilaros
despre spiritul mic-burghez" (vezi Opere complete, vol. 36,
Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 297-331). 301.

168 Expresia de doua ori doi fac o luminarc de stearina" ii apartine-
lui Pigasov, personaj din romanul Rudin" de Turgheniev, carac-
terizat prin atitudinea sa de misogin. Contestind cã femeia e
capabila de a gindi strict logic, Pigasov declara : Un barbat
poate sa spuna, de exemplu, ca de doua ori doi nu fac patru
ci fac cinci sau trei i jumatate, pc cind o femeie va spunc
ca de doua ori doi fac o luminare de stearini". 313.

1izat i

si
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169 V. I. Lenin se referâ la tezele intitulate Structura organizatorica,
metodele de actiune si continutul activitatii partidelor comu-
niste", care au fost adoptate de Congresul al III-lea al Interna-
tionalei Comuniste. 314.

170 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a adoptat la 16 noiem-
brie 1922 o hotarire care prevedea ca in cursul lunii ianuarie
1923 efectivele armatei vor fi reduse de la 800 000 la 600 000 de
oameni. Plenara din 18 decembrie 1922 a C.C. al P.C. (b) din
Rusia a confirmat aceasta hotarire a Biroului Politic, ardtind
totodata ca reducerea efectivelor armatei trebuie sa fie compen-
sata printr-o imbunatatire a tehnicii militare i recomandind in
acest scop ca C.C.P. sa gaseasca mijloace pentru refacerea urgenta
a uzinelor militare. Plenara a recomandat ca, in numele celui
de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, sa se
adreseze tuturor popoarelor un apel in care sI se sublinieze din
nou ciL R.S.F.S.R. nazuieste spre realizarea dezarmarii generale

sa se ceara popoarelor sa infringa impotrivirea pe care aceasta
propunere a Tarii Sovietelor o intimpina din partea celorlalte
state.

Al X-lea Congres general al Sovietelor din Rusia a confirmat
din nou si in mod solemn, in numele a milioane de oameni ai
muncii, vointa sa de pace si de munca pasnica. In fata perico-
lului unor noi razboaie, in fata turbatei curse a inarmarilor pc
care au initiat-o guvernele capitaliste, in fata infamiei tratatului
de la Versailles si a masinatiilor colonialiste ale statelor burgheze

se spunea in apelul adoptat de congres muncitorii i 0.-
ranii din R.S.F.S.R. Ii ridica iaräsi glasul spre a preveni popoa-
rele asupra primejdiilor ce le ameninta.

Oameni ai muncii din lumea intreaga ! Voi toti care nu doriti
deck sa fiti lasati sa munciti in pace, uniti-va eforturile cu cele
ale Rusiei Sovietice, pentru a asigura pacea, pentru a feri ome-
nirea de noi i monstruoase razboaie de exterminate !...

Al X-lea Congres al Sovietelor, confirmind in mod solemn
politica sa de pace, cheama pe toti sa sprijine accasta
cheama toate popoarele sa ceara guvernelor lor pace. Cauza pacii
se afla in miinile popoarelor. Pentru preintimpinarea pericolului
unor noi razboaie este nevoie de unirea eforturilor tuturor oa-
mcnilor muncii din lumea intreaga. Omenirii ruinate, infome-
tate si istovite de chinuri si de suferinte, trebuie sä i se asigure
cu orice pre; pacea". 317.

171 Colonia rusii din Statele Unite ale Americii, care in deceniul
al 3-lea al secolului nostru numara, dupl calcule aproximative,
circa trei milioane de oameni, se compunea in majoritate din
cmigranti care, din motive politice, economice i religioase,
rasisera Rusia inainte de revolutie ; elementele burgheze, nobiliare

intelectuale care fugisera din Rusia dupl. Revolutia Socialista
din Octombric formau o infima parte a acestei colonii. Deose-
birea in cc priveste situatia economica si sociala a acestor gru-
puri, precum i deosebirea de atitudine fata de Rusia Sovietica

si

pa-

si
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politica,
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au dus la impartirea coloniei ruse in dou5 tabere adverse. Din-.
tr-o tabka f keau parte Asociatia prietenilor Rusiei Sovietice
(sectia rusa), Asociatia pentru acordare de ajutor tehnic Rusiei
Sovietice, sectiile ruse ale sindicatelor din S.U.A., Conferinta
unita a diferitelor asociatii ruse de ajutor reciproc si alte orga-
nizacii muncitoresti progresiste, in jurul carora s-a grupat ma-
joritatea colonistilor. Tabara cealalta era o coalitie de organi-
zatii mic-burgheze si monarhiste ruse care se grupasera in jurul
ziarului antisovietic Novoe Russkoe Slovo".

Scrisoarea lui V. I. Lenin era adresata acelei parti a coloniei
ruse care se grupase in jurul organizatiilor situate pe o pozitie
de prietenie fatal de Rusia Sovietica. 318.

172 Expozitia agricola' generala din Rusia urma sal se deschida, po-
trivit hotaririi celui de-al IX-lea Congres general al Sovietelor
din Rusia, in toamna anului 1922. Data fiind insa amploarea
lucrarilor necesitate de organizarea expozitiei si de lichidarea ur-
marilor secetei, deschiderea ei a fost aminata pentru 1923. 0
mare insemnkate se acorda sectiei externe a expozitiei, la care
s-au declarat dispusi sa participe intreprinzatori dintr-o serie
de tari straine. Presa sublinia ca expozitia trebuie sii aiba nu
numai un caracter rusesc, ci intr-un anumit sens si Lnul inter-
national", sa aiba nu numai o insemnkate interna, ci si una
internationala". Probabil ca in legatura cu aceasta a scris
V. I. Lenin, la 6 octombrie 1922, urmatorul mesaj de salut :
Expoziciei agricole internationale de la Moscova. Va urez mult
succes ; rog insistent sä fiu scuzat pentru laconismul scrisorii si
pentru graba in care am scris-o. V. Ulianov (Lenin)" (Arhiva
centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de pe linga
C.C. al P.C.U.S.). Acest mesaj de salut nu a fost expediat ; in
locul lui, Lenin a scris si expediat Comitetului general al expo-
zitiei documentul de fatal.

Deschiderea primei expozitii agricole si de produse mestelu-
garesti din U.R.S.S. a avut loc la Moscova in ziva de 19 august
1923. V. I. Lenin a arkat un mare interes acestei expozitii. Desi
gray bolnav, la 19 octombrie, in cursul ultimei sale vizite la
Moscova, el a parcurs in automobil teritoriul expozitiei. 320.

173 Clarté" grup de scriitori si oameni de cultural progresisti
organizat de H. Barbusse in 1919 pe baza Asociatiei republi-
cane a fostilor combatanti" si a unor asociacii similare dintr-o
serie de 016, grupate laolalta in Internationala fostilor corn-
batanti", a carei lozinca principala a fost : razboi razboiului".
Din grupul Clarté" au facut parte aderentii Internationalei
a III-a H. Barbusse, A. France, P. Vaillant-Couturier si scriitorii
pacifisti R. Rolland, S. Zweig, H. Wells, T. Hardy, U. Sinclair,
J. Romain si altii. Grupul a editat o revista lunara cu acelasi
titlu (a aparut la Paris din octombrie 1919 pina-n ianuarie 1928),
revisti care in primii ani s-a bucurat de succes atit in Franca cit
si in strainatate. Dar din cauza divergentelor ideologice dinauntrul
grupului si a slabiciunii lui organizatorice, el n-a putut sal devina
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o mare organizatie 4i sa exercite o inriurire considerabill. Curind
dupa plecarea lui Barbusse (in aprilie 1924) din postul de re-
dactor al revistei Clarte", aceasta pierdut caracterul pro-
gresist ; in 1928 ea si-a incetat aparitia, iar grupul s-a destramat.

In biblioteca personala a lui V. I. Lenin, la Kremlin, se
pastreaza manifestul grupului, intocmit de H. Barbusse cartea
O raza in intuneric. Ce vrea grupul «Clarte»" cu dedicatia :
Lui Lenin, primul care a scris marile legi nescrise, omagiu
fierbinte. Henri Barbusse". 321.

4 74 Plenara Sovietului din Moscova, care se intrunise laolalta cu
plcnarcle tuturor Sovietelor raionale din Moscova in sala Tea-
trului mare, a ascultat raportul de activitate al prezidiului So-
vietului din Moscova si al comitetului sau executiv, in preajma
noilor alegeri pentru Sovietul orasenesc si pentru Sovictele raio-
nale. V. I. Lenin a venit la sedinta dupi epuizarea problemelor
de pe ordinca de zi. Aparitia pe scena a tov. Lenin scria
Pravda" intr-o scurta nota informativa a fost intimpinata
.cu urale si cu aplauze indelungate, care s-au transformat in pu-
ternice ovatii, acoperind aproape cu desivirsire acordurile nu
mai putin puternice ale «Internationalei», executata de orchestra...
Ovatiile au continuat tot timpul cit a durat tripla executare a
«Internationalei». Tov. Lenin incearca sa-si inceapa cuvintarea,
dar este mereu intrerupt de strigate entuziaste ce se aud din
toate partile «Traiasca conducatorul revolutiei mondiale !»,
«Traiasca tovarasul Lenin !»". Desi slabit de boala, isi amintesc
participantii la plenara, Vladimir Ilici a vorbit cu mult elan.
Cuvintarea sa a fost deosebit de optimista i insufletitoare"
(vezi Amintiri despre V. I. Lenin, partea a 2-a, Bucuresti, Edi-
tura politica, 1958, P. 522).

Aceasta a fost ultima manifestare publica a lui V. I. Lenin.
322.

175 V. I. Lenin se refcra la hotarirca din 14 noiembrie 1922 a Adu-
narii Populare a Republicii Extremului Orient privind unirca
acesteia din urma cu R.S.F.S.R., hotarire a carei adoptare a fost
anuntata la 15 noiembrie 1922. Textul complet al hotaririi a fost
publicat in pres1 la 21 noiembrie 1922, a doua zi dupa ce Lenin

rostit cuvintarea de fatä. 323.

76 La sfirsitul lunii octombrie inceputul lunii noiembrie 1922 au
aparut la rubrica Discutii" a ziarului Pravda" citeva articole
consacrate incheicrii acordului cu L. Urquhart. Discutia fusese
organizata la propunerea lui V. I. Lenin. In scrisoarea sa din
30 octombrie 1922 catre G. L. Peatakov si M. I. Frumkin, Lenin
scria : Telegrarna primita cu privire la intrevederea dintre
tov. Krasin i imputernicitul lui Urquhart ne obliga sa accele-
ram publicarca articolelor consacrate acestei probleme. De accea,
va rog sa publicati chiar miMe in «Pravda» articolul lui Peata-
kov, mentionind ca se publica ca material de discutie. Poimline
trcbuie publicat articolul lui Frumkin sau al altcuiva, la alegerca

si-a

si-a
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acestuia" (Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-
leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). 327.

177 Al V-lea Congres general al Sindicatulni lucratorilor din aparatul
de stat a avut loc la Moscova intre 16 si 21 noiembrie 1922. La_
congres au participat 201 delegati. Printr-un vot al Congresului
al VI-lea al Sindicatului lucratorilor din aparatul de stat din
gubernia Tver, V. I. Lenin a fost ales delegat de onoare la cel
de-al V-lea Congres general, care, la rindul sau, 1-a ales pre-
sedinte de onoare i i-a ady sat un mesaj de salut. Congresul
discutat urmatoarele probleme : darea de seaml a C.C. al sin-
dicatului, sarcinile imediate ale sindicatului, probleme organi-
zatorice, lucrarile de stabilire a tarifelor de salarizare si altele-

Mesajul de salut al lui Lenin, primit dupa incheierea lucrarilor
congresului, a fost citit la 24 noiembrie 1922 in prima sedinta a
noului prezidiu al Comitetului central al Sindicatului lucratorilor
din aparatul de stat. Sarcinile trasate de Lenin, precum i reco-
mandarea sa ca problema aparatului de stat s formeze obiectul
unei dczbateri speciale au stat la baza pregatirii si a tuturor lu-
crarilor Congresului al VI-lea al lucratorilor de stat din Rusia,,
in ziva deschiderii caruia, la 21 decembrie 1922, mesajul de salut
al lui Lenin a fost citit in fata delegatilor. 332.

178 Scrisoarea lui V. I. Lenin a fost trimisä membrilor Biroului Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, cu rugamintea de a se pro-
nunta asupra propunerii privind reducerea programului de repa-
ratii nvale. 333.

179 Este vorba de comisia numita de C.C. al P.C. (b) din Rusia in
vederea examinarii planului anual de construccii navale si de lu-
crari de fortificatii. 333.

180 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, discutind In sedinta
sa din 30 noiembrie 1922 programul de reparatii navale, a hotark
ca suma totala a alocatiilor pentru reparatii navale sa fie redusa la
8 000 000 de ruble. La propunerea lui V. I. Lenin, fondurile eco-
nomisite au fost alocate Comisariatului poporului pentru Invata-
mintul public (vezi volumul de fata, p. 348). 334.

181 Este vorba de urmatoarea obiectie formulati de Trotki pe scri-
soarea adresati de Lenin la 25 noiembrie 1922 membrilor Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia si trimisa lor spre a se-
pronunta asupra ei : Nu pot considera drept justa o asemenea,
metoda de reducere <din ochix.". 334.

182 La votarea propunerii lui V. I. Lenin formulati In scrisoarea pre-
cedenta, L. B. Kamenev s-a pronuntat pentru aprobarea sumei de
10 000 000 de ruble, motivindu-si votul prin aceca cal comenzile
au si fost trimise" uzinelor. 335.

/ 83 Al IV-lea Congres general al Sindicatulrei lucratorilor din invii-
kimint s-a tinut la Moscova intre 21 si 26 noiembrie 1922. La.
congres au participat 183 de delegati. In centrul atentiei con-

a_
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gresului a stat problema educaciei politice a lucratorilor din in-
vacamint. In mesajul de salut adresat de C.C. al P.C. (b) din
Rusia delegacilor congresului se spunea : Pentru lucratorii din
invacamint, vremea ezitarilor si a alegerii drumului a luat sfirsit ;
se face unanim simcita necesitatea unei linii comuniste ferme atit
in invacamintul propriu-zis, cit si in pregatirea lucratorilor din
invacamint..." Exammind problemele muncii cultural-educative si
ale invacamintului public, congresul a chemat pe lucratorii din
invacamint sa- si mobilizeze toate forcele pentru a rezolva cu suc-
ces problemele ce le stau in faci, pentru a invinge greutacile exis-
tente in munca lor, si a subliniat ca victoria pe frontul cultural
e, de asemenea, posibill numai sub conducerea P.C. din Rusia,
asa cum numai sub conducerea lui a fost posibila victoria pe
fronturile ràzboiului".

Congresul 1-a ales pe Lenin presedinte de onoare i i-a trimis
un mesaj de salut in numele armatei de 500 000 de lucritori
din invacamint". Scrisoarea de raspuns a lui Lenin a fost citit
in sedinca din dimineaca zilei de 26 noiembrie 1922, in aplauzele
furtunoase ale delegacilor. 336.

184 Ajutorul Muncitoresc International (A.M.I.) organizacie de
masa de solidaritate proletara a clasei muncitoare internationale
cu oamenii muncii din Rusia Sovietica. A luat fiinci la Conferinca
internacionala din septembric 1921 a comitetelor pentru ajutorarea
populaciei infometate din Rusia Sovietica, care fusesera create in-
tr-o serie de OH in vederea coordonarii acestui ajutor pe plan
international. Infiincarea Ajutorului Muncitoresc Internacional a
fost räspunsul dat de muncitorii inaintaci din toate carile la apelul
pe care V. I. Lenin 1-a adresat proletariatului internacional la
2 august 1921 (vezi Opere complete, vol. 44, Bucuresti, Editura
politica, 1967, ed. a doua, p. 73-74).

Ajutorul Muncitoresc Internacional trimitea in Rusia alimente
medicamente, ajuta la crearea caminelor de copii etc. In cursul

anilor 1921-1922 a strins peste 5 000 000 de ruble-aur. In acelasi
timp, A.M.I. sprijinea crearea unor asociacii de prieteni ai Rusiei
Sovietice in strainatate, emigrarea in Rusia Sovietica a unor gru-
puri de muncitori straini i crearea de catre ei a unor intreprin-
deri industriale i agricole in scopul de a ajuta poporul sovietic
in opera de refacere a economiei nacionale. Ajutorul Muncitoresc
Internacional a lansat un imprumut internacional, garantat de
C.C.P. al R.S.F.S.R. El a desfasurat o largi activitate editoriali
si a difuzat in strainitate filme despre viaca din Rusia Sovietica.

Scrisoarea lui V. I. Lenin catre Ajutorul Muncitoresc Interna-
cional a devenit pentru acesta din urml un program de activitate
pe linia ajutorarii Republicii sovietice.

Curind dupa aceasta, sarcinile si funcciile A.M.I. au luat o
amploare mai mare. Ajutorul Muncitoresc Internacional a inceput
sa acorde, de asemenea, sprijin material si moral muncitorilor din
toate carile in timpul grevelor i lock-out-urilor, precum i copiilor
de oameni ai muncii i femeilor muncitoare, invalizilor etc.

;i
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In fruntea Ajutorului Muncitoresc Internacional se afla un
Comitet Central, care se alegea la congresul international al repre-
zentantilor tuturor organizaciilor A.M.I. In unele %ari existau sectii
A.M.I. din care, pe linga persoane fizice, faceau parte in mod co-
lectiv diferite organizacii muncitoresti (sindicate, cooperative etc.).

337.

185 Congresul al III-lea al Internacionalei Cornuniste a Tineretului a
avut loc la Moscova intre 4 si 16 decernbrie 1922. La congres au
participat 121 de delegaci din partea a 38 de organizacii de tineret
din diverse cari. Congresul a discutat sarcinile care stau in fata
miscarii de tineret : sprijinirea partidelor comuniste in lupta im-
potriva fascismului, lupta impotriva pericolului de razboi, trans-
formarea uniunilor tineretului comunist in organizacii de masa ale
tineretului muncitoresc si promovarea tacticii de front unic, ri-
dicarea nivelului muncii cultural-educative si teoretice a uniunilor
tineretului comunist i altele. Intr-o rezolucie speciala, congresul
s-a declarat solidar cu mate hotaririle adoptate de Congresul
al IV-lea al Internationalei Comuniste. Congresul a adoptat in
principiu proiectul noului program, propus de Comitetul Executiv
al Internationalei Comuniste a Tineretului, si a recomandat ca
acesta sa fie amplu dezbitut in toate uniunile de tineret.

Mesajul de salut al lui V. I. Lenin a fost citit, in aplauzele
furtunoase ale asistentei, in ziva deschiderii congresului, care a
avut loc in sala Teatrului mare in prezenca a peste 2 000 de de-
legaci ai tineretului muncitoresc din Moscova. In aceeasi zi con-
gresul i-a adresat lui Lenin o scrisoare de raspuns in care, in nu-
mde tineretului comunist, se angaja sa-si consacre mate forcele
luptei pentru cucerirea marii majoritati a tineretului muncitoresc
pentru cauza revolutiei sociale". 339.

186 La Haga a avut loc, intre 10 si 15 decembrie 1922, Congresul
international al pacii, convocat de Internacionala sindicala de la
Amsterdam, sub presiunea maselor muncitoresti, care se ridicasera
la lupta impotriva pericolului unui nou razboi mondial.

V. I. Lenin atribuia o mare insemnatate activitacii delegaciei
sovietice la congres. La propunerea lui a fost creata o comisie spe-
ciall formata din membri ai Biroului Politic, care, impreuni cu
delegacii, urma sa discute toate problemele legate de congres.
Neavind posibilitatea sa participe la sedinca acestei comisii, care
a avut loc la 4 decembrie, Lenin si-a expus in scris punctul de
vedere si a trimis comisiei respectivele insemnari. Dui:4 aceste
indicatii ale lui Vladimir Ilici s-a calauzit delegacia sovietica in
activitatea desfasurata la Congresul de la Haga.

La acest congres au participat circa 630 de delegaci, reprezen-
tind exclusiv organizacii din carile Europei. 0 mare parte din
delegaci era formata din lideri ai partidelor social-democrate, ai
sindicatelor galbene si ai uniunilor cooperatiste reformiste. Un loc
considerabil au ocupat la congres reprezentantii asociatiilor pa-
cifiste burgheze. Organizaciile revolutionare internacionale In-
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ternationala Comunista, Internationala sindicala, precum si repre-
zentantii tarilor asuprite din Asia si Africa nu fusesera invitati
la congres. Printre delegati au fost numai zece comunisti, toti
din partea sindicatelor sovietice.

Pentru a slabi delegatia rusa si pentru a impiedica pe delegatii
comunisti sa desfasoare o activitate ampla, organizatorii congresu-
lui au obtinut din partea guvernului olandez vize de intrare nu-
mai pentru trei delegati din Rusia Sovietica K. B. Radek,
F. A. Rotstein si S. A. Lozovski. $ase dintre delegatii rusi au reusit
si villa' la congres numai la ultirnele doul sedinte, ceea ce in-
seamna ca, in fond, nu au putut participa la lucrarile congresului.

Componenta congresului a determinat cu anticipatie caracterul
lucrarilor lui, care au avut o orientare net anticomunista. Chiar
in prima sedinta au fost respinse cererile delegatilor sovietici de
a se vota o motiune de protest impotriva guvernului Olandei
pentru faptul ca a refuzat sa acorde vize de intrare unora dintre
delegatii sovietici, de a se inscrie pe ordinea de zi problema
neadmiterii la congres a Internationalei Sindicale Rosii, de a se
acorda delegatilor sovietici posibilitatea de a prezenta corapoarte
la o serie de probleme importante.

In pofida piedicilor ce i se puneau, delegatia sovietica a
stiut sa foloseasca tribuna congresului pentru a arata in fata
lumii intregi, peste capul diriguitorilor lui, care este atitudinea
proletariatului revolutionar fata de razboiul imperialist. Combatind
sterilele proiecte de rezolutii pacifiste care au fost prezentate la
congres de initiatorii lui, delegatii sovietici au dezvaluit in chip
convingator toata inconsistenta lor practica. Delegatia sindica-
telor sovietice a supus congresului spre examinare un program
alcatuit din 14 puncte. Textul programului, tiparit in limbile
franceza, germana §i engleza, a fost transmis biroului congresu-
lui si tuturor comisiilor lui, fiind de asemenea difuzat tuturor
delegatilor la congres si trimis la toate ziarele. Programul chema
la lupta energica, de masa pentru anularea tratatului de la Ver-
sailles, pentru demascarea tuturor comploturilor imperialismului
international si publicarea tratatelor secrete, impotriva politicii
agresive a puterilor imperialiste care actioneaza sub steagul Ligii
Natiunilor, impotriva aservirii maselor muncitoare din Germania,
Austria, Bulgaria si din alte taxi prin intermediul reparatiilor,
pentru evacuarea imediata a trupelor aliate din regiunile ocupate
ale Germaniei si din toate tarile, regiunile si teritoriile (Orientul
Apropiat si Extremul Orient, Africa etc.) ocupate in virtutea
unor mandate ale Ligii Natiunilor, adica pe baza dreptului
celui mai tare". Majoritatea oportunistä a congresului a respins
acest program.

Rezolutiile adoptate de congres au fost atit de departe de
scopurile puse in legatura cu convocarea acestui congres al pacii",
incit delegatia sovietica a refuzat sa prezinte vreun amendament
Ia ele. In aceste rezolutii nu se spunea nimic despre capitalism
.ca principala cauza a razboiului, nu se pomenea de necesitatea
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de a duce de pe pozitii de clasi lupta impotriva rAzboiului, de
organizarea unui front muncitoresc unic impotriva rizboiului.

340.

187 Vezi si volumul de fail, p. 60-61, 162-171, 350-352, 354
355. 345.

188 Este vorba de lista cuprinsk in proiectul de Hotkrire in lega-
tura.' cu munca vicepresedintilor (a vicepresedintilor C.C.P. si
C.M.A.)" (vezi volumul de fata, p. 170-171). 345.

189 Aceste amintiri au fost scrise de V. I. Lenin, la ruglmintea Co-
misiei de istoria partidului, pentru o culegere consacrati activi-
tItii revolutionare a lui N. E. Fedoseev (vezi cartea : Fedoseev
Nikolai Evgrafovici. Unul dintre pionierii marxismului revolu-
tionar in Rusia (culegere de amintiri)". MoscovaPetrograd, 1923).
Titlul pentru amintirile lui Lenin a fost sugerat de A. I. Ulia-
nova-Elizarova ; tot ea a propus unele mici modificiri redac-
tionale in text. Pe scrisoarea adresatä lui Vladimir Ilici si in
care ea fäcea aceste propuneri, scrisoare ce se pdstreazi la Arhiva
centralk de partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingl
C.C. al P.C.U.S., figureaza urmatoarea insemnare ficut5. de
Lenin : N-am nimic impotriv5.".

Corespondenta dintre Lenin si Fedoseev, despre care pome-
neste Vladimir Ilici in amintirile sale, nu a fost glsitk. 346.

190 Eliberarea muncii" primul grup marxist rus, intemeiat de
G. V. Plehanov in 1883 in Elvetia. Acest grup a desfasurat o
vastà munck de propagare a marxismului in Rusia. Cele doui
proiecte de program al social-dernocratilor rusi (1883 si 1885),
scrise de Plehanov si publicate de grupul Eliberarea muncii",
au constituit un pas important in directia pregAtirii si cre5rii
unui partid social-democrat in Rusia. Dar acest grup n-a avut
legaturi cu miscarea muncitoreasck practick din Rusia. V. I. Lenin
a arktat a grupul Eliberarea muncii" a pus doar bazele
teoretice ale social-democratiei si a fIcut primul pas in intimpi-
narea miscArii muncitoresti" (Opere complete, vol. 23, Bucuresti,
Editura politica, 1967, ed. a doua, p. 139). Membrii acestui grup
au avut greseli serioase : ei supraapreciau rolul burgheziei libe-
rale si subapreciau rolul revolutionar al tifinimii. Aceste greseli
au constituit germenele viitoarelor conceptii mensevice ale lui
Plehanov si ale altor membri ai acestui grup (P. B. Akselrod,
L. G. Deutsch, V. I. Zasulici).

La Congresul al II-lea al P.M.S.D.R., care a avut loc in
august 1903, grupul Eliberarea muncii" a declarat ci se auto-
dizolv5. 346.

191 Russkoe Bogatstvo" revistI lunark care a apkrut la Peters-
burg din 1876 pink' in 1918 ; la inceputul ultimului deceniu
al secolului al XIX-lea a trecut in miinile narodnicilor liberali
in frunte cu N. K. Mihailovski. In jurul revistei Russkoe Bo-
gatstvo" s-au grupat publicisti care ulterior au devenit rnembri

41 Lenin Opere complete, vol. 45
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marcanti ai partidului eserilor, ai partidului socialistilor-
populisti" i ai grupurilor de trudovici din Durnele de stat. In
1906 revista a devenit organul de presa al partidului socialist-
populist, de orientare semicadeta.

In articolul intitulat Literatura si viata", publicat in nr. 1

din 1894 al revistei Russkoe Bogatstvo", Mihailovski, in do-
rinta de a-i discredita pe marxistii rusi, a reprodus citeva extrase
tendentios alese dintr-o scrisoare pc care i-o adresase
N. E. Fedoseev.

Scrisorile lui Fedosecv catre Mihailovski au fost mult timp
considerate pierdute. In noiembrie 1921, Lenin, la rugamintea de
a indica eine este autorul brosurii Doua scrisori catre N. K. Mi-
hailovski", 1894, a raspuns : S-ar putea ca ea sa fi fost scrisä
de defunctul Fedoseev. Imi aduc aminte c pe vremea aceea
am auzit de corespondenta lui (si a micului sau grup) cu Mihai-
lovski. N-am auzit sa fi aparut in presa. Dar nu pot spune nimic
precis" (Culegeri din Lenin", vol. XXIII, p. 320). Scrisorile lui
Fedoseev catre Mihailovski au fost publicate in intregime abia
in 1933, in nr. 1 al revistei Proletarskaia Revoliutiia". 346.

192 V. I. Lenin venise la Vladimir pentru a se intilni cu N. E. Fe-
doseev la inceputul lunii octombrie 1893. 347.

193 Propunerea lui V. I. Lenin a fost inclusl in hotarirea Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia din 7 decembrie 1922 la
raportul Comisiei de stat a aprovizionarii. Consiliului Comisari-
lor Poporului i s-a recomandat s aloce Comisariatului poporului
pentru invatamintul public 2 000 000 de ruble-aur din fondurile
economisite la programul de reparatii navale (vezi volumul de
fata, p. 333). 348.

194 In coltul sting de sus al primei pagini a manuscrisului de fata,
V. I. Lenin a scris : Se va bate de urgenta in 5 exemplare".
Pe doua din exemplarele dactilografiate ale acestui document,
care se pastreaza la Arhiva centrala de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S., figureaza urma-
toarele insemnari : pe unul Tov. Lenin", iar pe celilalt
Tov. Tiurupa". 350.

195 Al VII-lea Congres general al Sovietelor din Ucraina a avut loc
la Harkov intre 10 §i 14 decembrie 1922. V. I. Lenin a fost ales
membru de onoare al prezidiului congresului. Mesajul de salut
al lui Lenin a fost citit in ziva deschiderii congresului ; in aceeasi
zi, congresul i-a trimis o scrisoare de raspuns. Congresul a spri-
jinit ideea lui Lenin cu privire la unirea de bunavoie a republi-
cilor sovietice suverane intr-un stat unional um= Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste, adoptind in acest sens o hotarire
la raportul prezentat de M. V. Frunze. La 14 decembrie 1922,
cel de-al VII-lea Congres general al Sovietelor din Ucraina i-a
telegrafiat lui Lenin : Chiar acum, Congresul general al Sovie-
telor din Ucraina a adoptat in unanimitate, in sunetele «Inter-
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nationalei*, o rezolutie cu privire la crearea imediati a unei noi
uniuni statale sub denumirea de «Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste*... Salutind in persoana dv. pe conducatorul &au ideo-
logic, congresul ii exprima sperança sa va vada, in viitorul cel
mai apropiat, si in postul de conducitor al guvernului sovietic
unional".

Calauzindu-se dupa indicatille lui Lenin, congresul a acordat
o deosebita atentie i problemelor constructiei de star, politicii
financiare, redresarii industriei si agriculturii. Congresul l-a ales
pe Lenin membru de onoare al C.E.C. al Sovietelor din Ucraina.

353.

196 In dimineata zilei de 13 decembrie, Lenin a avut doua crize.
Medicii i-au prescris odihna. completä. Le-a fost foarte greu
medicilor scria mai tirziu M. I. Ulianova sa-1 convinga
pe Vladimir Ilici sa renunte complet la lucru i sa plece din
oras. Pentru moment i s-a indicat lui Vladimir Ilici sa renunte
la plimbari i sa stea mai mult culcat. In cele din urma, Vladimir
Ilici a consimtit sa piece si a spus ca «chiar de azi va incepe
sa rezolve chestiunile nesolutionate*".

Incepind din ziva aceea, Lenin a lucrat in apartamentul sau
citeva zile in sir, dictind scrisori i dind diferite dispozivii, in
dorinta de a nu lasa nerezolvate chestiunile mai importante.

354.

197 Este vorba de propunerea lui A. I. Rikov ca primirile in audienca
la V. I. Lenin sa se faca, de regula, dupa o prealabila selectio-
nare a solicitatorilor de catre vicepresedintii C.C.P. sau C.M.A.
sau de catre un secretar al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 354.

198 In scrisoarea de fata este vorba de repartizarea muncii intre
vicepresedintii C.C.P. si C.M.A asa cum au propus-o la 12 de-
cembrie 1922 A. D. Tiurupa, L. B. Kamenev si A. I. Rikov.
Vezi in volumul de fati, p. 345 si 350-352, propunerea lui
V. I. Lenin din 4 decembrie 1922 cu privire la repartizarea
muncii intre vicepresedintii C.C.P. i C.M.A., precum si pro-
punerile lui cu privire la sistemul de lucru al vicepresedintilor
al presedintelui C.C.P. 354.

199 Potrivit unei hotiriri din 16 octombrie 1922 a Comitetului
Central (vezi adnotarea 137), problema monopolului comertului
exterior urma sa fie repusa in discuvie la plenara Comitetului
Central al partidului care a fost fixatl pentru 15 decembrie (iar
ulterior aminata pentru 18 decembrie).

V. I. Lenin a desfasurat o vasta munca pregatitoare in ye-
derea acestei plenare : a organizat stringerea de materiale pri-
vind situatia comertului exterior si a desemnat o comisie pentru
studierea lor ; la propunerea lui a fost cercetata activitatea re-
prezentantelor comerciale din strainatate ale R.S.F.S.R. ; el a
stat de vorba cu membri ai C.C., cu lucratori cu munci de ras-
pundere in sectorul economic, pe linie de partid si de star ; a
scris o serie intreaga de scrisori, cautind sa-i convinga pe tovarasii

41*

si



618 ADNOTARI

nedecisi de necesitatea mentinerii monopolului comertului exte-
rior ; s-a inteles cu adeptii punctului sau de vedere sa ia cuvintul
la plenari. Voi lupta la plenara pentru monopol", scria el
intr-una din scrisorile sale.

lntre timp insa boala lui Lenin s-a agravat, iar la 13 decem-
brie medicii i-au interzis sa. lucreze. Nemaiputind participa la
lucrarile plenarei, el i-a adresat in aceeasi zi scrisoarea de fata,
in care a examinat si infirmat argumentele invocate de Buharin
impotriva monopolului comertului exterior in scrisoarea lui din
15 octombrie 1922 catre Comitetul Central. Scrisoarea de fati
a fost trimisa lui I. V. Stalin, precum si lui L. D. Trotki si
V. A. Avanesov. In biletul cu care aceasta scrisoare i-a fost
trimisa lui Avanesov, care impartasea punctul de vedere al men-
tinerii monopolului comertului exterior, Lenin I-a rugat si se
gindeasca bine ce s-ar mai putea adauga la scrisoarea cu privire
la monopolul comertului exterior si cum ar trebui organizata
lupte. Recomandindu-i lui Trotki sa ia cuvintul la plenara in
apararea punctului de vedere ca mentinerea si intarirea mono-
polului comertului exterior sint imperios necesare", Lenin a subli-
niat ca in aceasta problema nu se poate ceda".

Scrisorile lui Lenin, discutiile avute cu el si aprofundarea
materialelor ref eritoare la aceasta problema au convins pe
membrii C.C. de necesitatea mentinerii monopolului comertului
exterior. Si-a schimbat pozitia si Stalin. La 15 decembrie 1922,
el a scris membrilor C.C. : Date fiind noile materiale ce s-au
acumulat in ultimele doua luni,... materiale care pledeaza pentru
mentinerea monopolului comertului exterior, consider de datoria
mea sa declar ca-mi retrag obiectiile impotriva monopolului
comertului exterior, pe care acum douà luni le-am comunicat in
scris membrilor Comitetului Central" (Arhiva centrala de partid
a Institutului de marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.).
Lenin a subliniat cu satisfactie ca o parte din membrii C.C.
care la plenara din octombrie votasera impotriva monopolului
comertului exterior si-au schimbat deja parerea" (vezi volumul
de fall, p. 362).

Lenin a fost categoric impotriva oricarei taraganari a rezol-
varii problemei monopolului comertului exterior la plenara C.C.
Daca exista temeri ca aceasta problema ma framinta si poate
chiar sa influenteze in rau starea sanatatii mele scria Vla-
dimir Ilici , trebuie ea' spun ca ek sint lipsite de orice temei,
caci de zece mii de ori mai mult ma framinta o taraganare care
rapeste orice stabilitate politicii noastre intr-una din problemele
fundamentale". Pronuntindu-se categoric pentru discutarea pro-
blemei monopolului comertului exterior la apropiata plenari, cu
toate ca el nu va putea participa la lucrarile ei, Lenin sublinia
in scrisoarea sa din 15 decembrie catre I. V. Stalin : ...Pe
viitor orice oscilari in aceastã problema atit de importanta sint
absolut inadmisibile, intrucit ar zadarnici orke activitate" (vezi
volumul de fata, p. 362). In ajunul plenarei, Lenin 1-a rugat pe
E. Iaroslavski si-si noteze continutul cuvintarilor pe care le vor
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rosti la plenara Buharin si Peatakov, amindoi adversari ai mo-
nopolului, si, dacä e posibil, si ale altora (vezi volumul de
If*, p. 500).

Plenara din decembrie a Comitetului Central a adoptat in
unanimitate o hotarire prin care a anulat hotirirea plenarei
precedente, din octombt;e, si a confirmat necesitatea absolutà
de a mentine si intari pe plan organizatoric monopolul coiner-
tului exterior". $i totusi, Lenin considera problema monopolului
comertului exterior atit de importanta, inch a propus ca asupra
ei sa fie informata fractiunea comunistä a celui de-al X-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia, care urma si aiba loc
curind, iar apoi intreaga problem a. sa fie pusa in discutia celui
de-al XII-lea Congres ordinar al partidului.

Conform indicatiei lui Lenin, problema monopolului corner-
tului exterior a fost discutati la Congresul al XII-lea al parti-
dului, care a avut loc intre 17 si 25 aprilie 1923. In rezolutia
adoptata de congres la raportul de activitate al C.C. al P.C. (b)
din Rusia se spunea : Congresul confirma categoric inadmisibili-
tatea oricarei stirbiri a monopolului cornertului exterior, inadmi-
sibilitatea oricarei incercari de a-1 eluda si a oricaror ezitari in
aplicarea lui si recomanda. noului Comitet Central sa. ia masuri
sistematice pentru intarirea si dezvoltarea monopolului cornertului
exterior" (Rezol utiile ii hotaririle congreselor, conferintelor
P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I, Bucuresti, E.P.L.P.
1954, p. 703). 356.

200 Liber-schimbism politica economica a burgheziei industriale
caracterizata prin revendicarea libertatii comertului si a ne-
irnixtiunii statului in viata economici a farii. In secolul
al XIX-lea, lozinca libertatii comertului a fost larg folosita de
liber-schimbistii englezi ca mijloc de demagogie sociala. In dorinta
de a atrage de partea lor largi mase muncitoresti in lupta impo-
triva marilor latifundiari, ei afirmau cal libertatea comertului va
imbunatati situatia materialä a oamenilor muncii. K. Marx a
demonstrat toata inconsistenta acestor afirrnatii, care provine din
faptul ci liber-schimbistul vulgaris soarbe conceptiile, notiunile
si etalonul tuturor rationamentelor asupra societatii in care
domnesc capitalul si munca salariata" exclusiv din sfera circu-
latiei simple, adica a schirnbului de märfuri" (K. Marx si
F. Engels. Opere, vol. 23, Bucuresti, Editura politica, 1966,
p. 189). 358.

201 Este vorba de plecarea lui Lenin la Gorki, recornandata de
medici in legatura cu inrautatirea starii sanatatii sale. 361.

202 V. I. Lenin se referl la cel de-al X-lea Congres general al So-
vietelor din Rusia. 361.

203 Vezi in volumul de fata, p. 464-465, planul cuvintarii lui
V. I. Lenin la cel de-al X-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia. Pregatindu-se sa ia cuvintul la congres, inca din noiem-
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brie 1922, cu mult inainte de deschiderea accstuia, Lenin a inceput
sa adune materialele necesare, cerind sa i se aduca carti, extrase
din ziare, spicuind din raportul lui V. P. Miliutin, vicepre-
sedinte al C.E.S., date cu privire la situatia comertului, a fi-
nantelor si a industriei, cerindu-i in scris lui I. I. Hodorovski
sa-i trimità date cu privire la patronajul celulelor orlsenesti
ale P.C. (b) din Rusia asupra celor sätesti si al celulelor sätesti
asupra celor orasenesti. Din planul intocmit pentru cuvintarea
pe care isi propunea s-o rosteasca la congres se vede ca Lenin
intentiona sa abordeze in aceasta cuvintare o serie de probleme
de care s-a ocupat mai tirziu in ultimele lui articole. 361.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro memoria :
In scrisoarea cu privire la marirea numarului membrilor

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

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

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

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

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

apa'rut in 1922".

In

si,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

371.

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

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

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

ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,Invata-
torul...".
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In aceeasi zi, la 2 ianuarie, Lenin a dictat toate completarile
proiectate. Textul dactilografiat nu are titlu. In Pravda" arti-
colul a fost publicat sub titlul Pagini de jurnal".

Articolul lui Lenin a provocat o mare insufletire in rindurile
lucratorilor din invkamint. El a avut o inriurire directa asupra
invatamintului public din tara. La 10 ianuarie 1923, Comisariatul
invatamintului public a trimis sectiilor de invatamint o radio-
gra/nä in care le recomanda sa difuzeze cit mai larg textul
articolului Pagini de jurnal" i si claboreze masuri concrete
pentru realizarea indicatillor date de Lenin. A fost intensificata
munca politica-ideologica in rindurile invatatorimii. La inceputul
anului 1923 seccia de agitatie si propaganda a C.C. al partidului
a intocmit si a trimis organizatiilor locale tezele intitulate Munca
de partid in rindurile invatatorimii", in care, in lumina indica-
tiilor lui Lenin, se trasau sarcini concrete pentru educarea
comunista a invatatorilor. Congresul al XII-lea al P.C. (b) din
Rusia a subliniat in hotaririle sale necesitatea de a largi masurile
pentru imbunatatirea situatiei materiale a invatatorimii, de a
intensifica rnunca politica-ideologica in rindurile acesteia si de
a intari legaturile ei ideologice si organizatorice cu cercurile
sovietice si de partid" (Rezolutiile si hotaririle congreselor,
conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea I, p. 776).

385.

210 De problema cooperatiei intentiona Lenin sa se ocupe in raportul
sau la cel de-al X-lea Congres general al Sovietelor din Rusia.
In planul cuvintarii, intocmit in prima jumatate a lunii de-
cembrie, el si-a notat : Uniunea centrala' a coope-
rativelor de consurn: insemnatatea ei deosebità" (vo-
lumul de fati, p. 465). In acest scop, el ceruse lui L. M. Hinciuk,
presedintele uniunii, date cu privire la activitatea cooperatiei
(vezi Opere, vol. 36, Bucuresti, Editura politica, 1958, p. 596).
In ianuarie 1923, N. K. Krupskaia a cerut pentru Vladimir Ilici
o serie de carti despre cooperatie. I s-au trimis urmatoarele cat* :
Mescereakov, N. Cooperatie si socialism". Culegere de articole,
Moscova, 1920 ; Staudingher, F. Marxismul i cooperatia de
consum", Moscova, 1919 ; Sassen, I. Dezvoltarea teoriei coope-
ratiei in epoca capitalismului", Moscova, 1919 (aceste trei carti
se pastreaza in biblioteca lui V. I. Lenin, la Kremlin) ; Stau-
dingher, F. De la Schulze-Delitzsch la Kreuznach", Moscova,
1919 ; Ceaianov, A. Principalele idei si forme de organizare ale
cooperatici taranesti", Moscova, 1919 ; Tugan-Baranovski, M. I.
Bazele sociale ale cooperatiei", Moscova, 1916 ; Prokopo-
vici, S. N. Miscarea cooperatista in Rusia, teoria i practica ei",
Moscova, 1913.

Articolele Despre cooperaçie i Despre revolutia noastra
(Pe marginea insemnarilor lui N. Suhanov)" au fost predate de
N. K. Krupskaia Comitetului Central in mai 1923. La 24 mai,
Biroul Politic a adoptat urmatoarea hotärire : Biroul Politic
considera necesara publicarea cit mai grabnica a articolelor
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ramase dc la Vladimir Ilici si predate de Nadejda Konstanti-
novna cu data indicata pe ele". La 26 iunie Biroul Politic a
discutat problema cooperatiei in lumina ideilor expuse in arti-
colele lui V. I. Lenin.

Ideile leniniste cu privire la cooperativizarea taranimii au stat
la baza rezolutiei Congresului al XIII-lea al P.C. (b) din Rusia
Despre cooperatie" si Despre munca la sate". Linia funda-
mentalä a partidului in aceasta problema a aratat congresul
a fost trasata in ultimul articol al lui Lenin «Despre cooperatie..
In acest articol Lenin a expus un program de dezvoltare a
cooperativizarii populatiei satesti ca principala metocla de inain-
tare spre socialism intr-o tara taraneasca... Situatia actuall a
satului subliniazi cit se poate de clar justetea caii trasate de
tov. Lenin si cere concentrarea principalei atentii a partidului
in primul rind asupra cooperativizarii inicului producator,
cooperativizare care trebuie sa joace un rol urias in opera de
construire a socialismului" (Rezolutiile si hotaririle congreselor,
conferintelor P.C.U.S. si ale plenarelor C.C.", partea 1, Bucuresti,
E.P.L.P. 1954, p. 828). 391.

211 Articolul Despre revolutia noastra" a fost scris de V. I. Lenin
in legatura cu cartile III si IV ale lucrarii Insemnari despre
revolutie" a cunoscutului mensevic N. Suhanov (BerlinPeters-
burgMoscova, editura Z. I. Grjebin, 1922). In Jurnalul secre-
tarelor de serviciu ale lui V. I. Lenin" figureaza la data de
24 decembrie 1922 urrnitoarea insemnare : La cererea lui Vla-
dimir Ilici i-am procurat volumele III si IV din lacrarea lui
Suhanov «Insemnari despre revolutie.", iar mai departe, la 29 de-
cembrie, s-a notat : Medicii i-au permis sa citeasca. Vladimir
Ilici citeste lucrarea lui Suhanov «Insemnari despre revolutie.
(volumele III si IV)". Lenin a inceput sa-si dicteze insemnirile
in ziva de 16 ianuarie 1923 si a continuat a doua zi. In Jurnal"
figureaz a. la data de 17 ianuarie urmatoarea insemnare : Vladimir
Ilici rn-a chemat pentru o jumatate de ora intre 6 si 7. A revazut
insemnarile despre cartea lui Suhanov cu privire la revolutie si
a facut in ele o serie de rnodificari. Timp de vreo 10-15 minute
a dictat in continuare pe aceeasi tuna" (volurnul de fata, p. 501).

Textul articolului predat de N. K. Krupskaia redactiei ziarului
Pravda" nu avea titlu ; titlul a fost dat de redactia ziarului.

400.

212 V. I. Lenin se refera, probabil, la caracterizarea Comunei din
Paris ca form a. politica elastical prin excelenta", caracterizare
facuta de K. Marx in lucrarea sa Razboiul civil din Franca"
(vezi K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 17, Bucuresti, Editura
politica, 1963, p. 359) si la Malta apreciere acordata de Marx
elasticitatii parizienilor" in scrisoarea sa din 12 aprilie 1871 catre
L. Kugelmann (vezi K. Marx si F. Engels. Opere alese in doua
volume, vol. II, Bucuresti, Editura politica, 1967, ed. a III-a,
p. 436). 400.
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213 V. I. Lenin se refera la urmatorul pasaj din scrisoarea lui K. Marx
din 16 aprilie 1856 cam F. Engels : Toata chestiunea in Germania
va depinde de posibilitatea ca revolutia proletarà sal fie sprijiniti
de o a doua editie a razboiului taranesc. In acest caz lucrurile
vor merge de minune" (K. Marx si F. Engels. Opere alese in douà
volume, vol. II, Bucuresti, Editura politica, 1967, ed. a III-a,
p. 427). 400.

214 Articolul Cum sa reorganiza'm Rabkrinul" are legatura directa
cu Scrisoarea catre congres" a lui Lenin si dezvolta ideile expuse
in ea. La acest articol V. I. Lenin a inceput sä lucreze in primele
zile ale lunii ianuarie 1923 ; el a dictat planul articolului, apoi,
in zilele de 9 si 13 ianuarie, prima varianta a articolului, sub
titlul Ce s facem cu Rabkrinul ?" (vezi volumul de fata,
p. 466-474). In zilele de 19, 20, 22 si 23 ianuarie, Lenin a
dictat varianta a doua, definitiva, a articolului de fata, pe care
1-a intitulat Cum sa reorganizam Rabkrinul (Propunere pentru
Congresul al XII-lea al partidului)". Articolul lui Lenin Mai
bine mai putin, dar mai bine" este o continuare direct i o
dezvoltare a articolului Cum sa reorganizam Rabkrinul".

Pornind de la indicatiile lui Lenin, Comitetul Central
al P.C. (b) din Rusia a elaborat o serie de teze cu privire la
reorganizarea i imbunatatirea muncii institutiilor centrale de
partid. Plenara din 21-24 februarie a Comitetului Central a
aprobat, cu unele modificari, tezele prezentate si a hotarit ca
problema organizatorica sa fie trecuta ca punct special pe ordinea
de zi a Congresului al XII-lea al partidului, care urma sa aiba
loc in curind. Tezele prevedeau marirea numarului metnbrilor
C.C. de la 27, citi au fost alesi la Congresul al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia, la 40. Totodata se stabilea c membrii Prezidiului
C.C.C. au dreptul de a asista la lucrarile plenarelor C.C., iar
rrei reprezentanti permanenti ai C.C.C., desemnati dintre membrii
prezidiului acesteia, au dreptul de a asista la sedintele Biroului
Politic. In dezbaterea plenarelor C.C. urmau sa fie puse toate
problemele fundamentale. Biroul Politic era obligat s prezinte
la fiecare plenara a C.C. o dare de seama asupra activitatii des-
fasurate in perioada dintre cele doui plenare.

Plenara din februarie a C.C. al P.C. (b) din Rusia a declarat
necesara largirea componentei Comisiei Centrale de Control si
stabilirea unei legaturi organizatorice strinse intre organele con-
ducatoare ale controlului de partid si de stat. Pentru Congresul
al XII-lea al P.C. (b) din Rusia a fost elaborat un project de
rezolutie a congresului cu privire la reorganizarea Rabkrinului
a Comisiei Centrale de Control.

Impotriva planului leninist de intarire a Comitetului Central
a luat atitudine Trotki. El a declarat c largirea componentei
C.C. ii va rapi acestuia stabilitatea necesara." i ameninta sa
aduca un gray prejudiciu preciziei i bunului mers al lucrarilor
C.C.". Mai mult, Trotki propunea sa se creeze, alaturi de Comi-
tetul Central, un Consiliu al partidului, format din membri

gi



630 ADNOTARI

membri supleanti ai C.C., membri ai C.C.C. si vreo 20-30 de
reprezentanti ai regiunilor si organizatiilor locale, consiliu care
sa fie ales tot de congresul partidului, sä dea directive Comitetului
Central §i. sa-i controleze activitatea. Comitetul Central a respins
cu hotarire obiectiile lui Trotki impotriva largirii cornponentei
C.C., precum si ideea lui de a se crea in partid, de fapt, doui
centre conducatoare, ceea ce contravenea normelor leniniste ale
vietii de partid.

Congresul al XII-Iea al partidului a adoptat rezolutia cu
privire la problema organizatorica si rezolutia Despre sarcinile
Inspectiei muncitoresti-taranesti g ale Comisiei Centrale de Con-
trol", ambele elaborate de Comitetul Central. In conformitate cu
propunerile lui V. I. Lenin, congresul a lärgit componenta C.C.
si a C.C.C. si a creat un organ unificat : C.C.C.-I.M.T. 405.

215 Lenin se refera, probabil, la articolul lui I. Larin Reflectii pe
marginea bugetului Rusiei", publicat in nr. 6 si 9 din 10 si
13 ianuarie 1922 al ziarului Pravda". 432.

216 E vorba de G. L. Peatakov, presedintele Directiei centrale a
industriei carbonifere a Donbassului. 433.

217 Lenin se refera la concediul sau de boalä, in timpul caruia el a
stat la Gorki, venind din cind in cind la Moscova. 434.

218 Problemele puse de V. I. Lenin in insemnarile de fatal au fost
atinse de el in interviul acordat lui A. Ransome, corespondentul
ziarului Manchester Guardian", precum si in raportul prezentat
la Congresul al IV-lea al Internationalei Comuniste (vezi volumul
de fata, p. 282-284, 305-308). 454.

219 V. I. Lenin are in vedere aici un citat din articolul sail Despre
4<stingismul* copiliros si despre spiritul mic-burghez" (vezi
Opere complete, vol. 36, Bucuresti, Editura politica, 1965,
ed. a doua, p. 227-331). Se pare ca citatul a fost dat de Lenin
dupa brosura Sarcina principall a zilelor noastre" Despre
«stingismul, copiliros si despre spiritul mic-burghez" (edit. de
Sovietul de deputati ai muncitorilor sit ostasilor rosii din Petro-
grad, 1918, P. 18). Exemplarul de brosurä in care sint insemnate
pasajele citate de Lenin in planul raportului si in raportul la
Congresul al IV-lea al Internationalei Comuniste se pastreaza la
Arhiva centrala de partid a Institutului de marxism-leninism de
pe linga C.C. al P.C.U.S. 455.

220 Este vorba de eliberarea Vladivostokului de catre trupele sovie-
tice la 25 octombrie 1922. 457.

221 V. I. Lenin a fliat toat 5. pagina cu textul de mai sus si a scris
deasupra : vezi pe verso". Pe verso incepe planul in limba
germana. 458.

222 Vezi adnotarea 204. 464.
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223 Date le folosite de V. I. Lenin reflecta raminerea in urma a
cresterii preturilor fatal de cresterea cantitatii banilor aflati in
circulatie in perioada iunie-noiembrie 1920 (cu 16(1), 1921
(cu 50%) si 1922 (cu 60%). Denotind o stabilizare a ru lei, ele
au servit, probabil, ca dovezi in sprijinul punctului 8 din
conspect : Finance le. Un mic pas inainte".

Aceste date au fost luate de Lenin, probabil, din introducerea
lui L. N. Kritman la culegerea Pe cãi noi. Rezultatele noii
politici economice in 1921-1922" (Partea a II-a. Finantele.
Lucrari aparute sub ingrijirea unei comisii a C.M.A. Moscova,
editat de C.M.A., 1923). Pregatindu-si cuvintarea, Lenin a cerut
la 10 decembrie 1922 corectura culegerii. 464.

224 V. I. Lenin se refera, probabil, la articolul lui F. Kin Specia-
listii (Studiu de statistica)", aparut in nr. 197 din 3 septem-
brie 1922 al ziarului Pravda". Pe baza unei anchete in cadrul
careia au fost chestionati 230 de ingineri ocupati in diverse
institutii de stat si in trusturi, autorul articolului a ajuns la
concluzia cal existä doua categorii de specialisti : una ostila
Puterii sovietice i alta care se lasa tot mai mult atrasi pe calea
colaborarii cu Puterea sovietica. El considera cä una din sarcinile
Puterii sovietice este de a stimula prin toate mijloacele aceasta
diferentiere a specialistilor burghezi.

Dupa marturia Mariei Ilinicina Ulianova, acest articol, scris
de specialistul fára partid Frumkin (sub pseudonimul F. Kin),
a recinut in mod deosebit atentia lui Vladimir Ilici, care 1-a
pomenit in repetate rinduri i nn-a rugat sa stau de vorba cu
autorul, transmit parerea sa si sa aflu unde lucreaza".

465.

225 Este vorba, probabil, de conferinta pentru problemele
muncii de conducere, care a avut loc in septembrie 1922

la Moscova. 473.

226 In Jurnalul secretarelor de serviciu ale lui V. I. Lenin" au
fost consemnate dispozitiile date de Lenin, primirile in au-
dienta i alte fapte din perioada 21. XI. 1922-6. III. 1923.

Insemnari1e in Jurnalul secretarelor de serviciu" au fost facute
de L. A. Fotieva, secretara a C.C.P. si a C.M.A., M. A. Volo-
diceva, adjuncta ei, N. S. Allilueva, M. I. Glasser, S. A. Flakser-
man, secretare, si S. M. Manuceariant bibliotecara lui Lenin.

Pentru tinerea Jurnalului" a fost folosita o condica de inre-
gistrare a corespondentei plecate, in care s-au facut patru rubrici :
data, numele secretarei de serviciu, dispozitiile primite, mentiuni
cu privire la executarea lor. Pe coperta interioara figureaza urma-
toarea insemnare Rugam ca in acest «Jurnal* sa fie consem-
nate toate dispozitiile primite si tot ce se intimpla in orele de
serviciu, inclusiv mentiunile referitoare la executarea dispozitiilor.
21/XI-22".

Adnotari la Jurnal" se dau in cazurile in care evenimentele,
faptele sau persoanele mentionate in el nu figureaza in datele din

42
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viata si activitatea lui V. I. Lenin, in indicele de nume si in adno-
tarile la textul lucrarilor lui Lenin cuprinse in volumul de
fatl. 479.

227 Este vorba de o sedinta a C.C.P. prezidata de V. I. Lenin.
481.

228 La 21 noiembrie membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia urmau sa se pronunte asupra propunerii lui G. V. Cicerin,
comisarul poporului pentru afacerile externe, ca V. V. Vorovski,
reprezentantul plenipotentiar al R.S.F.S.R. in Italia, sa fie inclus
in componenta delegatiei la Conferinta de la Lausanne. 481.

229 Zaks, B. G. secretar general-adjunct al C.C.P. 482.

230 Nazaretean, A. M. secretar adjunct al C.C. al P.C. (b) din
Rusia. 482.

231 Burakova, M. N. secretar tehnic al Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia. 482.

232 Vezi volumul de fata, p. 225-226. 482.

233 V. I. Lenin primise proiectul de rezolutie Concept de program
agrar de actiune", intocmit de E. Varga pentru cel de-al IV-lea
Congres al Internationalei Comuniste, insotit de o adresal a Co-
mitetului Executiv al Cominternului prin care era rugat sa-si
dea avizul asupra acestui proiect. Observatiile facute de
V. I. Lenin pe marginea acestui proiect au fost trimise in dimi-
neata zilei de 25 noiembrie. 483.

234 Membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia urmau
sa se pronunte asupra propunerii lui G. V. Cicerin ca guvernul
sovietic sa trimità organizatorilor Conferintei de la Lausanne o
nota cu privire la participarea delegatiei sovietice la lucrarile
conferintei si la participarea reprezentantilor sovietici la lucrarile
comisiei strimtorilor. 483.

235 Fusese pusa la vot hotarirea din 24 noiembrie a Secretariatului
C.C. al P.C. (b) din Rusia privind numirea unei comisii formate
din F. E. Dzerjinski (presedinte), D. Z. Manuilski si V. S. Mit-
kevici-Kapsukas, membri, care urma sa cerceteze de urgenta." de-
claratia de protest a membrilor C.C. al P.C. din Gruzia demisio-
nati la 22 octombrie si sa faci propuneri pentru instaurarea unei
paci trainice in C.C. al P.C. din Gruzia. V. I. Lenin s-a abtinut
de la vot. 484.

236 Este vorba, probabil, de scrisoarea in care Comitetul Executiv al
Internationalei Comuniste il ruga pe V. I. Lenin sa primeasca
unele delegatii care participau la lucrarile Congresului al IV-lea
al Cominternului si de o scrisoare de la I. V. Stalin cu privire la
masurile pentru combaterea achizitiilor ilicite de platina. 484.

237 Este vorba, probabil, de articolele
cu refuzul

aparute in Pravda" la 2 fe-
in-bruarie 1923 in legatura guvernului sovietic de a

--
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cheia contractul de concesiune cu industriasul englez
L. Urquhart. 484.

238 Raportul lui V. P. Miliutin, vicepresedinte al C.E.S., asupra pro-
blemelor comertului, finantelor i industriei a fost trimis lui
V. I. Lenin ca material documentar pentru raportul säu la
cel de-al X-lea Congres general al Sovietelor din Rusia. 485.

239 Kramer, V. V. profesor neuropatolog ; a participat la Ingri-
jirea sntäçii lui V. I. Lenin. 485.

240 Pe fisa suplimentara' figureaz1 urmItoarea insemnare : A ce-
rut ca In completarea materialelor referitoare la monopolul co-
mertului exterior sa' i se aduca* procesul-verbal al consfatuirii
prezidate de Lejava si alte documente, precum si lista numerelor
de telefon automat. Toate i-au fost duse acasà. A dat Lidiei
Aleksandrovna insarcinarea de a se informa la Frumkin, Lejava

Tiurupa asupra materialelor referitoare la monopolul corner-
tului exterior. A vorbit la telefon cu Frumkin, cu Gorbunov i cu
altii. A luat cunostintI de ordinea de zi a C.M.A.". In aceeasi zi
i s-a trimis lui V. I. Lenin procesul-verbal al sedintei din 13 oc-
tombrie a Comisiei pentru comert interior de pe ling5. C.M.A.
486.

241 M. Sorokin. Cadrele de conducere a industriei noastre" (Eko-
nomiceskaia Jizn", 26 noiembrie 1922). In text figureaza" gresit
data de 27 noiembrie. 486.

242 Fomin, V. V. adjunct al comisarului poporului pentru calk de
comunicatie. 486.

243 Vezi V. I. Lenin. Articole i cuvintiri din anii 1922-1923,
Moscova, 1936, P. 381. 486.

244 In sedinta sa din 30 noiembrie, Biroul Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia a ascultat raportul cu privire la Uniunea republicilor",
Intocrnit de o comisie a plenarei C.C., si a adoptat principiile de
baza ale Constitutiei U.R.S.S. 487.

245 Vezi volumul de fata, p. 333-335. 487.

246 La 30 noiembrie Biroul Politic al C C. al P.C. (b) din Rusia a
confirmat hotarirea din 20 noiembrie a Biroului Organizatoric
al C.C. cu privire la convocarea plenarei C.C. pentru ziva de
15 decembrie. 487.

247 Este vorba de articolul Convorbire cu A. V. Pesehonov". 487.

248 Vezi adnotarea 224. 489.

249 Vezi volumul de fata, p. 337-338. 489.

250 Scrisoarea cItre A. I. Sviderski, membru In colegiul Comisaria-
tului poporului pentru Inspectia muncitoreascl-tara'neascI, a fost
seinnati de V. I. Lenin la 5 decembrie. 489.
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251 Belenki, A. I. colaborator al Directiei politice de stat (G.P.U.).
490.

252 Este vorba de un memoriu al lui A. G. Mihailovski cu privire la
situatia financiara si economica a tarii si de tezele lui
A. M. Krasnoscekov, adjunct al comisarului poporului pentru fi-
nally, cu privire la finantarea industriei. 490.

253 Vezi volumul de fata, p. 339. 492.

254 C. Reyes. Nuevas y viejas rutas", Buenos Aires, 1922. Cartea
ii fusese trimisa lui V. I. Lenin de la secretariatul Comitetului
Executiv al Internationalei Comuniste. La 7 decembrie cartea a
fost restituita la secretariat spre a fi tradusa (vezi Biblioteca de
la Kremlin a lui V. I. Lenin", Moscova, 1961, P. 665). 492.

255 Vezi volumul de fata, p. 340-344. 492.

256 Pe aceasta lista se arata ca delegatia e formata din : I. Hans
presedintele Uniunii Sindicatelor din Cehoslovacia, Chamosta
presedintele Sindicatului muncitorilor din intreprinderile comu-
nale, Franck membru al Sindicatului muncitorilor din con-
structii, Richter membru al Sindicatului muncitorilor din
transporturi, Chapera reprezentant al Sindicatului muncitori-
lor de la gaz si electricitate. Delegatia i-a transmis lui V. I. Lenin
un mesaj de salut din partea muncitorilor cehoslovaci. 492.

257 Antelovici, N. M. luctitor cu muncl de raspundere in C.C.S
din Rusia. 493.

258 Vezi volumul de fata, p. 346-347. 494.

259 Procesul-verbal al sedinyi din 7 decembrie a Biroului Politic i-a
fost trimis lui V. I. Lenin dupa discutia avuta. cu L. A. Fotieva,
care-1 informase pe Vladimir Ilici asupra hotaririlor adoptate de
Biroul Politic dupa plecarea sa. 494.

260 Vezi volumul de fata, p. 353 494.

261 Vezi volumul de fata, p. 348 495.

262 Vezi volumul de fata, p. 350-352. 495.

263 Este vorba de o scrisoare a lui V. I. Lenin Catre C. Lazzari (vezi
Culegeri din Lenin", vol. XXXVI, p. 517-518). B. Suvarin,
delegat la Congresul al IV-lea al Internationalei Comuniste, a
fost rugat de V. I. Lenin si traduca aceasta scrisoare. 495.

264 Vezi volumul de fata, p. 162-171. 495.

265 Era pus la vot un proiect de hotarire a Biroului Politic cu
privire la sentinta in procesul eserilor din Baku (proiect intocmit
in baza unei telegrame din 7 decembrie). V. I. Lenin a votat
pentru adoptarea proiectului de hotarire. La 14 decembrie Biroul
Politic a stabilit ca n-are nimic de obiectat impotriva sentinyi.

495.
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266 Avizul lui M. I. Frumkin asupra tezelor comisiei C.C.P. pentru
verificarea activitãçii reprezentantelor comerciale ale R.S.F.S.R.
din strainatate a fost trimis la 11 decembrie i prezentat lui
V. I. Lenin la 13 decembrie. 496.

267 In registrul de iesire, la nr. 8 605 figureaza scrisoarea lui V. I. Le-
nin catre M. I. Frumkin ; la nr. 8 606 insarcinarea data lui
N. P. Gorbunov de a pregati pentru Lenin pina marti (12 decem-
brie) corectura culegerii Pe cai noi. Rezultatele noii politici
economice in anii 1921-1922. Lucrari aparute sub ingrijirea unei
comisii a C.M.A.", Moscova, editat de C.M.A., 1923 (partea
a II-a. Finantele ; partea a III-a. Industria). 496.

268 Vezi volumul de fata, p. 354-355. 497.

269 Vezi volumul de fata, p. 356-360. 497.

270 La 14 decembrie, Biroul Politic a revenit asupra hotaririi sale
din 7 decembrie si a hotarit ca Rojkov sa fie expulzat la Pskov,
punindu-i-se in vedere cá la prima manifestare antisovietica va fi
expulzat din tarl. 498.

271 In aceasta scrisoare V. I. Lenin si-a exprimat speranta ca ple-
nara va adopta o hotarire care sa confirme c. monopolul co-
mertului exterior famine nestirbit, intrucit o parte dintre cei
care la plenara din octombrie votasera impotriva monopolului au
trecut intre timp pe pozitii juste. 499.

272 Vezi volumul de fata, p. 361 499.

273 Kojevnikov, A. M. medic neuropatolog care I-a ingrijit pe
V. I. Lenin. 499.

274 Pakaln, P. P. comandantul garzii personale a lui V. I. Lenin
la Gorki. 500.

275 Förster, 0. R. profesor neuropatolog german ; era consultat de
medicii care it ingrijeau pe V. I. Lenin. 500.

276 Pe vremea aceea se desfasurau lucrarile celui de-al X-lea Congres
general al Sovietelor din Rusia (23-27 decembrie 1922). 500.

277 Vezi adnotarea 205. 501.

278 Vezi adnotarea 211. 501.

279 Vezi volumul de fata, p. 400-404. 501.

280 Vezi volumul de fata, p. 405-410. Prima varianta : volumul de
fatal, P. 466-474. 502.

281 Hlopleankin, M. 1. membru al colegiului Comisariatului po-
porului pentru problemele muncii. 502.

282 A doua zi (la 21 ianuarie), M. A. Volodiceva a rugat sa se
trimita. pentru V. I. Lenin revistele : Sotialisticeskii Vestnik" nr. 1,
Sovremennie Zapiski" nr. XIII si Zarea" nr. 9-10. 502.
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283 Raportul comisiei prezidate de F. E. Dzerjinski a fost discutat de
Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia in sedinta sa din
25 ianuarie 1923 ; propunerile comisiei au fost aprobate. 503.

284 V. I. Lenin se referl la urmatoarele carti : P. M. Kerjentev.
Principii de organizare", Petersburg, 1922 ; 0. A. Ermanski.
Organizarea stiintifica a muncii si sistemul Taylor", Moscova,
1922. Aceste carti sint mentionate de V. I. Lenin in articolul sau
Mai bine mai putin, dar mai bine" (vezi volumul de fata,
P. 411-427). Referitor la cartea lui Ermanski vezi, de ase-
menea, recenzia neterminata a lui V. I. Lenin O lingura de
catran intr-un butoi de miere" (volumul de f ma, p. 221-222).

504.

285 La 1 februarie Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a
aprobat ca materialele comisiei Dzerjinski pentru problema gru-
zina sa fie puse la dispozitia lui V. I. Lenin. 505.

286 L. A. Fotieva a notat urmatoarele indicatii ale lui V. I. Lenin :
1) Pentru ce anume a fost acuzat de deviatorism vechiul C.C.
al P.C. din Gruzia ? 2) Ce anume li s-a reprosat ca incalcare
a disciplinei de partid ? 3) Pentru ce anume este acuzat Comite-
tul tinutal Transcaucazia de reprimarea C.C. al P.C. din Gruzia ?
4) Mijloace fizice de reprimare (obiomecanica») ? 5) Linia C.C.
(al P.C. (b) din Rusia. Nota red.) in absenta lui Vladimir
Ilici si. in timpul cit si-a exercitat atributiile. 6) Atitudinea comi-
siei. A cercetat ea oare numai acuzatiile impotriva C.C. al P.C.
din Gruzia sau si cele formulate impotriva Comitetului tinutal
Transcaucazia ? A cercetat ea oare cazul de biomecanica ? 7) Si-
tuatia actuala (campania electorala, mensevicii, reprimare, disen-
siuni nationale)" (Arhiva centrala de partid a Institutului de
marxism-leninism de pe linga C.C. al P.C.U.S.). 505.

287 Vezi volumul de fata, p. 411-427. 505.

288 Este vorba de lucrarea Revolutia proletara si renegatul Kautsky".
510.

289 Vezi adnotarea 205. 511.

290 V. I. Lenin ceruse urmatoarele carti : V. S. Rojitin. Stiinca notia
si marxismul", Harkov, 1922 ; S. I. Semkovski. Marxismul ca
disciplina de predare. Referat prezentat la conferinta pedagogica
din Ucraina (iulie, 1922)", Harkov, 1922 ; M. Alski. Finantele
noastre in timpul razboiului civil si al n.e.p.-ului", IVIoscova,
1923 ; S. N. Falkner. Un reviriment in dezvoltarea crizei in-
dustriale mondiale", Moscova, 1922 ; G. Tiperovici. Noi insine !
(Bilantul a cinci ani de constructie economica)", Petersburg, 1922 ;
L. Axelrod (Ortodox). Impotriva idealismului. Critica unor cu-
rente idealiste in gindirea filozofica. Culegere de articole",
MoscovaPetrograd, 1922 ; A. Drews. Mitul lui Hristos", Mos-
cova, 1923 ; P. G. Kurlov. Sfirsitul tarismului rus. Amintirile
unui fost comandant al jandarmeriei", Moscova-Petersburg, 1920 ;
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S. I. Kanatcikov. Pe teme actuale (Pagini de ideologie prole-
tare), Petrograd, 1923 ; I. A. Modzalevski. Mituri proletare
(Abateri ideologice in poezia proletara contemporana", Semipa-
latinsk, 1922 si altele. 512.

291 L. A. Fotieva a notat urmitoarele : Indicatiile primite de la
Vladimir Ilici : sa se dea de inveles lui Sol; (A. A. Sol; mem-
bru al Prezidiului C.C.C. al P.C. (b) din Rusia. Nota red.)
cl el (V. I. Lenin. Nota red.) este de partea celui ultragiat.
Si se dea de inteles cuiva dintre cei ultragiati ca Lenin e de
partea lor.

Trebuie avute in vedere 3 lucruri : 1. Nu este Ingaduit si
se recurga la mijloace contondente. 2. E nevoie de concesii.
3. Nu se poate compara un stat mare cu unul mic.

Stalin stia ce se Intimpla ? De ce nu a reaccionat ?
Calificativul de «deviatori*, aplicat pentru deviere spre so-

vinism si mensevism, dovedeste ca de aceeasi deviere se fac
vinovavi Insisi adeptii politicii de mare putere.

Vladimir Ilici a cerut sa-i adunarn materialele aparute in
presa".

Intre 15 februarie si 4 martie nu s-a facut nici o Insemnare
In Jurnal". 513.

292 In aceasta scrisoare, V. I. Lenin il ruga pe Trotki sa-si asume
apararea cauzei gruzine" la plenara C.C. al partidului. Trotki,
pretextind cä e bolnav, a raspuns CI nu-si poate lua aceasta
obliggie. 513.

293 E vorba de scrisoarea catre I. V. Stalin (in copie, lui L. B. Ka-
menev si G. E. Zinoviev), dictata de V. I. Lenin dup a. ce a aflat
de iesirea grosolana pe care a avut-o Stalin fata de N. K. Krup-
skaia. Stalin, care, printr-o hotarire din 18 decembrie 1922 a
plenarei C.C., a fost facut personal raspunzator de respectarea
regimului stabilit de medici pentru Lenin, o certase pe Krupskaia
pentru faptul ca, chipurile, in pofida interdictiei medicilor, ar fi
scris la 21 decembrie o scrisoare pe care i-a dictat-o Lenin (In
realitate, Nadejda Konstantinovna a facut-o cu aprobarea me-
dicilor). V. I. Lenin i-a cerut lui Stalin sili ceara scuze, decla-
rind ca In caz contrar va rupe relatiile cu el. Dupa cum a scris
ulterior M. I. Ulianova, Stalin si-a cerut scuze. 513.

294 In aceasta scrisoare V. I. Lenin facea cunoscut ca pregateste un
memoriu si o cuvintare in problema gruzina. 514.

295 Aici insemnarile se intrerup.
Textul care incepe cu cuvintele : Nadejda Konstantinovna

rn-a rugat..." a fost consemnat cu semne stenografice ; la 14 iulie
1956 aceasta insemnare a fost descifrata de M. A. Volodiceva.

514.
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INDICE DE LUCRARI $1 IZVOARE
CITATE SAU MENTIONATE

DE V. I. LENIN

*A. V. Un ajutor real acordat de prietenii Rusiei Sovietice".
vestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, ;Aran; lor,
cazacilor i ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 190 (1 629),
25 august, p. 3. 249, 253.

Aminarea Conferinfei de la Genova. De la Comisariatul poporului
pentru afacerile externe. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de
deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i ostasilor rosii din
Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii
din Moscova", 1922, nr. 45 (1 484), 25 februarie, p. 1. Sub titlul
comun : Cu privire la Conferinta generall de pace. 6-7.

Arestarea unor speculanti de la bursa neagra. Izvestiia C.E.C. al
Sovietelor de deputati ai muncitorilor, tIranilor, cazacilor i osta-
silor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor

ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 243 (1 682), 27 oc-
tombrie, p. 3. Semnat : V. M.-s. 263.

Bednota", Moscova. 64.

Cadrele de comanda superioare sarbiltoresc cea de-a 4-a aniversare.
Izvestiia C.E.C. 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", 1922,
nr. 42 (1 481), 22 februarie, p. 3. Sub titlul comun : A patra
aniversare a Armatei Roii. 432.

Catre delegatii la conferinta Internationalei Comuniste. Pravda",
Moscova, 1922, nr. 53, 7 martie, p. 3. Sub titlul comun : Comin-
ternul impotriva descompunerii P.C. din Rusia. 137, 139-140.

Cea de-a 1V-a sesiune a C.E.C. din Rusia 1dM cea de-a IX-a legis-

* Cu asterisc tint notate criile, ziarele, articolele si documentele pe care se
dtafli insemnari ale lui V. I. Lenin si care se p5streaz5 in Arhiva centrala

partid a lnstitutului de marzism-leninism de pe lingi C.C. al

si

P.C.U.S.

la-
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Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncito-
rilor, t'aranilor, cazacilor si ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului
de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922,
nr. 240 (1 679), 24 octombrie, p. 2-3 ; nr. 241 (1 680), 25 oc-
tombrie, p. 2-3 ; nr. 242 (1 681), 26 octombrie, p. 2-3 ; nr. 243
(1 682), 27 octombrie, p. 2-3. - 266, 267-268, 453.

Codul agrar al R.S.F.S.R. - Colectia de hotariri i dispozitii ale
guvernului muncitoresc-taranesc", Moscova, 1922, nr. 68, 15 noiem-
brie, publicat sub nr. 901, P. 1 090-1 136. - 267-269, 453.

Codul civil al R.S.F.S.R. - Colectia de hotariri 6 dispozitii ale gu-
vernului muncitoresc-taranesc", Moscova, 1922, nr. 71, 25 noiem-
brie, publicat sub nr. 904, p. 1 193-1 249. - 268, 453.

Codul muncii al RS.F.S.R., promulgat in 1922. - Colectia de ho-
tadri i dispozitii ale guvernului muncitoresc-taranesc", Moscova,
1922, nr. 70, 20 noiembrie, publicat sub nr. 903, p. 1 159-1 188.
- 266, 453.

Codul penal al R.S.F.S.R. - Colectia de hotariri si dispozitii ale
guvernului muncitoresciaranesc", Moscova, 1922, nr. 15, 1 iunie,
publicat sub nr. 153, p. 202-239. - 203, 204, 268.

Conditiile de la Cannes - vezi Rezolutia Consiliului suprem adop-
tati. la 6 ianuarie 1922 in orasul Cannes.

Conferinta celor trei Internationale. Declaratie comuna. - Pravda',
Moscova, 1922, nr. 80, 9 aprilie, p. 1-2. - 150, 151, 152,
159-161.

Conferinta socialista internationata. (Sedinta comuna' a comitetelor
executive ale celor trei Internationale). Dare de seami stenogra-
fica. Moscova, tip. G.P.U., 1922. 67 p. - 153, 155, 156, 160.

Congresul al IV-lea al Internationalei Comuniste. Sedinta a 18-a.
(Continuare). Ajutorul international pentru cei infometati. -
Pravda", Moscova, 1922, nr. 265, 23 noiembrie, P. 2. - 337.

Congresul al XI-lea al Partidului Comunist (bolfevic) din Rusia.
Dare de seama stenografica, 27 martie-2 aprilie 1922. Moscova.
Sectia editoriala a C.C. al P.C. din Rusia, 1922. 552 p. (P.C. (b)
din Rusia). - 125, 126, 127-128, 129-130, 131-133, 134-136,
137, 138, 139, 145, 181, 192, 442.

Constitutia (Legea fundamentala) a Republicii Sovietice Federative
Socialiste Ruse. Publicata in Izvestiia Comitetului Executiv
Central din Rusia" nr. 151, 19 iulie 1918, Moscova, Ghiz., 1919.
16 p. (R.S.F.S.R.). - 436, 453.

Contractul cu Urquhart trebuie revizuit. - Pravda", Moscova, 1922,
nr. 246, 31 octombrie, P. 2 ; nr. 247, 1 noiembrie, p. 2 ; nr. 248,
2 noiembrie, p. 2. Sub titlul comun : Cu privire la contractul
de concesiune incheiat cu Urquhart si respins de C.C.P. Scm-
nat : Economist. - 284, 327.

laturg].
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Cu privire la modificdrile fi completdrile Codului penal al R.S.F.S.R.
Colectia de hotariri i dispozitii ale guvernului muncitoresc-

taränesc", Moscova, 1922, nr. 72-73, 27 noiembrie, publicat sub
nr. 906, p. 1 290-1 295. Sub titlul comun Hotaririle celei
de-a IV-a sesiuni a Comitetului Executiv Central din cea
de-a IX legislatura. 268.

Declarapia celor 22 vezi Clue delegatii la conferinta Internatio-
nalei Comuniste.

De la Comisariatul poporului pentru afacerile externe. Izvestiia
C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, ca-
zacilor i ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati
ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 47
(1 486), 28 februarie, p. 1. Sub titlul comun : Cu privirc la
conferinta generala de pace. 6-7.

Din partea redacpiei. Pod Znamenem Marksizma", Moscova, 1922,
nr. 1-2, p. 3-4. -- 25.

Ekonomiceskaia Jizn", Moscova. 165, 166, 355, 443, 447, 449.

Ekonomist", Petrograd, 1922, nr. 1, 200 p. 33, 34-35.
Engels, F. Literatura din emigrapie. Mai 1874aprilie 1875. 14, 27.

Ermanski, 0. A. Organizarea stiintifica a munch si a producpiei si sis-
temul Taylor. Moscova, Gosizdat, 1922. XV, 367 p. 221-222,
417.
Prefapa' [la cartea Organizarea stiinpificd a muncii si a produc-
piei fi sistemul Taylor"]. In : Ermanski, 0. A. Organizarea
stiintifica a muncii si a productiei i sistemul Taylor. Moscova,
Gosizdat, 1922, p. VXV. 222.
Sistemul Taylor. Ce aduce el clasei muncitoare i intregii omeniri.
Cu o bibliografie in limba rusk' si in limbi straine. PetrogradMos-
cova, Kniga", 1918. 143 p. Inaintea titlului autor : A. Ermanski
(ing. A. Guska). 221.

Franca. lmpotriva militarismului. Pravda", Moscova, 1922, nr. 65,
22 martie, p. 1, la rubrica : In 24 de ore. 115.

Goncearov, I. A. Oblomov. 13, 14, 15, 97.

Hotarire cu privire la congresele guberniale ale Sovietelor si la comi-
tetele executive guberniale. Colectia de hotariri i dispozitii ale
guvernului muncitoresc-taranesc", Moscova, 1922, nr. 72-73,
27 noiembrie, publicata sub nr. 907, p. 1 296-1 310. Sub fitful
comun : Hotariri ale celei de-a IV-a sesiuni a Comitetului Executiv
Central din cea de-a IX-a legislatura. 268-269, 453.
1922, nr. 21 (1 460), 28 ianuarie, p. 1. 77.
1922, nr. 42 (1 481), 22 februarie, p. 3. 432.

1

1
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1922, nr. 44 (1 483), 24 februarie, p. 1. 432.
1922, nr. 45 (1 484), 25 februarie, p. 1. 6-7, 77.
1922, nr. 47 (1 486), 28 februarie, p. 1. 6-7.
1922, nr. 52 (1 491), 5 martie, p. 2. 13, 15.
1922, nr. 81 (1 520), 11 aprilie, p. 1. 155.
1922, nr. 85 (1 524), 19 aprilie, p. 1. 173
1922, nr. 102 (1 541), 10 mai, p. 1. 177, 199, 201, 206, 207-208.
1922, nr. 110 (1 549), 19 mai, p. 2. 210.
1922, nr. 113 (1 552), 23 mai, p. 2 ; nr. 114 (1 553), 24 mai,
p. 1-2 ; nr. 115 (1 554), 25 mai, p. 1. 201.
1922, nr. 190 (1 629), 25 august, p. 3. 247-248, 253.
1922, nr. 240 (1 679), 24 octombrie, p. 2-3 ; nr. 241 (1 680),
25 octombrie, p. 2-3 ; nr. 242 (1 681), 26 octombrie, p. 2-3 ;
nr. 243 (1 682), 27 octombrie, p. 2-3. 263, 266, 267-269,
281, 453.
1922, nr. 250 (1 689), 4 noiembrie, p. 4. 278.

1922, nr. 258 (1 697), 15 noiembrie, p. 1. 323.

1922, nr. 263 (1 702), 21 noiembrie, p. 1. 323.

Izvestiia C.E.C. ,si. a Sovietului de deputati ai muncitorilor ;i sol-
datilor din Petrograd', 1917, nr. 209, 28 octombrie, p. I. 267.

Kamkov, B. ln captivitatea contrarevolutiei. Nas Puti", Pe-
tersburgMoscova, 1918, nr. II, mai, p. 214-223, la rubrica :
Calle revolutiei. 134.

Kerenski, A. F. Februarie ;i Octombrie. Sovremennle Zapiski",
Paris, 1922, nr. IX, p. 269-293. 9.

Kerjentev, P. M. Principii de organizare. (Cu scheme). Petrograd,
Gosizdat, 1922. 144 p. 417.

Kin, F. Specialigii" (Studiu statistic). Pravda", Moscova, 1922,
nr. 197, 3 septembrie, p. 2. 465.

*Kollontai, A. M. Opozitia muncitoreasca. Cu titlu de manuscris.
Moscova, 1921. 48 p. (Numai pentru delegatii la Congresul
al X-lea al P.C. din Rusia). 138.

IKritman, L. N.] Introducere [la cartea : Pe cai noil. In : Pe cai
noi. Rezultatele noii politici economice In 1921-1922. Partea
a II-a. Finantele. Lucrari aparute sub Ingrijirea unei comisii a
C.M.A., compusa din : V. P. Miliutin, A. M. Lejava, S. G. Stru-
milin §.a. Moscova, editat de C.M.A., 1923, p. XIXIX.
(R.S.F.S.R.). 464.

Hotarirea Adunarii populare a Republicii Extremului Orient adoptata
la fedinta din 14 noiembrie /1922]. Izvestiia C.E.C. al Sovie-

--
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telor de deputati ai muncitorilor, Oranilor, cazacilor, ostasilor
rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i osta-
silor rosii din Moscova", 1922, nr. 263 (1 702), 21 noiembrie, p. 1.

323.

Hotarirea [celui de-al IX-lea Congres al Sovietelor] cu privire la ma-
surile de intarire dezvoltare a agriculturii. In : Al IX-lea
Congres general al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, tlranilor,
ostasilor rosii i cazacilor din Rusia. Dare de seami stenografica%
(22-27 decembrie 1921). Moscova, editura C.E.C. din Rusia, 1922,
p. 286-292. (R.S.F.S.R.). 142-143.

Hotarlrea [celui de-al IX-lea Congres al Sovietelor7 cu privire la co-
opera;ia agricola. Ibidem, p. 293-294. 142-143.

Hotarirea Consiliului Comisarilor Poporului. 6 octombrie 1922.
Pravda", Moscova, 1922, nr. 226, 7 octombrie, p. 4. 262, 284,
327.

Hotarirea plenarei C.C. cu privire la toy. $leapnikov. (Extras din pro-
cesul-verbal nr. 8 al sedintei plenare comune din 9 august 1921 a
membrilor i membrilor supleanti ai C.C. si ai C.C.C.). Izvestiia
C.C. al P.C. (b) din Rusia", Moscova, 1921, nr. 33, octombrie,
p. 42. 138.

Hotarirea sesiunii extraordinare a Comitetului Executiv Central din
Rusia. [Cu privire la componenta delegatiei R.S.F.S.R. la Confe-
rinta de la Genova]. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de depu-
tati ai muncitorilor, faranilor, cazacilor i ostasilor rosii din
Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii
din Moscova", 1922, nr. 21 (1 460), 28 ianuarie, p. 1. 77.

Internafionala. 89-90.
Internationala Comunistr, Moscov aPetrograd, 1922, nr. 20,

14 martie, coloanele 5 311-5 318. 95.

Iskra) [veche, Ieninistlj, [LeipzigMiinchenLondraGeneva].
186, 188.

lvanovici, St. vezi Portugheis, S. I.
Izvestiia C.C. al P.C. (b) din Rusia", Moscova, 1921, nr. 33, octom-

brie, p. 42. 138.
1922, nr. 1 (37), ianuarie, p. 31-32, 33-34. 18.

Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor,
cazacilor ostaiilor roiii din Rusia ;i a Sovietului de deputati ai
muncitorilor ;i ostaiilor ro;ii din Moscove. 145, 174.
1922, nr. 6 (1 445), 10 ianuarie, p. 1. 206-208.
1922, nr. 12 (1 451), 17 ianuarie, p. 1. 432.

Krilov, I. A. Muzicantii. 15.

fi

fi
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La Genova a lost semnat tratatul ruso-german cu privire la recu-
noasterea de jure" reciproca a celor douti republici. De la Co-
misariatul poporului pentru afacerile externe. (Comunicat oficial).

Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncitorilor,
taranilor, cazacilor i ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922,
nr. 85 (1 524), 19 aprilie, p. 1. Sub titlul comun : Conferinta de
la Genova. 173.

La raportul toy. Krjijanovski cu privire la electrificare. [Rezolutie
adoptata la cel de-al VIII-lea Congres general al Sovietelor din
Rusia. 1920]. In : Al VIII-lea Congres general al Sovietelor
de deputati ai muncitorilor, taranilor, ostasilor rosii i cazacilor
din Rusia. Dare de seama stenografica. (22-29 decembrie 1920).
Moscova, Gosizdat, 1921, p. 271-272. (R.S.F.S.R.). 55.

Zarin, I. Reflectii pe marginea bugetului Rusiei. (In loc de un mic
foileton). Pravda", Moscova, 1922, nr. 6, 10 ianuarie, p. 1 ;
nr. 9, 13 ianuarie, p. 1. 432, 436.

Lege pentru organizarea instantelor judecatoresti din R.S.F.S.R.
Colectia de hotariri si dispozitii ale guvernului muncitoresc-ta-
ranesc", Moscova, 1922, nr. 69, 17 noiembrie, publicatà sub
nr. 902, p. 1 139-1 156. 268, 453.

[Lenin, V. I.] Am platit prea scump. Izvestiia C.E.C. al Sovie-
telor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i ostasilor
rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i os-
tasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 81 (1 520), 11 aprilie, p. 1.
Semnat : N. Lenin. 155.
Am platit prea scump. Pravda", Moscova, 1922, nr. 81,
11 aprilie, p. 1. 155.
Articole vechi pe teme mai apropiate de cele noi. Cu privire la
problema noii politici economice". (Doua articole i o cuv in-
tare din 1918). Moscova, Seccia din Moscova a Gosizdatului, 1922.
101 p. Inaintea titlului autor : N. Lenin (V. I. Ulianov).
180-182.
Ca' tre A. D. Tiurupa. Proiect de directiva' privind activitatea
C.M.A. si a C.C.P., precum si a Micului C.C.P. 27 februarie 1922.

67, 434, 441.
Ciitre Asociatia pentru acordarea de ajutor tehnic Rusiei Sovie-
tice. [20 octombrie 1922]. Pravda", Moscova, 1922, nr. 240,
24 octombrie, p. 1. Sub titlul comun : Tov. Lenin catre muncitorii
americani. 253-254, 319.
Catre Asociatia prietenilor Rusiei Sovietice". (S.U.A.) [20 oc-
tombrie 1922]. Pravda", Moscova, 1922, nr. 240, 24 octom-
brie, p. 1. Sub titlul comun : Tov. Lenin catre muncitorii arneri-
cani. 253-254, 319.

Lenin, V. I. Ciitre seful Directiei centrale de statistica. 16 au-
gust 1921. 167.

--
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Ca'tre seful Directiei centrale de statisticd sau catre adjunctul lui.
1 septembrie 1921. 167.
Cinci ani de revolutie Irusd] ;i perspectivele revolutiei mondiale.
Raport prezentat de tov. Lenin [la cel de-al IV-lea Congres al Co-
minternului, la 13 noiembrie 1922]. Pravda", Moscova, 1922,
nr. 258, 15 noiembrie, p. 2. Sub titlul comun : Congresul al IV-lea
al Commternului. 319.
Conspectul unei cuvintdri pentru cel de-al X-lea Congres general
al Sovietelor din Rusia. Prima jumatate a lunii decembrie 1922.
361.
Cu privire la reorganizarea activitdtii C.C.P., a C.M.A. si a Mi-
cului C.C.P. Scrisori catre A. D. Tiurupa. 21 ianuarie-21 fe-
bruarie 1922. 67, 434, 441.
Cum sa. reorganizdm Rablerinul. (Propuneri pentru Congresul
al XII-lea al partidului). Pravda", Moscova, 1923, nr. 16,
25 ianuarie, p. 1. Semnat : N. Lenin. Sub titlul comun : In in-
timpinarea congresului partidului. 414.
[Cuvint de incheiere la raportul asupra sarcinilor imediate ale
Puterii sovietice rostit la sedinta din 29 aprilie 1918 a C.E.C.
din Rusial. In Procesele-verbale ale sedintelor C.E.C. din
Rusia din cea de-a 4-a legislatura. (Dare de searna stenografica).
Moscova, Gosizdat, 1920, p. 234-238. (R.S.F.S.R.). 181.
Cuvintare cu privire la atitudinea fald de guvernul provizoriu.
4 (17) iunie 1917 vezi Lenin, V. I. Cuvintarea rostita de
tov. Lenin la Congresul general al Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor 6 soldatilor din Rusia.
Cuvintare rostitd de toy. Lenin in sedinta fractiunii Congresulus
general al muncitorilor metalurgisti din Rusia. 6 martie 1922.

Pravda", Moscova, 1922, nr. 54, 8 martie, p. 1-2. 66,
75, 93, 432, 434, 437.
Cuvintare rostitd de toy. Lenin la Congresul general al Sovietelor
de deputati ai muncitorilor soldatilor din Rusia. Pravda",
Petrograd, 1917, nr. 82, 28 (15) iunie, P. 2-3 ; nr. 83, 29
(16) iunie, p. 2-3. 9.
Cuvintare rostitd de toy. Lenin flu incheierea lucrdrilor Con-
gresului al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. 2 aprilie 1922]. In :
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia.
Dare de seama stenografica. 27 martie-2 aprilie 1922. Moscova,
Secvia editoriala a C.C. al P.C. (b) din Rusia, 1922, P. 479
480. (P.C. (b) din Rusia). 181.
Decret asupra pdmintului, adoptat de Congresul Sovietelor de
deputati ai muncitorilor solclatilor. (In sedinta din 26 oc-
tornbrie, ora 2 noaptea.) Izvestiia C.E.C. si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor 6 soldatilor din Petrograd", 1917, nr. 209,
28 octombrie, p. 1. 267.
Despre situatia internationald 1i intermi a Republicii sovietice.
Cuvintare rostitd in sedinta fractiunii comuniste a Congresului ge-

:
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neral al muncitorilor metalurgisti din Rusia. 6 martie 1922
vezi. Lenin, V. I. Cuvintarea rostita de toy. Lenin in sedinta frac-
iunii general al muncitorilor metalurgisti din Rusia.

6 martie 1922.
* Despre stingismul" copiliiros i despre spiritul mic-burghez.

In : [Lenin, V. Principala sarcina a zilelor noastre. Despre
stingismul" copilaros i despre spiritul mic-burghez. Petrograd,
editura Sovietului de deputati din Petrograd, 1918, p. 8-32.
Inaintea titlului autor : N. Lenin. 180, 301-304, 315, 395,
432, 455, 45', 461.
Hothrire cu privire la munca vicepresedintilor (vicepresedintilor
C.C.P. j C.M.A.). 11 aprilie 1922. 345.
Interviu acordat de toy. Lenin lui M. Farbman, corespondent
al ziarului Manchester Guardian', la 27 octombrie 1922.

Pravda", Moscova, 1922, nr. 254, 10 noiembrie, p. 1. 284.
Modificari i observatii la proiectul de declaratie a delegatiei so-
vietice la Conferinta de la Genova. 23 manic 1922. 75-76, 77.
Postfatii [la brosura Succesele Puterii sovietice fi dificulfatile ei"J.
17 aprilie 1919. 181-182.
Prefatii [la cartea : I. I. Slevortov-Stepanov Electrificarea
R.S.F.S.R. in legaturii cu faza de tranzitie a economiei mondiale'l.

Pravda", Moscova, 1922, nr. 64, 21 martie, p. 1. Semnat :
N. Lenin. Sub titlul comun : Carti noi. 127.
Proiect de directiva a C.C. al P.C. (b) din Rusia pentru delegatia
sovietkcii la Conferinta de la Genova. 6 februarie 1922. 75
76, 77.
Proiect de directiva pentru vicepresedintele si toti membrii de-
legatiei la Conferinta de la Genova. 1 februarie 1922. 75
76, 77.
Proiect de hotilrire a C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la
sarcinile delegatiei sovietice la Genova. 24 februarie 1922. 75
76, 77.
[Raport cu privire la sarcinile imediate ale Puterii sovietice, pre-
zentat la sedinta din 29 aprilie 1918 a C.E.C. din Rusial. In :
Procesele-verbale ale sedintelor Comitetului Executiv Central din
Rusia din cea de-a 4-a legislaturi. (Dare de seama stenografica).
Moscova, Gosizdat, 1920, p. 206-223. (R.S.F.S.R.) 180.
[Raportul politic al Comitetului Central al P.C. (b) din Rusia
prezentat la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. 27 martie].

In : Congresul al XI-lea al Partidului Comunist (bolsevic) din
Rusia. Dare de seama stenografica. 27 martie-2 aprilie 1922. Mos-
cova, Sectia editoriala a C.C. al P.C. (b) din Rusia, 1922, p. 7-38.
(P.C. (b) din Rusia). 128, 134-135, 136-137, 181.

Lenin, V. I. .Recenzie prezentatii Comitetului Central vezi
V. I. Lenin. Scrisoare catre Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia in legatura cu tezele lui E. A. Preobrajenski...

Congresului

.1.]
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Sarcinile imediate ale Puterii sovietice. Moscova, editura C.E.C.
din Rusia, 1918. 30 p. Inaintea titlului autor : N. Lenin.

180, 181.
Scrisoare catre Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia in
legatura cu tezele lui E. A. Preobrajenski. Principiile fundamen-
tale ale politicii P.C. (b) din Rusia in satul contemporan".
16 martie 1922. 136-137.
Scrisoare catre congres. 23-26 decembrie 1922. 368, 379.
[Scrisoare catre F. E. Dzerjinskij. 2 mai 1922. 190-191.
Scrisoare catre G. V. Cicerin in legatura cu directivele C.C.
al P.C. (b) din Rusia pentru delegatia sovietica la Conferinta
de la Genova. 7 februarie 1922. 75-76, 77.
Scrisoare catre G. V. Cicerin. 14 martie 1922. 75-76, 77.
Scrisoare catre I. V. Stalin in legatura cu munca vicepresedin-
eilor (a vicepresedintilor C.C.P. C.M.A.). 21 rnartie 1922. 62.

Scrisoare catre I. V. Stalin pentru membrii C.C. a/ P.C. (b) din
Rusia, in legatura cu monopolul comertului exterior. 13 octombrie
1922. 358, 359.
Scrisoare catre L. B. Kamenev. 3 martie 1922. 110,

[Scrisoare catre G. Measnikov. 5 august 1921]. In : Material
de discutie" (tezele toy. Measnikov, scrisoarea toy. Lenin, ralspunsul
la aceasti scrisoare, hotartrea Biroului Organizatoric al C.C. si
rezolutia tovara'silor de la Motoviliha). Numai pentru membrii de
partid. Moscova, 1921, p. 26-29. 139.
Scrisoare catre redactia ziarului Ekonomiceskaia Jizn". 1 scp-
tembrie 1921. 167.
Scrisoare catre tovarasii din Petrograd vezi Lenin, V. I. Post-
fatk la brosura Succesele Puterii sovietice i dificultatile ei".
Scrisoare catre V. M. Molotov pentru plenara C.C. al P.C. (b)
din Rusia, impreuna cu planul raportului politic la Congresul
al XI-lea al partidului. 23 martie 1922. 62, 93.
Telegrama catre G. V. Cicerin. 9 mai 1922. 201.

Maiakovski, V. V. Sedinfomanii.
de deputati ai muncitorilor,
din Rusia si a Sovietului de
rosii din Moscova", 1922, nr.
comun : Obiceiurile noastre.

Izvestiia C.E.C. al Sovietelor
taranilor, cazacilor si ostasilor rosii
deputati ai muncitorilor i ostasilor
52 (1 491), 5 martie, p. 2. Sub titlul

13, 15.

Manifestul de la Basel vezi Manifest der Internationale zur ge-
genwärtigen Lage...

Marx, K. Capitalul. Critica economiei politice, vol. IIII. 1867
1894. 32, 236, 280, 358.

-
--

-- -- --
-- -- --

-- --

-- -- -
-

-- -
-

--
-

p

-



INDICE DE LUCRARI SI IZVOARE 647

Razboiul civil din Franra. Adresa Consiliului General al Asociariei
Internationale a Muncitorilor. Aprilie-mai 1871. 400.
Scrisoare catre F. Engels. 16 aprilie 1856. 400, 402.
Scrisoare catre L. Kugelmann. 12 aprilie 1871. 400.

,,Material de discutie" (Tezele tov. Measnikov, scrisoarea tov. Lenin,
raspunsul la aceasta scrisoare, hotarirea Biroului Organizatoric
al C.C. si rezoluria tovarasilor de la Motoviliha). Numai pentru
membrii de partid. Moscova, 1921. 37 p. 139.

Memorandumul prezentat de aliai Rusiei. [2 mai 1922]. In : Ma-
terialele Conferintei de la Genova. (Pregatirea conferincei, darile
de seama asupra desfasurarii sedinrelor, lucrarile comisiilor, co-
respondenra diplomatica etc.). Moscova, 1922, p. 216-224.
(R.S.F.S.R. Comisariatul poporului pentru afacerile externe).

197, 198, 207.
Mihailovski, N. K. Literatura viata. Russkoe Bogatstvo", Pe-

tersburg, 1894, nr. 1, p. 88-123, in secviunea a II-a. 346.

Nas Puti ", PetersburgMoscova, 1918, nr. II, mai, p. 214-223.
134.

Ordin de zi pe armatii si flota dat de presedintele Consiliului mi-
litar-revolutionar al republicii. 28 februarie 1922. Moscova,
nr. 268. Pravda", Moscova, 1922, nr. 48, 1 martie, p. 4. Sub
titlul comun : Trebuie sa stain de veghe. Pe frontispiciul ziarului
s-a pus in mod gresit nr. 47. 6-7.

Perfectionari in domeniul radiotelegrafiei. Izvestiia C.E.C. al So-
vietelor de deputari ai muncitorilor, raranilor, cazacilor i os-
tasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputari ai muncitorilor

ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 110 (1 549), 19 mai, p. 2,
la rubrica : Din strainitate. Sub titlul comun : Diverse. 210.

Petrogradsleaia Pravda". 273.

*Planul de electrificare a R.S.F.S.R. Raport prezentat la cel de-al
VIII-lea Congres al Sovietelor de Comisia de stat pentru dee-
trificarea Rusiei. Moscova, Gostehizdat, 1920. 669 p., cu pagi-
narie pe secriuni ; 14 file cu scheme si harri. (R.S.F.S.R. Secria
tehnica-stiinrifica a Consiliului economic superior). 55-56.

Platforrna opozitiei muncitoresti" vezi Tezele opoziriei mun-
citoresti.

"Pod Znamenern Marlesizma", Moscova. 25, 26, 27, 30-31, 32,
33, 35.
1922, nr. 1-2, p. 3-4, 5-7, 70-73. 25, 30.

[Portugheis, S. 1.7 Declinul social-democratiei ruse. Paris, Franko-
russkaia peceat", 1921. 53 p. Inaintea titlului autor : St. Iva-
novici. 155, 159.

43 Lenin Opere complete, vol. 45
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Pravda", PetrogradMoscova. 145, 174, 186-190, 274.
Petrograd, 1917, nr. 82, 28 (15) iunie, p. 2-3 ; nr. 83, 29 (16)
iunie, p. 2-3. 9.
1921, nr. 15, 25 ianuarie, p. 2-3. 139.
1922, nr. 6, 10 ianuarie, p. 1, nr. 9, 13 ianuarie, p. 1. 432,
435.
1922, nr. 43, 23 februarie, p. 1. 138.
1922, nr. 48, 1 martie, p. 4. Pe frontispiciul ziarului s-a pus
in mod gresit nr. 47. 6-7.
1922, nr. 53, 7 martie, p. 3. 136, 139
1922, nr. 54, 8 martie, p. 1-2. 66, 75, 93, 432, 435, 437.
1922, nr. 62, 17 martie, p. 2-3. 18-19, 20-21.
1922, nr. 64, 21 martie, p. 1. 127.
1922, nr. 65, 22 martie, p. 1. 115.
1922, nr. 80, 9 aprilie, p. 1-2. 150, 151, 152, 159-161.
1922, nr. 81, 11 aprilie, p. 1. 155.
1922, nr. 85, 19 aprilie, p. 2. 157, 158.
1922, nr. 93, 28 aprilie, p. 1. 180.
1922, nr. 197, 3 septembrie, p. 2. 465.
1922, nr. 226, 7 octombrie, p. 4. 262, 284, 327.
1922, nr. 233, 15 octombrie, p. 1. 249, 253.
1922, nr. 240, 24 octombrie, p. 1. 253-254, 319.
1922, nr. 246, 31 octombrie, p. 2 ; nr. 247, 1 noiembrie, p. 2 :
nr. 248, 2 noiembrie, p. 2. 284, 327.
1922, nr. 249, 3 noiembrie, p. 2. 284, 327.
1922, nr. 254, 10 noiembrie, p. 1. 284.
1922, nr. 258, 15 noiembrie, p. 2. 319.
1922, nr. 259, 16 noiembrie, p. 2-3. 319.
1922, nr. 265, 23 noiembrie, p. 2. 337.
1923, nr. 16, 25 ianuarie, p. 1. 414.

Probleme organizatorice ale constructiei de partid. Propuneri prac-
tice in problemele organizatorice ale constructiei de partid, ca
completare la rezolutia cu privire la intárirea partidului in le-
giturà cu curatirea rindurilor sale. Izvestiia C.C. al P.C. (b)
din Rusia", Moscova, 1922, nr. 1 (37), ianuarie, p. 33-34. Sub
titlul comun : Conslatuirea secretarilor comitetelor regionale,
birourilor regionale i comitetelor guberniale ale P.C. din Rusia.
27-29 decembrie 1921. (Rezolutii i hotiriri). 18.

*Programul Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia. Adoptat de
Congresul al VIII-lea al partidului. 18-23 martie 1919. Mos-
covaPetrograd, Kommunist", 1919. 24 p. (P.C. (b) din
Rusia). 45, 129.
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Punerea in circulatie a bancnotelor model 1923. Hotarirea Consi-
liului Comisarilor Poporului. [24 octombrie 1922]. Izvestiia
C.E.C. al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, ca-
zacilor i ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai
muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 242
(1 681), 26 octombrie, p. 3. 281.

Rakosi, M. Noua politica economica in Rusia Sovietica". In-
ternationala Comunista", MoscovaPetrograd, 1922, nr. 20,
14 martie, coloanele 5 311-5 318. 95.

Raportul expertilor lai Marii Britanii, Frantei, Italiei, Belgiei fi Ja-
pontei, prezentat la consfatuirea de la Londra]. In : Materia-
lele Conferintei de la Genova. (Pregatirea Conferintei, darile
de searnal asupra desfasurärii sedintelor, lucrarile comisiilor, co-
respondenta diplomatical etc.). Moscova, 1922, p. 92-114.
(R.S.F.S.R. Comisariatul poporului pentru afacerile externe.) Sub
titlul comun : Consfatuirea de la Londra a expertilor". 207.

Raportul toy. Miinzenberg la Congresul al 1V-lea al Internationalei
Comuniste vezi Congresul al IV-lea al Internationalei Co-
muniste.

Raspunsul din 11 mai al Rusiei la memorandumul din 2 mai al alia-
Nor. (Traducere dupa textul francez). Izvestiia C.E.C. al
Sovictelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i os-
tasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncito-
rilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 113 (1 552), 23 mai,
p. 2 ; nr. 114 (1 553), 24 mai, p. 1-2 ; nr. 115 (1 554), 25 mai,
p. 1. 201.

Reprezentanta unita a R.S.F.S.R. fi a republicilor unionale surori
la conferinta europeana generala. Izvestiia C.E.C. al Sovie-
tclor de deputati ai muncitorilor, firanilor, cazacilor si ostasilor
rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor si osta-
silor rosii din Moscova", 1922, nr. 45 (1 484), 25 februarie,
p. 1. 77.

Republica sovietica in incercuirea capitalista". [Rezolutie a Con-
gresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia]. In : Congresul
al X-Ica al Partidului Comunist din Rusia. Dare de seama ste-
nografica (8-16 martie 1921). Moscova, Gosizdat, 1921, p. 328
329, la rubrica : Anexe. Sub titlul comun : Rezolutiile i hotaririle
Congresului al X-lea. 127.

Rezolutia Consiliului suprem [adoptatd la 6 ianuarie 1922 in orapil
Cannes]. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor de deputati ai mun-
citorilor, taranilor, cazacilor i ostasilor rosii si a Sovietului de
deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din Moscova", 1922,
nr. 6 (1 445), 10 ianuarie, p. 1. Sub titlul comun : In legatura cu
recunoasterea Rusiei Sovietice. 206-208.

43*
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Rezolupie cu privire la politica financiara [adoptata la Congre5ut
al Xl-lea al P.C. (b) din Rusia]. Tri : Congresul al XI-lea
al Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia. Dare de seama ste-
nografica. 27 martie-2 aprilie 1922. Moscova, Sectia editoriala.
a C.C. al P.C. din Rusia, 1922, P. 495-500, la sectiunea
Anexe. Sub titlul comun : Rezolutiile i hotaririle Congresului
al XI-lea al P.C. din Rusia. 193.

Rezolupie cu privire la problema intaririi partidului in legatura cu
experienpa verificarii rnembrilor lui. Izvestiia C.C. al P.C. (b)
din Rusia", Moscova, 1922, nr. 1 (37), ianuarie, p. 31-32. Sub
titlul comun : Conferinta generala a P.C. din Rusia. 19-22 de-
cembrie 1921 (Rezolutii i hotariri). 18.

Rezolupie .cu privire la structura organizatorica, metodele conpinutul
actsvitapil partidelor comuniste vezi Teze cu privire la struc-
tura organizatorica, metodele de actiune i convinutul activit4ii
partidelor comuniste.

Rezolkipie cu privire la unii membri ai fostei opozipii muncitorefii"
[ad.optata la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din RusiaJ. In :
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia.
Dare de seama stenografica. 27 martie-2 aprilie 1922. Moscova,
Sectia editoriala a C.C. al P.C. din Rusia, 1922, p. 530-533, la
sectiunea : Anexe. Sub titlul comun : Rezolutiile si hotaririle
Congresului al XI-lea al P.C. din Rusia. 442.

Rezolupie la raportul Comitetului Central [adoptata la Congresul
al Xl-lea al P.C. (b) din Rusia]. In : Congresul al XI-lea
al Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia. Dare de searna ste-
nografica. 27 martie-2 aprilie 1922. Moscova. Sectia editoriall
a C.C. al P.C. din Rusia, 1922, P. 483-484, la secviunea : Anexe.
Sub titlul comun : Rezolutiile si hotaririle Congresului al XI-lea
al P.C. din Rusia. 181.

Rezolupiile de la Cannes vezi Rezolutia Consiliului suprem adoptata
la 6 ianuarie 1922 in orasul Cannes.

Rezolupiile fi hotaririle Congresului al XI-lea al P.C. din Rusia. In :
Congresul al XI-lea al Partidului Comunist (bolsevic) din Rusia.
Dare de seami stenografica. 27 martie-2 aprilie 1922. Moscov a,
Secvia editoriala a C.C. al P.C. din Rusia, 1922, p. 483-533, la
sectiunea : Anexe. 181.

Russkaia Misr, Praga. 366.

pRusskoe Bogatstvo", Petersburg, 1894, nr. I, p. 88-123, cap. II.
346.

Saltikov-Scedrin, M. E. Istoria
Marunpisurile vigil. 5.

[Salutul adresat lui V. I. Lenin
din Rusia]. Izvestiia

unui oras. 32.

de Congresul general al statisticienilor
C.E.C. al Sovietelor de deputaci ai

:

fi
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muncitorilor, tiranilor, cazacilor si ostasilor rosii din Rusia si a
Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii din
Moscova", 1922, nr. 250 (1 689), 4 noiembrie, p. 4. Sub titlul
comun : Congresul general al statisticienilor din Rusia. 278.

Savinkov, B. V. Lupta impotriva bo1evicilor. Varsovia, editat de
Comitetul politic rus, 1920, 48 P. 155, 159.

ISkvortov-Stepanov, I. 1.1 Electrificarea R.S.F.S.R. in legiitura cu
laza de tranzitie a economiei mondiale. Cu prefete de N. Lenin
si G. Krjijanovski. [Moscova] , Gosizdat, 1922. XVI, 392 p. ;
1 fill cu harti. 54-56.

Smena Veh", Paris, 1922, nr. 13, 21 ianuarie, p. 17-19. 66, 100
101, 431, 432, 433, 435, 438.

Sorokin, P. A. Influenta razboiului asupra cornpozitiei populatiei,
asupra trasaturilor ei fi a organizarii ei sociale. Ekonomist",
Petrograd, 1922, nr. 1, p. 77-107. 33-34.

Sosnovski, L. Pericolul unei rupturi. Pravda", Moscova, 1922,
nr. 93, 28 aprilie, p. 1. Subtitlul cot-nun : Conferinta de la Genova.

180.

Sovremennie Zapiski", Paris, 1922, nr. IX, p. 269-293. 9.

Steinmetz, Ch. P. [Scrisoare vatre V. I. Lenin. 16 februarie 19221.
Pravda", Moscova, 1922, nr. 85, 19 aprilie, p. 2. Sub titlul co-
mun : Un savant american despre reconstructia economicl a
Rusiei. 157, 158.

Stepanov vezi Skvortov-Stepanov, I. I.

.Suhanov, N. Insemnari despre revolutie. Fascicolele 3-4. Berlin
PetersburgMoscova, Grjebin, 1922, 2 vol. (Letopisetul revolutiei).

400-404.
$edinta festiva a Sovietului din Moscova. Izvestiia C.E.C. al So-

vietelor de deputati ai muncitorilor, Oranilor, cazacilor i ostasi-
lor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor
ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 12 (1 451), 17 ianuarie, p. 1.
Sub titlul comun : Slptlmina ostasului rosu. Grija pentru Armata
Rosie. 432.

Sedinta festiva de la Teatrul Mare. Izvestiia C.E.C. al Sovietelor
de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i ostasilor rosii
din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor i ostasilor
rosii din Moscova", 1922, nr. 44 (1 483), 24 februarie, p. 1. Sub
titlul comun : A patra aniversare a Armatei Roii. 432.

&lam, M. In ce conditii putem acorda concesiuni. Pravda",
Moscova, 1922, nr. 249, 3 noiembrie, p. 2. Sub titlul comun : Cu
privire la contractul de concesiune incheiat cu Urquhart si res-
pins de C.C.P. 284, 327.

.Piinta de carte in Rusia. Moscova, 1922. 55 p. (R.S.F.S.R. Directia

5i
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centrala de statistica. Sectia de statistica a instructiunii publice.
Pentru Congresul al X-lea al Sovietelor). 385, 387.

Teze cu privire la structura organizatoriai, rnetodele ji confinutul
activitafii partidelor comuniste. Adoptate la cea de-a 24-a sedinta
[a Congresului al III-lea al Internationalei Comuniste] din 12 iu-
lie 1921. In : Tezele i rezolutiile celui de-al III-lea Congres
al Internationalei Comuniste. Moscova, 1921, p. 35-54. 314,
315-316, 457, 460, 463.

Tezele opozifiei muncitorefii. Sarcinile sindicatelor. Pravda",
Moscova, 1921, nr. 15, 25 ianuarie, p. 2-3. 139.

Timireazev, A. K. Recenzie la cartea : A. Einstein. Cu privire la
teoria restrinsa si generalizati a relativitatii (expunere populara).
Editia a 12-a (51 000-55 000). 91 p. 1921. Editura Fiveg. Pod
Znamenem Marksizma", Moscova, 1922, nr. 1-2, p. 70-73. 31.

*Todorski, A. I. Un an de lupta cu arma cu plugul. 1917

7 no iembrie
1918. Editata de Comitetul executiv judetean

25 octombrie
Vesiegonsk, 1918. 79 p. 103, 432, 435, 439.

Tratatul de la Rapallo vezi Tratatul ruso-german.
Tratatul de la Riga vezi Tratatul de pace dintre Rusia i Ucraina,

de o parte, i Polonia, de aka parte.
Tratatul de pace dintre Rusia fi Ucraina, de o parte, Polonia, de

alta parte. (Semnat la Riga, la 18 martie 1921). Colectia de
hotariri i dispozitii ale guvernului muncitoresclaranesc",
Moscova, 1921, nr. 41-42, 21 mai, publicata sub nr. 219, p. 217
236. 201.

Tratatul ruso-german. Textul tratatului dintre R.S.F.S.R. si Germania,
Incheiat la 16 apriie 1922, la Rapallo. Izvestiia C.E.C. al
Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor i osta-
silor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitorilor
ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 102 (1 541), 10 mai, p. 1.

177, 199, 201, 206, 207-208.
fTroplei, L. D.] Al cincilea an un an de inviirriturii. Pravda',

Moscova, 1922, nr. 43, 23 februarie, p. 1. 138.

0 scrisoare a tov. L. D. Trollei. Pod Znamenem Marksizma",
Moscova, 1922, nr. 1-2, p. 5-7. 25.
Raportul tov. Trotki. Pravda", Moscova, 1922, nr. 259,
16 noiembrie, p. 2-3. Sub titlul comun : Congresul al IV-lea al
Cominternului. Cinci ani de revolutie rusa si perspectivele revolu-
tiei mondiale. 319.

Turgheniev, I. S. Rudin. 86.

Limba rusa (Poem In proza). 313, 456, 460, 463.

]
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Unirea Republicii Extremului Orient cu R.S.F.S.R. Izvestiia C.E.C.
al Sovietelor de deputati ai muncitorilor, taranilor, cazacilor
ostasilor rosii din Rusia si a Sovietului de deputati ai muncitori-
lor i ostasilor rosii din Moscova", 1922, nr. 258 (1 697), 15 no-
iembrie, p. 1. 323.

Ustrealov, N. V. Evolufie si tactica. Smena Veh", Paris, 1922,
nr. 13, 21 ianuarie, p. 17-19. 66, 100-101, 431, 432, 433,
435, 438.

Vipper, R. I. Originile crestinismului. Moscova, Faros", 1918. 118 p.
(Biblioteca cultural-istorica. Istoria universalä. Sub ingrijirea
prof. R. I. Vipper. VII). 29.

Ware, H. Brigada de tractoristi americana. (Impresiile unuia dintre
membrii brigazii). Pravda", Moscova, 1922, nr. 233, 15 octom-
brie, p. 1. 247, 253.

ginoviep,. G. El Cu privire la intarirea partidului fi la noile sale
sarcim. Tezele tov. G. Zinoviev pentru Congresul al XI-lea al
P.C. din Rusia, aprobate de Comitetul Central. Pravda",
Moscova, 1922, nr. 62, 17 martie, p. 2-3. 18-19, 20-22.

Bauer, 0. Der neue Kurs" in Sowjetrussland. Wien, Verl. der Wiener
Volksbuchh., 1921. 36. S. 95, 96, 115, 159.

*Dietzgen, J. Die Religion der Sozialdemoleratie. Sechs Kanzelreden.
In : Dietzgen, J. Kleinere philosophische Schriften. Eine Auswahl.
Stuttgart, Dietz, 1903, S. 12-76. 26, 29, 34.

Drews, A. Die Christusmythe. Verb. u. erweit. Ausgabe. Jena, Diede-
rich, 1910. XXIV, 262 S. 29-30.

Manifest der Internationale zur gegenwartigen Lage, jangenommen auf
dem Ausserordentlichen Internationalen Sozialistenkongress zu
Basel]. In : Ausserordentlicher Internationaler Sozialistenkon-
gress zu Basel am 24. und 25. November 1912. Berlin, Buchh.
Vorwarts", 1912, S. 23-27. 115, 341, 342.

The New York Herald'. 172.

Spengler, 0. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morpho-
logie der Weltgeschichte. Bd. 1 Gestalt und Wirklichkeit. 15-22,
unverand. Aufl. München, Beck, 1920. XV, 615 S. 187.
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Bastiat, FrMéric (1801-1850) economist vulgar francez. Con-
sidera relatiile dintre clasele societkii burgheze ca un schimb de ser-
vicii, iar relaiile capitaliste ca niste relatii firesti" intre oameni ; el
pleda pentru armonia de interese intre munca si capital si incerca sa.
demonstreze cl, pe masura ce tehnica progreseaza, creste partea din
venitul national ce revine clasei muncitoare. K. Marx 1-a caracterizat
pe Bastiat ca fiind reprezentantul cel mai plat si deci cel mai reusit
al apologeticii vulgar-economice" (K. Marx si F. Engels. Opere, vol. 23,
Bucuresti, Editura politica, 1966, p. 21). De teoriile lui se servesc apd-
ratorii contemporani ai capitalismului. Principalele sale lucrari sint
Sofisme economice" (1846) si Armonii economice" (1849). 280-

Bauer, Otto (1882-1938) unul dintre liderii social-democratiei
austriece si ai Internationalei a II-a, ideolog al asa-numitului austro-
marxism". A avut o atitudine ostila fatal de Revolutia Socialista din
Octombrie. A fost unul dintre fondatorii Internationalei a 111/2 (1921),
ai Internationalei unificate (1923) si ai asa-numitei Internationale
Muncitoresti Socialiste. 95-96, 115, 137, 159.

Bebel, August (1840-1913) unul dintre militantii de seami ai
kocial-democratiei germane si ai miscarii muncitoresti internationale.
In 1869 a intemeiat, impreuna cu W. Liebknecht, Partidul muncitoresc
social-democrat din Germania (partidul eisenachienilor") ; a fost
ales in repetate rinduri deputat in Reichstag. La sfIrsitul secolului tre-
cut si inceputul acestui secol a luat atitudine impotriva reformismu-
lui i revizionismului din rindurile social-democratiei germane. Cuvin-
tarile rostite de el impotriva bernsteinienilor au fost apreciate de
V. I. Lenin ca un model de aparare a conceptiilor marxiste si de
lupta pentru caracterul cu adevarat socialist al partidului muncitoresc"
(Opere complete, vol. 23, Bucuresti, Editura politica, 1964, ed. a
doua, p. 392). 189.

Bogaevski, M. P. (1881-1918) unul dintre conducatorii cazaci-
lor contrarevolutionari de la Don. Din iunie 1917 pita' in ianuarie
1918 a fost adjunct al atamanului Oastei Donului (generalul Kaledin) ;
de la inceputul lunii ianuarie 1918 a facut parte din guvernul re-
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giunii Don", guvern contrarevolutionar. A fost arestat, judecat, con-
damnat i, la 1 aprilie 1918, executat pentru activitate contrarevo-
lutionara. 180.

Bogdanov, P. A. (1882-1939) membru al partidului bolsevic din
1905. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut diferite
functii in domeniul economic. Din 1918 pina in 1921 a fost membru
al colegiului Consiliului economic superior ; din 1921 pina in 1925

presedinte al Consiliului economic superior al R.S.F.S.R., apoi pre-
sedinte al Comitetului executiv al tinutului Caucazul de Nord, pre-
sedinte al consiliului de conducere al societatii de comert sovicto-
americane ; din 1935 adjunct al comisarului poporului pentru
industria locala a R.S.F.S.R. 232, 241.

Bonci-Bruevici, M. A. (1888-1940) inginer sovietic, specialist de
seama in domeniul radiotehnicii. In anii 1916-1919 s-a ocupat cu
studierea lampilor electronice ; sub conducerea lui a fost organizata
pentru prima oara productia in cara a acestor lampi. Incepind din
1918, a condus laboratorul de radio din Nijni Novgorod. Din insarci-
narea lui V. I. Lenin, la acest laborator a fost elaborat proiectul unui
post de radiodifuziune la Moscova, care a fost construit in 1922
(postul de radio Comintern). In anii 1924-1930, sub conducerea lui
Bonci-Bruevici au fost elaborate proiecte pentru construirea unor
antene de unde scurte directionate 4t au fost construite linii de radio-
telecomunicatii la distance mari pe unde scurte. Bonci-Bruevici s-a
ocupat, de asemenea, de probleme legate de fizica straturilor supe-
rioare ale atmosferei, de undele ultrascurte si de aplicarile lor prac-
tice, precum si de alte probleme. Incepind din 1922 a fost profesor
la $coala tehnica superioara din Moscova, iar din 1932 profesor
la Institutul de ingineri de telecomunicatii din Leningrad. Din 1931
membru corespondent al Academiei de Stiince a U.R.S.S. 209.

Bonci-Bruevici, M. D. (1870-1956) specialist militar de seama,
general-locotenent, geodezist, specialist in fotografierea din avion. A
ocupat diferite posturi de conducere in armata carista. Dupa Revolucia
Socialista din Octombrie a fost unul dintre primii specialisti militari
din vechea armata care au trecut de partea Puterii sovietice. A decinut
diferite functii de raspundere. Din 1919 pina in 1923 a fost seful
Direcciei superioare de geodezie din Consiliul economic superior. In
anii 1939-1949, sub conducerea lui redactionala a aparut manualul
Geodezia" ; este cunoscut ca autor a o serie de scrieri militare
de geodezie. 209.

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 se-
colului trecut ; in 1896 a emigrat in Elvetia. In strainatate a partici-
pat la activitatea grupului Eliberarea muncii", a colaborat la Iskra",
a luat parte activi la organizarea aparitiei unor ziare si reviste bolse-
vice si la organizarea editurilor de partid.

5i
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Dupä Revolutia Socialistl din Octombrie a fost director al trebu-
rilor Consiliului Comisarilor Poporului (pink' in octombrie 1920), re-
dactor-sef al editurii Jizn i znanie". Incepind din 1930 a fost
director al Muzeului de literaturi 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 o serie
de amintiri despre V. I. Lenin. 209.

Buharin, N. I. (1888-1938) membru al partidului bolsevic
din 1906.

Dupi Revolutia Socialistl din Octombrie 1917 a fost redactor al
ziarului Pravda", membru al Biroului Politic al C.C., membru al
Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste. S-a ridicat in re-
petate rinduri impotriva politicii leniniste a partidului : in 1918 s-a
aflat in fruntea grupului antipartinic al comunistilor de stinga" ; in
timpul discutiei din partid cu privire la sindicate (1920-1921) s-a
situat mai intii pe o pozitie tampon", iar apoi a aderat la grupul
lui Trotki ; incepind din 1928 a condus opozitia de dreapta din
partid. In 1929 a fost scos din Biroul Politic al Comitetului Central.
In 1937, ca urmare a activitatii sale antipartinice, a fost exclus din
rindurile partidului. 90, 152, 153, 156, 356-360, 367.

Cerniievski, N. G. (1828-1889) mare democrat-revolutionar rus
socialist-utopist, om de stiintO, scriitor, critic literar ; unul dintre

precursorii de searnI ai social-democratiei ruse. Cernisevski a fost
inspiratorul i indrumatorul ideologic al miscOrii democrat-revolutio-
nare din deceniul al 7-lea al secolului trecut din Rusia. Revista So-
vremennik", care al:area sub ingrijirea lui, era purtItorul de cuvint al
fortelor revolutionare din Rusia. Cernisevski a demascat cu vehementl
caracterul iobigist al reformei t'aränesti" din 1861, chemindu-i pe
tOrani la rHscoalk.. In 1862 a fost arestat de guvernul tarist si intern-
nitat in fortireata Petropavlovskaia, unde a stat aproape doi ani, iar
dui:4 aceea a fost condamnat la sapte ani munc k. deportare
pe viatl in Siberia, de unde a fost eliberat abia dupk. 20 de ani. El a
rOmas pinI in ultima clipi un luptator infracIrat impotriva inegalitçii
sociale, impotriva tuturor formelor de manifestare a asupririi politice

economice. 26.

Cernov, V. M. (1876-1952) unul dintre liderii partidului eseri-
bor. Din mai pink in august 1917 a fost ministru al agriculturii in
guvernul provizoriu burghez ; a promovat o politicl de crunte repre-
siuni impotriva tOranilor care trecuserl la ocuparea paminturilor mo-
sieresti. Dupi Revolutia Socialistk. din Octombrie a fost unul dintre
organizatorii rOscoalelor antisovietice. In 1920 a emigrat ; in strOink.-
tate a continuat s desfasoare activitate antisovietia. 9.

Cicerin, G. V. (1872-1936) om de stat sovietic, eminent diplo-
mat. Din 1904 pink' in 1917 a trait in emigratie, unde in 1905 a intrat
in P.M.S.D.R. In perioada reactiunii adept al mensevismului. In

C
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anii primului razboi mondial internationalist ; la sfirsitul anului
1917 a trecut pe pozitiile bolsevismului, iar in 1918 a intrat in P.C. (b)
din Rusia. Din 1918 pink' in 1930 comisar al poporului pentru
afacerile externe ; a condus delegatiile sovietice la conferintele inter-
nationale de la Genova si Lausanne. A fost membru al C.E.C. din
Rusia si al C.E.C. al U.R.S.S. La congresele al XIV-lea si al XV-lea
a fost ales membru al Comitetului Central al partidului. 36-42,
69-70, 174, 175, 176-177, 179, 183, 184, 197, 199, 201, 272, 477.

D

Denikin, A. I. (1872-1947) general al armatei tariste ; in pe-
rioada interventiei militare straine 4i a razboiului civil (1918-1920)
a fost agentul imperialistilor franco-englezi si americani ; comandant-
sef al fortelor armate albgardiste din sudul Rusiei. Dupal ce trupele de
sub comanda sa au fost infrinte de catre trupele sovietice (martie
1920) a emigrat. 5, 12, 51, 52, 64, 180, 326, 464.

Dietzgen, Eugen (1862-1930) fiul lui J. Dietzgen si editorul
scrierilor lui. Punctul sau de vedere in filozofie este, dui:4 o numire
data chiar de el, naturmonismul", in care a incercat si concilieze
materialismul cu idealismul. Absolutizind laturile slabe ale conceptiilor
lui J. Dietzgen, el considera necesar sa completeze" cu ele marxismul,
ajungind astfel si nege atit materialismul, cit si dialectica. In ultimii
ani ai vietii sale s-a manifestat ca dusman fatis al comunismului.

26.

Dietzgen, Joseph (1828-1888) muncitor tabacar german care a
ajuns in mod independent la principiile materialismului dialectic. A
luat parte la revolutia din 1848-1849 din Germania, iar dui:4 infrin-
gerea ei a fost nevoit sa emigreze. Timp de 20 de ani a pribegit prin
America si Europa, a lucrat la diferite intreprinderi si in acelasi timp
s-a ocupat cu cercetarile filozofice. Din 1864 pina. in 1868 a trait in
Rusia, unde a lucrat la o tabacarie din Petersburg. Aici a scris el
cartea Esenta muncii cerebrale a omului" si o recenzie la primul
volum al Capitalului" lui Marx. In 1869 s-a intors in Germania, a
facut cunostinta cu Marx, a inceput sa participe indeaproape la acti-
vitatea Partidului social-democrat din Germania. In 1884 Dietzgen a
plecat din nou in S.U.A., unde a redactat ziarul Der Sozialist",
organul Comitetului executiv al Partidului muncitoresc socialist din
America. 26.

Divilkovski, A. A. (1873-1932) membru al P.M.S.D.R. din 1898.
In 1906 a emigrat in Elvetia ; a aderat la mensevicii plehanovisti.
Inca de la inceputul primului razboi mondial s-a situat pe pozitii in-
ternationaliste. In 1918 a intrat in grupul de la Geneva al bollevicilor.
In noiembrie 1918 s-a intors in Rusia. A lucrat la Moscova ca pro-
pagandist si agitator, a detinut postul de director adjunct la directia
trebovilor Consiliului Comisarilor Poporului. In ultimii ani s-a dedicat
activitItii literare. 57.



658 INDICE DE NUME

Drews, A rtur (1865-1935) istoric burghcz reactionar german,
cercetator al epocii crestinismului primitiv. In Mitul lui Hristos",
Nasterea crestinismului din gnosticism", O dezmintire a existentei
istorice a lui Hristos in trecut si in prezent" si in alte scrieri ale sale,
Drews respinge teza existentei istorice a lui Hristos ; insal dogmele
bisericesti, prejudecatile religioase au fost criticate de el de pe pozitii
idealiste. 29-30.

Dzerjinski, F. E. (1877-1926) eminent activist al partidului
bollevic si al Statului sovietic ; membru de partid din 1895. Unul
dintre organizatorii social-democratiei din Po Ionia i Lituania. A des-
fasurat munca de partid in Po Ionia si in Rusia. De la Congresul al
IV-lea al P.M.S.D.R. membru al Comitetului Central. Dupa Revo-
lutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al Comisiei extraor-
dinare pentru lupta impotriva contrarevolutiei si sabotajului (Ceka).
La inceputul anului 1918 s-a situat pe o pozitie gresit5 in problema
incheierii pacii de la Brest. In 1921 a fost numit comisar al poporului
pentru caile de comunicatie, pastrind totodata i functiile de presedinte
al Cekai 6 de comisar al poporului pentru afacerile interne ; in 1924
a fost numit presedinte al C.E.S. din Rusia. Incepind din iunie 1924
a fost membru supleant al Biroului Politic al C.C. si membru al
Biroului Organizatoric al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 192, 378,
379, 383.

Einstein, Albert (1879-1955) mare savant, fizician. S-a nascut
in Germania. Din 1895 pini in 1914 a trait in Elvetia. In 1914 s-a
stabilit la Berlin, unde a stat pina in 1933 ; a fost director al Institu-
tului de fizicà i profesor la Universitatea din Berlin. In 1933, in
urma atacurilor la care a fost supus de catre ideologii national-socia-
lismului, atit ca om de stiinta si activist pe tarim obstesc care lupta
impotriva militarismului, cit i ca evreu, a fost nevoit sal plrlseasel
Germania. In 1933 s-a stabilit la Princeton (S.U.A.), undc a fost numit
profesor la Institutul de cercetari. In semn de protest impotriva perse.
cutiilor hitleriste, a renuntat la cetitenia germana si la titlul de
membru al Academiei prusiene.

Principala opera a vietii lui Einstein ca om de stiinta a fost crearea
teoriei relativitatii i descoperirile in domeniul teorici cuantice a lu-
minii. Lucrarile lui au devenit celebre in lumea intreaga si formeaza o
parte integranta din fizica i tehnica moderni. V. I. Lenin il considera
pe Einstein drept unul dintre marii transformatori ai stiintelor naturii.
Conceptia despre lume a lui Einstein a evoluat de-a lungul vietii sale
in directia unei afirmari tot mai hotarite a materialismului. El a
combatut, mai ales clue sfirsitul vietii, pozitivismul machist, a carui
influenta o suferise in prima perioada a activitatii sale, fiind atras de
critica pe care Mach o facea mecanicismului fizicii clasice. In opozitie
cu subiectivismul pozitivistilor, el a sustinut intelegerea 6 interpre-
tarea naturii ca realitate obiectiva, a respins conceptia pozitivista

1



INDICE DE NUME 659

despre stiinta ca simpla sistematizare a datelor senzoriale, lipsite de
continut obiectiv. Teoria relativitatii si intreaga oper a. stiintifica a lui
Einstein au confirmat, independent de incercarile de interpretare
idealista a acestora de catre filozofii burghezi, tezele materialismului
dialectic privitoare la unitatea dialectica dintre absolut si relativ, la
conexiunea si interdependenca tuturor laturilor realitatii, la unitarea
organica dintre spatiu, timp, materie si miscare etc.

Einstein a fost membru a numeroase academii, societati si institutii
stiintifice din diferite tari ; in 1927 a fost ales membru de onoare al
Academiei de Stiinte a U.R.S.S. In 1921 i s-a decernat Premiul Nobel
pentru lucrari in domeniul fizicii moleculare si al teoriei cuantelor.
Einstein a fost un aprig adversar al razboiului si s-a pronuntat cu
toata hotarirea impotriva folosirii armei atomice. 27, 31.

Engels, Friedrich (1820-1895) vezi articolul lui V. I. Lenin
Friedrich Engels", in Opere complete, vol. 2, Bucuresti, Editura poli-
tica, 1963, ed. a doua, p. 1-14. 27, 28.

Enttkidze, A. S. (1877-1937) activist de stat sovietic ; membru
de partid din 1898, bollevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat la sectia militara
a C.E.C. din Rusia ; din 1918 a fost secretar al C.E.C. din Rusia ;
din 1923 pina in martie 1935 secretar al C.E.C. al U.R.S.S. La
congresele al XIII-lea, al XIV-lea, al XV-lea si al XVI-lea a fost ales
membru al C.C.C., iar la Congresul al XVII-lea membru al C.C.
al P.C. (b) al U.R.S.S. 67, 218.

Ermanski, A (Kogan* 0. A.) (1866-1941) social-democrat,
mensevic. In anii reactiunii si ai noului avint revolutionar s-a situat
pe pozitii lichidatoriste ; a colaborat activ la presa mensevica. In
timpul primului razboi mondial a adoptat o pozitie centrista. In 1917
a fost mensevic-internationalist, iar in 1918 a devenit membru al Co-
mitetului. Central al mensevicilor. In 1921 s-a retras din partidul men-
sevic ; a desfasurat activitate stiintifica la Moscova. 222, 417.

F

Farbman, M. S. (n. 1880) din 1920 corespondent Ia Moscova,
mai intii al ziarului Chicago Daily News", iar dupa aceea al ziarelor
Manchester Guardian" si Observer". 257-264, 284.

Fedoseev, N. E. (1871-1898) unul dintre primii marxisti din
Rusia, organizator si conducator al cercurilor marxiste. Pentru parti-
cipare la miscarea revolutionara, a fost eliminat din liceul din Kazan.
In 1889 a fost arestat. De aci inainte si-a petrecut viata in inchisori
si deportari. Totusi ping. la sfirsitul vietii sale Fedoseev a pastrat le-
gatura cu marxistii din diferite orase. A scris o serie de lucrari
marxiste, in care a facut o analiza a dezvoltarii politice si economice
a Rusiei. A criticat conceptiile eronate ale narodnicilor. Fedoseev a

* In parantezi sins scrise cu litere cursive adevcratele nume de familie.



660 1NDICE DE NUME

fost cel dintii dintre marxistii rusi care s-a angajat intr-o polemici cu
N. K. Mihailovski, ideologul narodnicismului liberal. Pe acest teren
s-a infiripar corespondenta dintre el 6 V. I. Lenin, care s-a rnentinut
pina la sfirsitul vietii sale. V. I. Lenin a dat o inalta apreciere rolu-
lui lui Fedoseev in miscarea revolutionara. 346-347.

Frumkin, M. I. (1878-1939) a intrat in P.M.S.D.R. in 1898.
Dupa Revolutia Socialistä din Octombrie a activat pe linie de

partid si in aparatul de stat : in anii 1918-1922 a fost membru al
colegiului, apoi adjunct al comisarului poporului pentru aprovizionare,
vicepresedinte al Comitetului revolutionar din Siberia. Din aprilie 1922
a detinut functia de adjunct al comisarului poporului pentru comertul
exterior si apoi pe aceea de adjunct al comisarului pentru finante.
Participant activ la opozitia de dreapta, in 1937 a fost exclus din
partid. 243.

G

Gopfengauz, M. G. (1862-1898) prietena lui N. E. Fedoseev.
Prin intermediul ei V. I. Lenin a intretinut corespondenta cu Fedo-
seev. Aflind de sinuciderea lui Fedoseev, ea si-a pus capat zilelor.
346.

Gorbunov, N. P. (1892-1938) membru al partidului bolsevic din
1917. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie, secretar al Consiliului
Comisarilor Poporului si secretar personal al lui V. I. Lenin ; din
august 1918 sef al sectiei tehnice-stiintifice a C.E.S. al R.S.F.S.R.
In 1919-1920 a dus munca politica in Armata Rosie. Din 1920

secretar general al C.C.P. al R.S.F.S.R., apoi al C.C.P. al U.R.S.S.
si al C.M.A., membru al Comisiei de stat a planificarii a U.R.S.S.
Ulterior a detinut functii de raspundere in domeniul 5tiintific si pe-
dagogic. 59, 108, 242.

Gubkin, I. M. (1871-1939) eminent geolog sovietic, activist
de partid si de stat, academician ; membru al partidului comunist
din 1921.

Incepind din 1918 a detinut posturi de conducere in institutiile
centrale care aveau in competenta lor industria petrolului si explorarile
geologice. In anii 1919-1924 a detinut functia de presedinte al Co-
mitetului general pentru exploatarea sisturilor combustibile, apoi pe
aceea de sef al directiei industriei sisturilor combustibile ; a fost pre-
sedinte al Comisiei speciale pentru studierea Anomaliei magnetice de
la Kursk, infiintata potrivit indicatiilor lui V. I. Lenin. 241.

H

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) mare filozof ger-
man, idealist obiectiv, ideolog al burgheziei germane. Meritul istoric al
lui Hegel constl in elaborarea profundi si multilaterala a dialecticii,
care a constituit unul dintre izvoarele teoretice ale materialismului
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dialectic. Dar dialectica lui avea un caracter idealist, fiind indisolubil
legata de sistemul säu filozofic, in totalitate conservator, metafizic.
Prin conceptiile sale politice, Hegel era un adept al monarhiei consti-
tutionale.

Principalele lucrari ale lui Hegel sint : Fenomenologia spiritului",
Stiinta logicii", Enciclopedia stiintelor filozofice", Prelegeri de
istorie a filozofiei". 31-32.

Henderson, Arthur (1863-1935) unul dintre liderii partidului
laburist i ai miscarii sindicale engleze. In anii 1908-1910 si 1914
1917 a fost presedinte al grupului parlamentar laburist. In timpul pri-
mului razboi mondial s-a situat pe pozitii social-soviniste. In 1919 a
fost unul dintre organizatorii Internationalei a II-a, de la Berna, iar
din 1923 presedinte al Comitetului executiv al asa-numitei Inter-
nationale Socialiste Muncitoresti". In repetate rinduri a facut parte
din guvernele burgheze ale Angliei. 69-70, 189.

Herriot, Edouard (1872-1957) om politic francez, unul din
liderii partidelor radical si radical-socialist. Incepind din 1905 a fost
primar al orasului Lyon. In 1919 a fost ales deputat in parlamentul
francez. A ocupat in repetate rinduri posturi ministeriale ; in 1924
1925 si 1932 a fost prim-ministru i ministru al afacerilor externe. In
1924, guvernul Herriot a stabilit relatii diplomatice cu Uniunea So-
vietica, iar In 1932 a incheiat cu ea un pact de neagresiune. Herriot
a fost un adversar al pactului de la München si a sustinut ideea
creärii, in Europa, a unui sistem de securitate colectiva, la care urma
sa participe i Uniunea Sovietical. In timpul ocuparii Frantei de catre
armatele hitleriste a adoptat o pozitie de sprijintre a fortelor natio-
nale franceze care luptau impotriva ocupantilor. In 1942 a fost arestat
de germani i trimis intr-un lagir de concentrare ; in 1945 a tost
eliberat de unitati ale Armatei Sovietice. In anii urmatori s-a mani-
festat ca un adept al intaririi relatillor franco-sovietice, s-a pronuntat
pentru destindere in relatiile internationale, a luat pozitie impotriva
remilitarizarii Germaniei occidentale. Herriot este cunoscut nu numai
ca om de stat, ci i ca publicist, istoric, scriitor, critic literar 4i mu-
zical. In 1947 a fost ales membru al Academiei Franceze. 257.

Hodorovski, 1. I. (1885-1940) membru al P.M.S.D.R. din anul
1903. Dupà Revolutia Socialista din Octombrie a detinut diferite
functii in aparatul de partid si de stat, precum i in armata.

388, 389.

1

lakovenko, V. G. (1889-1938) activist pe linie de stat, membru
al partidului bollevic din iulie 1917. In anii interventiei armate strline

ai räzboiului civil a fost unul dintre conducatorii miscarii de parti-
zani din Siberia, presedinte al Consiliului frontului de partizani din
nordul districtului Kansk. Din 1920 Oda. in 1922 presedinte al
Comitetului revolutionar si al Comitetului executiv judetean Kansk,
apoi vicepresedinte al Comitetului executiv gubernial Krasnoiarsk. In

si
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1922-1923 comisar al poporului pentru agricultura al R.S.F.S.R.
Din 1923 pina in 1926 comisar al poporului pentru prevederile so-
ciale. Din 1928 a lucrat la biroul de audience al lui M. I. Kalinin,
apoi la Comisia de stat a planificarii, iar din 1935 la Comisariatul
poporului pentru agricultura al U.R.S.S. 49.

Iakovleva, V. N. (1885-1944) membra a partidului bolsevie
din 1904. Duca' Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat in apara-
tul de stat si pe linie de partid. In 1918 a facut parte din grupul
antipartinic 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 trockista
a celor 46. In anii 1924-1926 a activat in cadrul centrului trockist,
apoi a rupt cu opozitia. 348.

loffe, A. A. (1883-1927) remarcabil diplomat sovietic. A intrat
in miscarea social-democrata in ultimii ani ai secolului trecut. La
Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b) din Rusia a fost primit, impreuna
cu interraionistii, in partidul bolsevic si a fost ales in C.C. In octom-
brie 1917 a fost membru al Comitetului militar-revolutionar din Pe-
trograd. In 1918 s-a situat pe pozitiile comunistilor de stinga". In
timpul tratativelor de pace de la Brest a facut parte din delegatia
sovietica. Din aprilie pina in noiembrie 1918 a fost reprezentant
plenipotentiar al R.S.F.S.R. la Berlin. A participat la tratativele dintre
Rusia Sovietica si guvernele unor tari capitaliste. In anii 1923-1927
a facut parte din opozitia trotkista. 201, 206-207.

Ivanovici, St. vezi Portugheis, S. I.

K

Kalinin, M. I. (1875-1946) eminent activist al partidului bol-
sevic si al Statului sovietic ; membru al P.M.S.D.R. din 1898, bolsevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie 1917 a fost primar, apoi
comisar al gospodariei comunale a orasului Petrograd. Din martie
1919 presedinte al C.E.C. din Rusia ; din decembrie 1922
presedinte al C.E.C. al U.R.S.S., iar din 1938 presedinte al Prezi-
diului 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. 67, 218.

Karnenev (Rozenfeld), L. B. (1883-1936) membru al partidului
bolsevic din 1901.

Dupa Revolucia Socialista din Octombrie 1917 a fost presedinte al
Sovietului din Moscova, vicepresedinte al Consiliului Comisarilor
Poporului, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia.

In repetate rinduri s-a ridicat impotriva politicii leniniste a parti-
dului : dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a luat
pozitie impotriva liniei leniniste a partidului, orientata spre revolutia
socialista ; in noiembrie 1917 s-a pronuntat pentru crearea unui gu-
vern de coalicie cu mensevicii si socialistii-revolutionari ; in 1925 a
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fost unul dintre organizatorii noii opozitii", iar in 1926 unul dintre
liderii blocului antipartinic trotkisto-zinovievist. In 1927, la Congresul
al XV-Iea al P.C. (b) al U.R.S.S., a fost exclus din partid ca militant
activ al opozitiei trotkisce. In 1928 a declarat cH-p recunoalte

si a fost reprimit in partid, dar nu si-a incetat activitatea anti-
partinica si in 1932 a fost din nou exclus. In 1933 a fost, pentru a
doua oara, reprimit in partid. In 1934 a fost exclus, pentru a treia
oarà, din cauza activitatii sale antipartinice. 43-44, 51-52, 62,
107, 108, 109, 110, 121, 135, 173, 174, 177, 178, 218, 227-229, 230,
241, 243-245, 322, 335, 345, 348, 354-355, 362, 367, 439.

Karnkov (Kat), B. D. (1885-1938) membru al partidului so-
cialist-revolutionar ; unul dintre organizatorii si liderii partidului so-
cialistilor-revolutionari de stinga. In 1918 s-a pronuntat impotriva
incheierii pacii de la Brest ; a fost unul dintre initiatorii asasinarii
ambasadorului german Mirbach si unul dintre organizatorii rebeliunii
socialistilor-revolutionari de stinga de la Moscova. Pentru activitatea
sa contrarevolutionari a fost arestat, judecat i condamnat de Tri-
bunalul militar. Ulterior a lucrat in domeniul statisticii. 134.

Katnelson, Z. B. (n. 1892) membru al P.M.S.D.R. (b) din mar-
tie 1917. Din 1918 pina in 1937 a detinut functii de raspundere in
organele Comisiei Extraordinare din Rusia, Directiei politice centrale
si Comisariatului poporului pentru afacerile interne. 263.

Kautsky, Karl (1854-1938) unul dintre teoreticienii social-de-
mocratiei germane si ai Internationalei a II-a ; incepind din 1910 a
devenit ideolog al centrismului (kautskismului). A fost redactorul re-
vistei 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 si anarhism. In 1881 a
Picut cunostinca cu K. Marx si F. Engels si, sub influenta lor, a aderat
la marxism. In aceasta perioada a activitatii sale, el a publicat o
serie de lucrari valoroase, ca : Doctrina economica a lui Karl Marx"
(1887), Problema agrara" (1899) s.a., contribuind la popularizarea
teorici marxiste in Germania si in alte tari. Dar, Inca pe vremea aceea,
el a dat dovadi de inconsecventa ideologica, facind concesii revi-
zionismului. La inceputul secolului al XX-lea, inconsecventa ideo-
logica a lui Kautsky s-a accentuat pe linia renuntarii treptate la esenta
revolutionara a marxismului. El a devenit ideologul centrismului. In
timpul primului razboi mondial s-a situat in esentl pe pozitiile so-
cial-sovinismului. A formulat teoria antimarxista a ultraimperia-
lismului", care incerca sa ascundl contradictiile imperialismului.

In 1918 Kautsky a luat atitudine impotriva revolutiei din Ger-
mania. Dupa victoria Revolutiei Socialiste din Octombrie, el a ncgat
necesitatea dictaturii proletariatului, opunindu-i teoria utopia', nestiin-
tifica a democratiei pure", situata deasupra claselor. Conceptiile lui
antimarxiste au fost combatute de Engels, ca si de fruntasii aripii de
stinga a social-democratiei germane, si au fost supuse unei aspre cri-

44

gre-
sable
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tici de catre V. I. Lenin, mai ales in lucrarea sa Revolutia prole-
tar i renegatul Kautsky" (1918). 95, 404.

Kerenski, A. F. (n. 1881) eser. Dupa revolutia burghezo-demo-
cratica' din februarie 1917 a fost ministru al justitiei, ministru de.
razboi i ministru al marinei, iar apoi prim-ministru al guvernului
provizoriu burghez i comandant suprem al armatei. Dupa. Revolutia
Socialista din Octombrie a luptat impotriva Puterii sovietice ; in
1918 a fugit peste graniti. In prezent traieste in S.U.A., unde des-
fasoara propaganda antisovietica. 9.

Kerjentev (Lebedev), P. M. (1881-1940) activist de partid
de stat, istoric si publicist sovietic. Membru al P.M.S.D.R. din 1904,
bolsevic.

Dupa Revolutia Socialised' din Octombrie a detinut diferite functii
in aparatul de partid si de stat. 417.

Keynes, John Maynard (1883-1946) economist englez, prin-
cipalul reprezentant al gindirii economice burgheze in perioada dintre-
cele doua razboaie. Dupa cel de-al doilea razboi mondial, doctrina lui
continu a. sa-si pastreze, mai ales in S.U.A. si Anglia, influenta asupra
stiintei economice burgheze. Opere principale Consecintele econo-
mice ale pacii", Noi consideratii asupra consecintelor pica", Tratat
despre bani", Teoria generala a folosirii bratelor de munca, a dobin-
zii i a banilor". 70.

Kin, F. autorul articolului Specialistii (Studiu statistic)", aparut
465.in nr. 197, din 3 septembrie 1922, al ziarului Pravda".

Kiselev, A. S. (1879-1938) membru de partid din 1898,
bolsevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut functii de con-
ducere pe linie sindicalä, economica si de stat. In 1921 a fost numir
presedinte al Micului C.C.P. A facut parte din gruparea antipartinica
anarhosindicalista opozitia muncitoreasca". La Congresul al XII-lea
al partidului a fost ales membru al Prezidiului C.C.C. al P.C. (b) din
Rusia. Ulterior a detinut functia de comisar al poporului pentru In-
spectia muncitoreasca-taraneasci al R.S.F.S.R. si de adjunct al comisa-
rului poporului pentru Inspectia muncitoreascalarineasca al U.R.S.S.
Din 1924 pina in 1938 secretar al C.E.C. al U.R.S.S. 62.

Kolceak, A. V. (1873-1920) amiral al flotei tariste, monarhist ;
in anii 1918-1919 unul dintre principalii conducatori ai contra-
revolutiei ruse ; agent al Antantei ; cu sprijinul imperialistilor din
S.U.A., Anglia si Franta, 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 si cres-
terea miscarii revolutionare a partizanilor au dus la lichidarea dicta-
turii lui Kolceak. Luat prizonier, la 7 februarie 1920 el a fost impuscat
in baza unei hotariri a Comitetului revolutionar din Irkutsk. 5,
8, 51, 64, 100, 247, 265, 313, 456, 463.

si
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Kollontai, A. M. (1872-1952) revolutionaral de profesie, a in-
ceput sa participe la miscarea revolutionara in ultimul deceniu al
secolului trecut. In anii 1906-1915 a activat in tabara mensevicilor ;
din 1915 a devenit membri a partidului bolsevic.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost comisar al po-
porului pentru prevederile sociale, iar in 1920 a condus in cadrul C.C.
al P.C. (b) din Rusia sectia pentru munca in rindurile femeilor. In
timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) a fost membr5.
activä a grupului antipartinic al opozitiei muncitoresti". In atm
1921-1922 a condus, in cadrul Cominternului, Secretariatul interna-
tional pentru problemele femeilor. Incepind din 1923 a detinut impor-
tante functii diplomatice. 138.

Kornilov, L. G. (1870-1918) general in armata taristl, monar-
hist. In iulie 1917 a fost numit comandant suprem al armatei ruse. In
august a condus o rebeliune contrarevolutionara. Dupa reprimarea re-
beliunii a fost arestat i intemnitat, dar a evadat, plecind in regiunea
Donului, unde a devenit unul dintre organizatorii armatei de volun-
tari" a albgardistilor, iar apoi comandantul ei. A fost ucis in timpul
luptelor de la Ekaterinodar. 180.

Krasin, L. B. (1870-1926) eminent om de stat sovietic. A in-
trat in miscarea social-democrata in ultimul deceniu al secolului tre-
c u t, bolsevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat in domeniul or-
ganizarii aprovizionarii Armatei Rosii ; a fost membru al prezidiului
C.E.S., comisar al poporului pentru industrie i comert, comisar al po-
porului pentru caile de comunicatie. In 1919 a intrat in diplomatic.
In 1921 a fost numit comisar al poporului pentru comertul exterior.
in 1924 a fost reprezentant plenipotentiar al U.R.S.S. in Franca, iar
in 1925 in Anglia. 108, 109-110, 183, 184, 223, 241, 319,
356-360, 439.

Krasnov, P. N. (1869-1947) general in armata taristi ; a parti-
cipat activ la rebeliunea lui Kornilov din august 1917. La sfirsitul
lunii octombrie 1917, in timpul rebeliunii antisovietice, a comandat
detasamentele de cazaci trimise de Kerenski impotriva Petrogradului.
In 1918-1919 a condus armata albgardista a cazacilor de la Don.
In 1919 a fugit in strainatate, unde continuat activitatea anti-
sovietica ; ulterior a colaborat cu hitleristii. A fost luat prizonier, ju-
decat i condamnat la moarte printr-o sentinta a Colegiului militar
al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 9.

Kripnan, L. N. (1890-1938) membru al P.C. (b) din Rusia
din 1918 ; in primii ani ai Puterii sovietice a ocupat functii de ras-
pundere pe linie economical : a fost presedinte al colegiului sectiei pen-
tru industria aIimentar i membru al sectiei pentru industria chimici
a Consiliului economic superior ; in 1921 membru al prezidiului
Comisiei de stat a planificarii. In 1923-1924 a falcut parte din re-
dactia Pravdei", din prezidiul Academiei comuniste si din redactia
principala a Marii Enciclopedii Sovietice. In anii 1925-1931 a fost

44*

siga.
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membru al colegiului, iar apoi adjunct al sefului Directiei centrale de
statistica, vicepresedinte al Comisiei de stat a planificarii din U.R.S.S.
Incepind din 1931 s-a ocupat cu munca de cercetare stiintifica ; doctor
in stiintele economice. A fost redactor al Enciclopediei Economice", al
revistelor Problemi Ekonomiki" si Na Agrarnom Fronte". A scris a
sene de lucrari pe teme economice i agrare. 464.

Krjijanovski, G. M. (1872-1959) vechi militant al partidului
comunist, renumit savant sovietic, inginer energetician.

In 1920, din insarcinarea lui Lenin, a condus Comisia de stat pentnr
electrificarea Rusiei (GOELRO). In 1921-1930 a condus Comisia ciL
stat a planificarii. Din 1930 pink' in 1932 a fost seful Directiei generale
a energeticii din Comisariatul poporului pentru industria combustibili-
lor. In 1932-1936 a fost presedinte al Comitetului pentru Invata-
mintul superior de pe linga C.E.C. al U.R.S.S. si adjunct al comisaru-
lui pentru invatamint al R.S.F.S.R. A fost ales in repetate rinduri
membru al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. si al C.E.C. al U.R.S.S. In
1929 a fost ales membru al Academiei de Stiinte a U.R.S.S., al carei
vicepresedinte a fost din 1929 pina In 1939. A fost director perma-
nent al Institutului de energetica al Academiei de Stiinte a U.R.S.S.,
fondat de el ; a scris o serie de lucrari stiintifice In domeniul ener-
geticii. 23-24, 136, 157, 194, 232, 233, 241, 372, 373.

Kurski, D. I. (1874-1932) activist de seama al partidului
comunist si al Statului sovietic, jurist. Membru al partidului bolsevic
din 1904. A participat la insurectia armata din decembrie 1905 de la
Moscova. In timpul insurectiei armate din octombrie 1917 a lost
membru al Comitetului militar-revolutionar din Odesa. In anii 1919
1920 membru al Consiliului militar-revolutionar al republicii, co-
misar al statului-major general si al statului-major de campanie ale
Armatei Rosii. Din 1918 pina In 1928 a fost comisar al poporului
pentru justitie al R.S.F.S.R. ; sub conducerea lui au fost elaborate
Codul civil si Codul penal. Din 1921 a fost membru al Prezidiului
C.E.C. din Rusia i C.E.C. al U.R.S.S., presedinte al Comisiei centrale
de revizie, iar mai tirziu membru al C.C.C. a P.C. (b) al U.R.S.S.
Cu incepere din 1928 a lucrat in diplomatic. 51-52, 203-205.

Kutuzov, I. I. (1885-1943) membru al partidului bolsevic din
1917. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917 a fost
membru al Sovietului din Moscova, presedinte al Sindicatului munci-
torilor textilisti din Moscova. Din 1918 presedinte al C.C. al Sin-
dicatului muncitorilor textilisti. In 1920-1921 a aderat la grupul
antipartinic opozitia muncitoreasca". In anii urmatori a fost membra
al fractiunii comuniste i membru al Prezidiului Consiliului Central
al Sindicatelor din Rusia, presedinte al Comisiei pentru sprijinirea
creditului de stat si a caselor de economie de pe linga Comitetul
Executiv Central al U.R.S.S. Din 1920 membru al Prezidiului
C.E.C. din Rusia i apoi al Prezidiului C.E.C. al U.R.S.S. 234.
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Larin, I. (Lurie, M. A.) (1882-1932) lucrator al aparatului
sovietic. A activat in mi§carea social-democrata incepind din 1901 ;
mensevic. Dupa reNolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a condus grupul mensevicilor international4ti. In august 1917 a fost
primit in partidul bo1evic. Dupa. Revolucia Socialista din Octombrie
a lucrat in aparatul de stat si in diferite organe economice. - 126,
127, 133-137, 181, 432, 436.

Lejava, A. M. (1870-1937) - activist de stat ; membru al patti-
dului bolsevic din 1904.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut posturi de
raspundere in aparatul de stat i in economie. In 1918-1920 a fost
prqedinte al Uniunii centrale a cooperativelor de consum ; din 1920
pini in 1925 - adjunct al comisarului poporului pentru comertul
exterior ; in 1925-1930 - vicepresedinte al Consiliului Comisarilor
Poporului al R.S.F.S.R. A fost, in mai multe legislaturi, membru
al C.E.C. din Rusia si al C.E.C. al U.R.S.S. In perioada 1933-1937
a detinut postul de sef al Directiei generale a culturilor subtropicale
din U.R.S.S. - 243-244.

Lenin, V. I. (Ulianov, V. I.) (1870-1924) - vezi date biografice.
5, 6, 9, 13, 20, 61, 66, 67, 75, 86, 93, 106, 108, 109, 110, 121-122,
127, 134, 136-137, 139, 155, 166-167, 180-182, 193, 225, 228, 230,
234, 235, 238, 253-254, 262, 279, 284, 291, 293, 299-300, 301-302,
319, 321, 322-323, 346-347, 354-355, 361, 378, 379, 394-395,
414, 434-435, 455, 461, 477, 478.

Levi, Paul (1883-1930) - social-democrat german, de profesiune
avocat. A participat la Conferinta de la Zimmerwald (1915) ; mem-
bru al grupului elvetian al zimmerwaldienilor de stinga. A facut
parte din Uniunea Spartacus". La Congresul de constituire al Parti-
dului Comunist din Germania a fost ales in Comitetul Central. In
februarie 1921 a ieit din C.C. al P.C.G., iar in aprilie a fost exclus
din partid pentru incalcare grosolana a disciplinei. Ulterior s-a re-
intors in partidul social-democrat. - 153.

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) - militant de seama al misc:i.rii
muncitoreqti germane qi internationale, unul dintre intemeietorii
c onducatorii Partidului social-democrat din Germania. Din 1875 si
pina la sfirsitul vietii sale a fost membru al Comitetului Central
al Partidului social-democrat din Germania si redactor responsabil
al ziarului Vorwarts", organ central al acestui partid. Din 1867 si
pina in 1870 a fost deputat in Reichstagul Confederatiei germane
de nord, iar incepind din 1874 a fost ales in repetate rinduri deputat
in Reichstagul german ; a folosit cu pricepere tribuna parlamentara
pentru a demasca politica intern i externa reactionara a iuncherilor
prusaci. Pentru activitatea sa revolutionara a fost in repetate rinduri
condamnat la inchisoare. A participat indeaproape la activitatea In-
ternationalei I si la organizarea Internationalei a II-a. - 189.

si
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Litvin-Sedoi, Z. I. (1876-1947) membru al P.M.S.D.R. din 1897,
bollevic. A desfasurat activitate de partid la Petersburg, Nijni
Novgorod, Moscova si Tbilisi. A fost unul dintre conducatorii insurec-
ciei armate din decembrie 1905 la Moscova, decinind funccia de sef
al statului-major al detalamentelor de lupta din Presnea. A participat
activ la insureccia de la Sveaborg, iar dupa inabusirea ei a emigrat.
In 1917 s-a intors in Rusia. A luat parte la razboiul civil. Din 1919
a lucrat la Direccia generala a comunicaciilor militare, apoi la Co-
misariatul poporului pentru caile de comunicacie. Din 1921 pina in
1939 a fost director al unei scoli tehnice textile din Moscova. A parti-
cipat ca delegat la congresele IV, X, XI, XIII, XIV si XVI ale
partidului. La Congresul al X-lea a fost ales membru al Comisiei
Centrale de Control. 442.

Litvinov, M. M. (1876-1951) om de stat i remarcabil diplo-
mat sovietic. Membru al P.M.S.D.R. din 1898, bollevic.

Dupa Revolucia Socialista din Octombrie a lucrat in diplomatic.
Din 1921 a fost adjunct al comisarului poporului pentru afacerile
externe. Din 1930 pina in 1939 comisar al poporului pentru
afacerile externe. Ca membru sau ca sef al delegaciei sovietice a re-
prezentat U.R.S.S. la conferincele internationale de la Genova (1922),
Maga (1922), Montreux (1936), Moscova (1943) si la Liga Naciuni-
lor. La Congresul al XVII-lea al partidului a fost ales membru
al C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. ; a fost membru al C.E.C. al U.R.S.S.
si 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 mutuall intre U.R.S.S. i Romania. 173, 184, 198.

Lloyd George, David (1863-1945) om politic englez ; di-
plomat ; lider al partidului liberal. Din 1890 membru al parla-
mentului. In 1905-1908 a fost ministru al comercului, iar in
1908-1915 ministru de finance. In 1916-1922, in calitate de
prim-ministru, a cautat sa consolideze poziciile imperialismului en-
glez in Orientul Apropiat i Mijlociu, precum si in Balcani ; a re-
primat cu cruzime miscarea de eliberare nacionala din colonii si din
carile dependente. Dupa Revolucia Socialista din Octombrie a fost
unul dintre inspiratorii si organizatorii intervenciei armate i ai
blocadei impotriva Statului sovietic. 5, 6, 174, 175, 176, 183, 201.

Maiakovski, V. V. (1893-1930) mare poet sovietic. 13, 15.

Martens, L. K. (1875-1948) eminent specialist sovietic in do-
meniul construcciei de masini si al termotehnicii. A intrat in miscarea
revolucionara in 1893. A facut parte din Uniunea de lupta pentru
eliberarea clasei muncitoare" din Petersburg. In 1899 a fost expulzat
in Germania, de unde a emigrat apoi in Anglia.

Din ianuarie 1919 reprezentant al R.S.F.S.R. in S.U.A. ; dupa
o serie de incercari de a normaliza relaciile cu S.U.A. incercari
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care au esuat din cauza atitudinii negative a guvernului american
in 1921 a fost expulzat din America. Intorcindu-se in tari, a lucrat
in domeniul economic si in cel stiintific : a fost membru al prezi-
diului C.E.S., sef al Directiei generale a metalurgiei, presedinte al Co-
mitetului pentru inventii al C.E.S., director al institutului de cerce-
tiri stiintifice pentru motoare diesel, profesor la Institutul de mecanici
M. V. Lomonosov" din Moscova. 157.

Marx, Karl (1818-1883) vezi articolul lui V. I. Lenin Karl
Marx (Scurta schita biografica i expunere a marxismului)", Opere
complete, vol. 26, Bucuresti, Editura politica., 1964, ed. a doua,
p. 43-92. 14, 28, 31-32, 91, 114, 125, 237, 279, 288, 358,
400, 402.

Mdivani, P. G. (1877-1937) membru al P.M.S.D.R. din 1903.
A desfasurat activitate revolutionara la Kutais, Batumi, Tbilisi, Baku
;i in alte orase din Transcaucazia. In repetate rinduri a avut de
suferit de pe urma represiunilor guvernului tarist.

De la sfirsitul anului 1918 pina in martie 1920 a fost membru
ad Consiliului militar-revolutionar al Armatei a XI-a si sef al sectiei
politice a Armatei a X-a. In anii 1920-1921 a fost membru al Bi-
roului din Caucaz al C.C. al P.C. (b) din Rusia. In 1921 a fost
numit reprezentant diplomatic al R.S.F.S.R. in Turcia, iar in luna
iunie a aceluiasi an presedinte al Comitetului revolutionar din
Gruzia. In 1922 a participat la Conferinva de la Genova, ca membru
al delegatiei sovietice.

In problemele crearii Federatiei transcaucaziene si ale constituirii
U.R.S.S. a adoptat o pozitie gresita, urmarind, in fond, mentinerea
izolarii Gruziei ; a insistat asupra intrarii directe a Gruziei in U.R.S.S.,
si nu prin intermediul Federatiei transcaucaziene. Organizatia de
partid din Gruzia a calificat pozitia lui Mdivani 5i a adeptilor sai
clrept o deviere spre nationalism.

In 1924, Mdivani a fost reprezentant comercial al U.R.S.S. in
Franca ; din 1931 pina in 1936 presedinte al Consiliului economic
superior, comisar al poporului pentru industria usoara, priin-vicepre-
sedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al R. S. S. Gruzine.
227, 229.

Medvedev, S. P. (1885-1937) membru al P.M.S.D.R. din 1900.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost lucrator politic in
Armata Rosie. In anii 1920-1922 presedinte al C.C. al Sindica-
tului muncitorilor metalurgisti ; ulterior a lucrat la C.E.C. din
Rusia i la C.E.C. al U.R.S.S. A fost unul dintre liderii grupului
antipartinic opozitia muncitoreasca", apoi adept activ al noii opo-
zitii". Pentru activitatea sa antipartinica, in 1924 a fost exclus din
partid. In 1926 a declarat ca renunta la conceptiile sale antipartinice
si a fost reprimit in partid ; in 1933, in timpul curatirii rindurilor
partidului, a fost din nou exclus. 139.

Measnikov, G. I. (1889-1946) a intrat in partidul bolsevic in
1906 ; a activat la Perm, iar din 1921 la Petrograd. Membru activ
al grupului opozitia muncitoreasca". In 1922 a fost exclus din
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P.C. (b) din Rusia pentru activitate fractionistä i pentru incalcare
sistematica a disciplinei de partid. Apoi a fost organizatorul asa-
numitului grup muncitoresc", cu caracter contrarevolutionar ; ul-
terior a emigrat. 139.

Mendeleev, D. I. (1834-1907) mare chimist rus. A descoperit
legea periodicitatii g a creat sistemul periodic al elementelor, care
reprezinta una din cele mai mari generalizari ale chimiei. In lumina
periodicitatii, Mendeleev a corectat greutatea atomica a unor ele-
mente, a prezis existenta si proprietatile altora, care au fost desco-
perite mai tirziu. Mendeleev este cunoscut prin cercetarile sale im-
portante in cele mai variate domenii ale stiintei i tehnicii. A
desfasurat o intensa activitate stiintifica i pedagogica. A luptat cu
ardoare pentru raspindirea culturii, pentru dezvoltarea fortelor de
productie in Rusia, pentru independenta economica a tarii. Mosteni-
rea lui stiintifica insumeaza. peste 400 de lucrari publicate. Mendeleev
a fost membru activ al mai multor academii i societati din straina-
tate. 233.

Mihailov, I. K. (n. 1881) membru al P.M.S.D.R. din 1897,
bolsevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a participat la miscarea
de partizani din Ucraina, a lucrat la directia politica a Armatei
a XIV-a. In decembrie 1919 a fost chemat la Moscova i numit
membru al colegiului pentru aprovizionarea Armatei Roii, iar mai
tirziu director adjunct in administratia Kremlinului si a sediilor
C.E.C. din Rusia. A facut parte din C.C. al Sindicatului muncitorilor
mineri. In 1922 a fost numit presedinte al Comisiei speciale a C.M.A.
pentru inspectarea intreprinderilor din Altai si Ural care inainte
apartinusera lui Urquhart. La Congresul al XIII-lea al partidului a
fost ales membru al Comisiei Centrale de Control, iar pita in 1926
a lucrat in Comisia Centrala de Control a Inspectiei muncitoresti-
taranesti. In anii urmatori a lucrat in diferite institutii economice si
in aparatul de star. 220, 223, 232.

Mihailovski, N. K. (1842-1904) teoretician de vaza al narod-
nicismului liberal, publicist, critic literar, filozof pozitivist, unul din-
tre reprezentantii scolii subiectiviste in sociologic. In 1892 a condus
revista Russkoe Bogatstvo", in paginile careia a dus o lupta indirjita
impotriva marxistilor. Conceptiile lui au fost criticate de V. I. Lenin
in lucrarea Ce sint «prietenii poporului* g cum lupta ei impotriva
social-democratilor ?" si in alte scrieri ale sale. 346.

Miliukov, P. N. (1859-1943) lider al partidului cadet, ideolog
al burgheziei imperialiste ruse, istoric si publicist. In octombrie 1905
a fost unul dintre intemeietorii partidului cadet, iar apoi presedinte
al Comitetului Central al acestui partid si redactor al ziarului Red"-
organul central al cadetilor. In 1917 a fost ministru de externe in
primul guvern provizoriu burghez ; a promovat politica de conti-
nuare a razboiului imperialist pina la victoria finala". Dupl Revo:
lutia Socialista din Octombrie a participat la organizarea interventiei
militare straine impotriva Rusiei Sovietice ; militant activ al Erni-

-
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gratiei albe, s-a situat in fruntea asa-zisului grup democratic al
partidului cadet. 137.

Miliutin, V. P. (1884-1938) a intrat in miscarea social-demo-
crata in 1903 ; la inceput a fost mensevic, iar din 1910 bolsevic.
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 cu mensevicii i socialistii-revolutionari i, de-
clarindu-se in dezacord cu politica partidului, a iesit din ComitetuI
Central si din guvern. In anii 1918-1921 a fost vicepresedinte
al C.E.S., apoi a detinut alte functii de raspundere in aparatul de
stat si in domeniul economiei ; a fost membru supleant al Comite-
tului Central al partidului i membru al Comisiei Centrale de Con-
trol. 166.

Miroinikov, I. I. (1894-1939) membru al partidului bolsevic
din martie 1917. In perioada interventiei militare straine si a razboiu-
lui civil a luptat in rindurile Armatei Rosii. Din 1921 pina in 1937
a fost adjunct al sefului directiei treburilor Consiliului Comisarilor
Poporului i apoi sef al acestei directii. In 1937 a fost numit adjunct
al comisarului poporului pentru finante al U.R.S.S. 108.

Molotov (Slereabin), V. M. (n. 1890) membru de partid din
1906. Din 1918 a detinut functii de conducere in aparatul de partici
si de stat : secretar al C.C. al P.C. (b) din Ucraina, secretar al C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; din 1926 membru al Biroului Politic si
apoi al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. ; in 1930-1941 presedinte
al C.C.P. al U.R.S.S., iar din 1939 comisar al poporului i, apoi,
ministru al afacerilor externe al U.R.S.S., prim-vicepresedinte al Con-
siliului de Ministri al U.R.S.S.

In iunie 1957, printr-o hotarire a plenarei C.C. al P.C.U.S., a
fost scos din Prezidiul C.C. si din C.C. al P.C.U.S. pentru activitate
fractionista. 18-22, 45-50, 51-52, 53, 57, 59, 66-68, 69
70, 155.

Miinzenberg, Wilhelm (1889-1940) militant al miscarii munci-
toresti din Elvetia si Germania, de profesiune muncitor cizmar. In
1910 a parasit Germania si s-a stabilit in Elvetia. In 1914-1917 a
fost conducatorul organizatiei social-democrate a tineretului din
Elvetia. Din 1916 a facut parte din conducerea Partidului social-de-
mocrat din Elvetia. In anii 1915-1919 a fost secretar al Internatio-
nalei Socialiste a Tineretului si redactor al organului ei de presa,
Jugend-Internationale". Intorcindu-se in tara a devenit membru al
Partidului Comunist din Germania. In anii 1919-1921 a detinut
functia de secretar al Internationalei Comuniste a Tineretului. A fost
secretar general al Comitetului international al ajutorului munci-
toresc pentru infometatii din Rusia Sovietica (Mejrabpom). Din 1924

deputat in Reichstag. Membr, al C.C. al P.C.G. Dupa venirea
la putere a fascistilor in Germania a emigrat in Franca. In deceniul
al 4-lea, incheind un bloc cu trotkistii i cu alte elemente oportuniste,
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a luat atitudine impotriva tacticii de front unic muncitoresc si popular
antifascist, promovatã de partidele comuniste ; a fost scos din C.C.
al P.C.G. §i in 1939 exclus din partid. 337-338.

N

Napoleon 1 (Bonaparte) (1769-1821) imparat al Frantei
(1804-1814 si 1815). 403.

Noske, Gustav (1868-1946) unul dintre liderii oportunisti ai
Partidului social-democrat din Germania. In 1918, in timpul revolutiei
din noiembrie din Germania, a fost unul dintre conducatorii actiunii
de inabusire a miscarii revolutionare a marinarilor de la Kiel. In
anii 1919-1920 a fost ministru de razboi ; a organizat represiunile
impotriva muncitorilor berlinezi si a pus la cale asasinarea lui
K. Liebknecht si a Rosei Luxemburg, ceea ce i-a atras porecla de
cline singeros". Mai tirziu a fost presedinte al provinciei prusiene
Hanovra. In anii dictaturii fasciste, guvernul hitlerist i-a acordat
pensie de stat. V. I. Lenin 1-a calificat pe Noske drept social-trada-
tor" si drept unul dintre cei mai odiosi alai, iesiti din rindurile
muncitorilor, dar care au trecut in slujba monarhiei §i a burgheziei
contrarevolutionare" (Opere complete, vol. 38, Bucuresti, Editura
politica, 1966, ed. a doua, p. 304). 189.

0
Oldenburg, S. S. (m. 1940) comentator politic si unul dintre

colaboratorii cei mai apropiati ai revistei albgardiste Russkaia Misl",
care a aparut in 1922 la Praga. 366.

Ordjonikidze, G. K. (1886-1937) activist de searna al Parti-
dului comunist si al Statului sovietic. Membru de partid din 1903 ;
bolsevic.

Duca' Revolutia Socialista din Octombrie a fost comisar extraor-
dinar in Ucraina, iar dupà aceea in sudul Rusiei. In anii razboiului
civil a facut parte din Consiliul militar-revolutionar al armatelor
a 16-a si a 14-a si al Frontului din Caucaz. In anii 1920-1921 a
fon unul dintre organizatorii luptei pentru instaurarea Puterii sovie-
tice in Adzerbaidjan, Armenia si Gruzia. In 1921-1926 a fost
presedinte al Biroului din Caucaz al Comitetului Central, iar dupg
aceea secretar al comitetului organizatiei de partid a Tinutului Trans-
caucazia. In 1926 a fost ales presedinte al Comisiei Centrale de
Control a P.C. (b) al Uniunii Sovietice si comisar al poporului pentru
Inspectia muncitoreasca-taraneasca al U.R.S.S. In 1930 a fost numit
presedinte al Consiliului economic superior al U.R.S.S., iar in 1932
comisar al poporului pentru industria grea al U.R.S.S. Din 1921 a
fost membru al Comitetului Central, din 1926 membru supleant iar
din 1930 membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) al Uniunii
Sovietice. 113, 378, 380, 383.
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Osadcii, P. S. (1866-1943) specialist sovietic in domeniul
electrotehnicii. Dupa absolvirea, in 1890, a Institutului electrotchnic
din Petrograd, a fost numit, tot acolo, conferentiar, profesor, iar
apoi rector.

Dupa. Revolutia Socialista din Octombrie a fost vicepresedinte al
Comisiei de stat a planificarii a R.S.F.S.R. si a U.R.S.S. i totodati
presedinte al Consiliului central al electrotehnicii de pe linga C.E.S.
al U.R.S.S. A condus consiliul tehnic al santierului hidrocentralei de
Fe Nipru i a desfasurat activitate didactica. In 1931 a fost judecat
in procesul partidului industrial si condamnat la 10 ani inchisoare.
In 1935 a fost eliberat inainte de termen, printr-un decret al C.E.C.
al U.R.S.S., iar in 1937 a fost reabilitat. 209.

Osimki, N. (Obolenski, V. V.) (1887-1938) membru al parti-
dului bolsevic din 1907.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost director al Bancii
de Star a R.S.F.S.R., presedinte al C.E.S. In 1918 unul dintre
autorii platformei comunistilor de stinga". In 1918-1919 a lucrat
in redactia ziarului Pravda" si la sectia de propaganda a C.E.C.
din Rusia. In 1920-1921 a fost rnembru activ al grupului antipartinic
al centralismului democratic" ; in 1923 a aderat la opozitia trotkista.
In 1921-1923 a fost adjunct al comisarului poporului pentru agri-
cultural, in 1925 membru al prezidiului Comisiei de stat a planifi-
carii a U.R.S.S. La Congresul al XIV-lea al partidului a fost ales
membris supleant al Comitetului Central. In 1926-1928 a condus
Directia centrala de statistical a U.R.S.S. In 1929 a fost vicepresedinte
al C.E.S. al U.R.S.S. In anii urrnitori a detinut functii de conducere
in domeniul economiei. 49, 125, 132-133, 136-137, 142
144, 181.

Owen, Robert (1771-1858) mare socialist-utopist englez ; a
supus unei critici aspre bazele orinduirii capitaliste, dar n-a stiut sa
dezvaluie adevaratele raclacini ale contradictiilor capitalismului. El con-
sidera ci principala cauza a inegalitatii sociale o constituie insufi-
cienta raspindire a instructiunii si nu insusi modul de productie
capitalist, ca ea poate fi inlaturata prin raspindirea cunostintelor si
prin reforme sociale ; el a formulat un amplu program in acest sens.
Owen a luptat pentru limitarea prin lege a duratei zilei de munca,
pentru protectia muncii, pentru educarea in comun a copiilor. Owen
ii imagina viitoarea societate rationalä" ca o federatie libera de
mici comune (cu cel mult 3 000 de membri), care sa se administreze
singura. Dar incercarile lui de a-1i pune ideile in practica au suferit
un elec. In anii 1830-1850 a luat parte activa la miscarea sindicall

cooperatista si a contribuit in mare masura' la luminarea munci-
torilor.

Principalele lucrari ale lui Owen sint Despre formarea carac-
terului omenesc" (1813), Referat adresat Comitatului Lanark cu pri-
vire la un plan de atenuare a calamitatilor sociale" (1820), Carte
despre noua lume morala" (1836-1844) etc. 397.

si

;
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Peatakov, G. L. (1890-1937) membru al partidului bolsevic
din 1910.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a facut parte din guvernul
sovietic al Ucrainei. Incepind din 1920, a lucrat in domeniul eco-
nomic si in aparatul de stat ca presedinte al conducerii centrale a
industriei carbunelui din bazinul Donetului, vicepresedinte al Comisiei
de stat a planificarii si al Consiliului economic superior, reprezentant
comercial in Franta, presedinte al consiliului de conducere al Bancii
cle Stat, adjunct al comisarului poporului pentru industria grea. La
congresele XII, XIII, XIV si XVI ale partidului a fost ales membru
al Comitetului Central.

In repetate rinduri s-a ridicat impotriva politicii leniniste a parti-
dului : in 1918 s-a aflat in fruntea grupului antipartinic al comu-
nistilor de stinga" din Ucraina, in timpul discutiei din partid cu
privire la sindicate (1920-1921) a fost adept al plat formai lui Trotki,
iar din 1923 militant activ al opozitiei trotkiste. In 1927, Con-
gresul al XV-lea al P.C. (b) al U.R.S.S. 1-a exclus din partid pentru
activitate fractionista. In 1928 a declarat ca-si recunoaste greselile

a fost reprimit in partid, dar, intrucit nu si-a incetat activitatea
sa antipartinica, in 1936 a fost din nou exclus. 194, 232-233,
241, 333, 334, 367-368, 372, 373, 431.

Pefahonov, A. V. (1867-1933) in ultimul deceniu al secolului
trecut a fost narodnic liberal, colaborator al revistei Russkoe Bo-
gatstvo" ; a colaborat la revista liberala-monarhista Osvobojdenie"
si la Revoliutionnaia Rossiia", ziar al eserilor. Incepind din 1906 a
lost unul dintre liderii partidului mic-burghez al socialistilor-
populisti". In 1917 a fost ministru al aprovizionarii in guvernul pro-
vizoriu burghez. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a luptat
impotriva Puterii sovietice ; din 1922 emigrant alb. 444.

Plehanov, G. V. (1856-1918) militant de seama al miscarii
muncitoresti ruse si internationale, primul propagator al marxismului
in Rusia. La inceputul activitatii sale a condus pe rind organizatiile
narodnice Zemlea i volea" i Cernii peredel". In 1880 a fost ne-
voit sE emigreze in Elvetia, unde a ramas pina in 1917. In contact
cu miscarea muncitoreasca din Apus, a aprofundat operele lui K. Marx
§i F. Engels si s-a eliberat treptat de sub influenta narodnicismului.

In 1883 a infiintat la Geneva grupul Eliberarea muncii", prima
organizatie marxista rusa. In aceasti perioada s-a afirmat ca unul
dintre marii teoreticieni marxisti prin opere ca : Socialismul si lupta
politica" (1883), Divergentele noastre" (1894), Contributii la pro-
blema dezvoltarii conceptiei moniste a istoriei" (1897), Rolul per-
sonalitatii in istorie" (1898) etc. El a adus contributii importante
indeosebi in problema corelatiei complexe a formelor ideologiei, a
rolului istoric al maselor i personalitatii si a rolului ideilor in dez-
voltarea sociala. A dezvoltat conceptia marxistal despre arta.

§i
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Plehanov a luptat impotriva revizionismului in miscarea muncito-
reasca internationala. El a fkut parte din redactia ziarului Iskra"
si a revistei Zarea". Dar Inca in aceasta perioada el a inceput sã
manifeste greseli serioase, care au constituit germenul conceptiilor sale
mensevice de mai tirziu. Dupi Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. s-a.
situat pe o pozitie impaciuitorista fata de oportunism, iar mai tirziu
s-a alkurat mensevicilor. In perioada revolutiei ruse din 1905-1907
s-a situat, in toate problemele fundamentale, pe pozitii mensevice. In
anii reactiunii si ai noului avint revolutionar, el a luat atitudine im-
potriva revizuirii marxismului de catre machisti i impotriva lichi-
datorisrnului, situindu-se in fruntea grupului mensevicilor-partiiti. In,
timpul primului razboi mondial a trecut pe pozitii

Criticind in mod principial greselile oportuniste ale lui Plehanov,.
V. I. Lenin a dat o inalta apreciere lucrarilor sale filozofice, consi-
derind cE ek trebuie incluse printre manualele obligatorii ale co-
munismului".

Dintre scrierile lui Plehanov au aparut in româneste : articolut
1 Mai in Rusia" (numarul festiv .din 1 mai 1895 al ziarului Lurnea
nour), studiul Augustin Thierry i conceptia materialista a istoriei"
(Lumea nour, nr. 6-7, 1896), recenzia romanului Ce-i de facut ?"
de N. G. Cernisevski (reprodusi in Revista ideei" cu prilejul apari-
tiei acestei carti in limba romana), studiile Despre conceptia ma-
terialista a istoriei" (Editura P.C.R., 1945) si Contributii la istoria.
materialismului. Holbach, Helvetius, Marx" (Ed. P.C.R., 1947), Opere
filozofice alese, vol. I si II (Editura politica, 1958 si 1962). 26, 178.

Poincar, Raymond (1860-1934) fruntas politic burghez Fran-
cez i om de stat, de profesiune avocat. Incepind din 1893 a fost,
in repetate rinduri, membru al guvernului ; exponent al celor mai
agresive cercuri ale burgheziei franceze. In 1912 a devenit prim-mi-
nistru, iar din 1913 pina. in 1920 a fost presedinte al republicii. Dupa.
Revolutia Socialista din Octombrie a fost unul dintre organizatorii
interventiei militare straine impotriva Rusiei Sovietice. In 1922-1924
si 1926-1929 a detinut postul de prim-ministru. Politica lui s-a
caracterizat printr-o orientare net antisovietica i anticomunista. 107.

Portugheis, S. I. (Ivanovici, St.) mensevic, publicist. In anii
reactiunii i 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 timpul primului
razboi mondial s-a situat pe pozitii social-sovine. Dupa Revolutia
Socialista din Octombrie a luptat impotriva Puterii sovietice, a co-
laborat la presa albgardista din sudul tarii ; mai tirziu a emigrat.
In articolele si cartile sale s-a dedat la calomnii impotriva Uniunii
Sovietice si a P.C.U.S. 155, 159.

Preobrajenski, E. A. (1886-1937) membru al partidului bol-
sevic din 1903.

Dupa. Revolutia Socialista din Octombrie a lucrat pe linie de-
partid si in aparatul politic al armatei. In 1918 s-a situat pe pozitiile
comunistilor de stinga". In timpul discutiei din partid cu privire la

social-soviniste..



676 INDICE DE NUME

sindicate (1920-1921) s-a manifestat ca un adept al platformei lui
Trocki. Din 1923 a fost adept activ al opoziciei trockiste, fapt pentru
care in 1927 a fost exclus din partid. In 1929 a fost reprimit in
partid, dar in anii care au urmat a fost din nou exclus, pentru acti-
vitate antipartinica. 45-50, 125, 129-130, 133, 181.

R

Radek, K. B. (1885-1939) incepind din primii ani ai secolului
nostru a participat la miscarea social-democrata din Galicia, Po Ionia
si Germania. In partidul bolsevic a intrat in 1917.

Dupa Revolucia Socialista din Octombrie a lucrat la Comisariatul
poporului pentru afacerile externe, a fost secretar al Comitetului
Executiv al Internacionalei Comuniste. La congresele VIIIXII ale
P.C. (b) din Rusia a fost ales membru al Comitetului Central. In
repetate rinduri s-a ridicat impotriva politicii leniniste a partidului :
in 1918 a facut parte din grupul comunistilor de stinga" ; incepind
din 1923 militant activ al opoziciei trockiste. In 1927, la Con-
gresul al XV-lea al P.C. (b) din Rusia, a fost exclus din partid pentru
activitate fraccionista. In 1929 a declarat cali recunoaste greselile
si a fost reprimit in partid, dar nu si-a incetat activitatea antiparti-
nick' si in 1936 a fost din nou exclus. 53, 152, 153, 156.

Ransome, Arthur (n. 1884) scriitor burghez englez ; a colabo-
rat la o serie de ziare si reviste. A vizitat in repetate rinduri Rusia ;
a fost corespondent al ziarelor Daily News" (in anii 1916-1919)
si The Manchester Guardian" (in anii 1919-1924) in Rusia Sovie-
tick'. 279-284, 285-289.

Reazanov (Goldendah), D. B. (1870-1938) social-democrat,
mensevic. La Congresul al VI-lea al partidului (1917) a fost primit
in P.M.S.D. (b) din Rusia. Dupa Revolucia Socialista din Octombrie
a decinut posturi de conducere in miscarea sindicall. La inceputul
anului 1918, nefiind de acord cu hotirirea adoptata in problema pacii
de la Brest, a iesit temporar din rindurile partidului ; in timpul
discuciei cu privire la sindicate (1920-1921) s-a situat pe o pozicie
antipartinica, ceea ce a dus la inlaturarea lui din postul ce-I decinea
in miscarea sindicala. Incepind din 1921 a fost director al Institutului
K. Marx si F. Engels. In februarie 1931 a fost exclus din rindurile
P.C. (b) al U.R.S.S. pentru sprijinul dat mensevicilor in activitatea
lor contrarevolucionara. 135, 145.

Reihel reprezentant al Asociaciei pentru acordarea de ajutor
tehnic Rusiei Sovietice" (S.U.A.). 318, 319.

Renaudel, Pierre (1871-1935) unul dintre liderii reformisti ai
Partidului socialist francez. In anii 1902-1914 a fost redactor al
ziarului Le Peuple", iar in anii 1914-1920 redactor al ziarului
L'Humanite" ; in anii 1914-1919 si 1924 a fost membru al Camerei
deputacilor. In timpul primului razboi mondial s-a situat pe pozicii
social-sovine. In 1927 s-a retras din conducerea partidului socialist,

-
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iar in 1933 a fost exclus din partid. Mai tirziu a unorganizat mic
grup neosocialist. 189.

Rikov, A. I. (1881-1938) membru al P.M.S.D.R. din 1899.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost comisar al po-

porului pentru afacerile interne, in anii 1918-1921 presedinte
al Consiliului economic superior, apoi vicepresedinte al Consiliului
Comisarilor Poporului si al Consiliului Muncii si Apárarii, iar dupa
aceea presedinte al Consiliului Comisarilor Poporului al U.R.S.S. si
R.S.F.S.R. ; a fost membru al Biroului Politic al Comitetului Central.
In repetate rinduri a luat pozitie impotriva politicii leniniste a parti-
dului. In noiembrie 1917, declarindu-se in dezacord cu politica parti-
dului, s-a retras din Comitetul Central si din Consiliul Comisarilor
Poporului ; in 1928 a fost unul dintre liderii devierii oportuniste de
dreapta din P.C. (b) al Uniunii Sovietice. In 1937 a fost exclus din
partid pentru activitate antipartinica. 59, 60, 61, 62, 67, 122-123,
134, 169-170, 191-192, 193, 229, 322, 354-355, 433, 447, 450.

Rudzutak, I. E. (1887-1938) activist de searna al partidului
comunist si om de stat sovietic ; membru de partid din 1905, bolsevic.

Dupa. Revolutia Socialista din Octombrie a detinut posturi de con-
ducere in miscarea sindicala, apoi a fost membru al prezidiului Con-
siliului economic superior, presedinte al Directiei generale a textilelor.
Din 1920 membru al C.C. al P.C. (b) din Rusia, membru al pre-
zidiului si secretar general al C.C.S. din Rusia. In anii 1921-1924
a fost presedinte al Biroului din Asia Centrala al P.C. (b) din Rusia ;
in 1923-1924 secretar al C.C. al P.C. (b) din Rusia ; in 1924
1930 comisar al poporului pentru caile de comunicatie, din 1926

vicepresedinte al Consiliului economic superior si al Consiliului
Muncii si Apirarii al U.R.S.S., din 1932 presedinte al Comisiei
Centrale de Control a P.C. (b) al Uniunii Sovietice si comisar al po-
porului pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca al U.R.S.S., iar in
1927-1932 membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) at
Uniunii Sovietice. 176.

S

Savinkov, B. V. (1879-1925) unul dintre conducatorii partidu-
lui eserilor. Dupa revolutia burghezo-democratica din februarie 1917
a fost adjunct al ministrului de razboi, iar apoi guvernator general
militar al Petrogradului. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a
participat la organizarea mai multor rebeliuni contrarevolutionare, a
sprijinit interventia militara impotriva Republicii sovietice ; emigrant
alb. In 1924 a venit clandestin in U.R.S.S. si 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
capitalà i-a fost comutata in 10 ani de recluziune. In inchisoare si-a
pus capät zilelor. 155, 159.

Scheidemann, Philipp (1865-1939) unul dintre liderii aripii de
extrema dreapta, oportunista a social-democratiei germane. In timput
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revolutiei din noiembrie 1918 din Germania a facut parte din asa-
zisul Consiliu al imputernicitilor poporului, a carui activitate era
dictata de interesele burgheziei contrarevolutionare. Din februarie
pina in iunie 1919 s-a aflat in fruntea guvernului de coalitie al Re-
publicii de la Weimar ; in anii 1918-1921 a fost unul dintre orga-
nizatorii reprimarii singeroase a miscarii muncitoresti germane. Ulterior
s-a retras din viata politica. 189.

Sedoi vezi Litvin-Sedoi, Z. I.
Serebrovski, A. P. (1884-1943) activist pc linie de scat. Membru

al P.M.S.D.R. din 1903 ; bolsevic.
A participat activ la Revolutia Socialista din Octombrie.
In 1918 a fost numit vicepresedinte al comisiei extraordinare pen-

tru aprovizionarea Armatei Rosii, iar dupa aceca adjunct al comisaru-
lui poporului pentru caile de comunicatie, sef al aprovizionarii mili-
tare a Frontului ucrainean. In 1921 a participat la lupta pentru
instaurarea Puterii sovietice in Gruzia. In anii urmatori a detinut
posturi de raspundere in institutii economice si in aparatul de stat.
La congresele XIVXVII a fost ales membru supleant al C.C.
al P.C. (b) din Rusia ; in anii 1925-1938 a fost membru al C.E.C.

U.R.S.S. 231.

Serrati, Giacinto Menotti (1872-1926) militant de seamà al
miscarii muncitoresti italiene, unul dintre conducatorii Partidului so-
cialist italian, iar mai tirziu membru al partidului comunist. In
anii 1915-1923 a fost director al ziarului Avanti !", organ central
al partidului socialist. In timpul primului razboi mondial s-a situat
pe pozitii internationaliste. A participat la conferintele de la Zimmer-
wald si Kiental. Dupa intemeierea Internationalei Comuniste a insistat
ca Partidul socialist italian sâ faca parte din Comintern, dar s-a
pronuntat impotriva rupturii totale cu reformistii. Ulterior si-a
lichidat greselile centriste si in 1924, impreuna cu fractiunea adep-
tilor Internationalei a III-a", a intrat In Partidul Comunist Italian,
uncle a activat intens pina la sfirsitul vietii sale. 153.

Skleanski, E. M. (1892-1925) membru al partidului bollevic
din 1913. Dupli revolutia burghezo-democratica din februarie a fost
ales presedinte al comitetului militar din Dvinsk al Armatei a V-a
A participat la Revolutia Socialista din Octombrie la Petrograd.
Dupa instaurarea Puterii sovietice a fost membru al colegiului Co-
-misariatului poporului pentru aparare. Din septembrie 1918 pina in
1924 a fost adjunct al comisarului poporului pentru aparare si vice-
presedinte al Consiliului militar-revolutionar al republicii. 333.

Skvortov-Stepanov, I. I. (1870-1928) remarcabil activist de
partid si de stat sovietic, publicist marxist, autor a numeroase lucrari
economice, istoricc si antireligioase. A tradus si a redactat cele trei
volume ale Capitalului" si o serie de alte lucrari ale lui K. Marx

F. Engels. Membru al P.M.S.D.R. din 1896, bollevic.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost cel dintii comisar

al poporului pentru finance al Republicii sovietice. In anii 1919

al

5i
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1925 a ocupat diferite posturi : vicepresedinte al Consiliului general
al lucratorilor din cooperatie, membru al Consiliului de conducere
al Uniunii centrale a cooperativelor de consum, vicepresedinte al co-
legiului redactional de la Gosizdat etc. A fost ales in repetate rin-
duri membru al C.E.C. din Rusia si al C.E.C. al U.R.S.S. ; a fost
membru al Comisiei centrale de revizie a P.C. (b) din Rusia (in
perioada congreselor XXIII), membru al C.C. al P.C. (b)
al U.R.S.S. (incepind de la Congresul al XIV-lea), redactor al mai
multor organe de partid si sovietice, director al Institutului Lenin de
pe linga C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S., membru al Prezidiului Aca-
demiei comuniste. 54-56.

Smolianinov, V. A. (1890-1962) membru al partidului bolsevic
din 1908. A participat activ la Revolutia Socialistä din Octombrie.

Din 1918 pina in 1920 a fost presedinte al Consiliului economic
gubernial Smolensk. Din aprilie 1921 a fost adjunct al secretarului
general al C.M.A. pentru problemele constructiei economice si gos-
podaresti, apoi secretar general al C.C.P. al R.S.F.S.R. Din 1929 a
ocupat diferite functii de raspundere in domeniul economic.

23, 252.
Sokolnikov (Brilliant), G. 1. (1888-1939) membru al partidului

bolsevic din 1905.
Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut o serie de

functii in diplomatie si in armata ; din 1921 a fost membru al cole-
giului Comisariatului poporului pentru finance ; din 1922 comisar
al poporului pentru finance ; din 1926 vicepresedinte al Comisiei
de stat a planificarii a U.R.S.S., iar apoi adjunct al comisarului
poporului pentru afacerile externe. A fost membru si membru supleant
al Comitetului Central. In 1925 s-a alaturat noii opozitii", apoi a
intrat in blocul unit trotkisto-zinovievist. In 1936 a fost exclus din
partid pentru activitate antipartinica. 97, 191-192, 195, 227, 236,
237, 240, 334, 351.

Solt, A. A. (1872-1945) membru al P.M.S.D.R. din 1898,
bol.sevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a detinut posturi de
raspundere in aparatul de partid si de stat. Din 1920 membru al
Comisiei Centrale de Control ; din 1921 membru al Prezidiului
Comisiei Centrale de Control a partidului, apoi membru al Tribu-
nalului Suprem al U.R.S.S. A detinut functii de raspundere in Procu-
ratura U.R.S.S. 135.

Sorokin, P. A. (n. 1889) eser. Pina in 1917 a fost docent la
Universitatea din Petrograd. In 1919-1922 a predat sociologia
la institutii de invatamint superior din Petrograd. A fost expulzat
pentru activitate contrarevolutionara. A fost un timp conferentiar
la Universitatea din Praga. In 1923 a plecat in S.U.A., unde a fost
numit profesor la Universitatea din Harvard. 33-34.

Sosnovski, L. S. (1886-1937) membru al partidului bolsevic din
1904. In anii 1918-1924 a fost redactor al ziarului Bednota". In

45 Lenin Opere complete, vol. 45
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timpul discutiei cu privire la sindicate (1920-1921) a sprijinit plat-
forma lui Trotki. In 1927, la Congresul al XV-lea al P.C. (b) al Uniunii
Sovietice, a fost exclus din partid ca militant activ al opozitiei trot-
kiste. in 1935 a fost reprimit, iar in 1936 a fost din nou exclus pen-
tru activitate antipartinicg. - 53, 174.

Spengler, Oswald (1880-1936) - filozof idealist german, precursor
ideologic al fascismului german. In lucrgrile sale Declinul Occiden-
tului", Omul si tehnica" si altele, el nega existenta obiectivg a rea-
litatii, afirmind ci orice reprezentare despre lume are un caracter
subiectiv si arbitrar. El sustinea cg fiecare natiune isi are conceptia
ei despre lume", care exclude orke intelegere reciproci si prietenie,
si contesta existenta unor legitgti istorice sau a unei dezvoltgri pro-
gresive a societátii. In operele sale el idealiza monarhia feudalg mi-
litaristg prusacg. - 187, 188.

Stalin (Djugaivili), I. V. (1879-1953) - militant de seamg al
miscgrii muncitoresti ruse si internationale. Membru al Partidului
Muncitoresc Social-Democrat din Rusia din 1898 ; a fost, la incepu-
tul activiatii sale revolutionare, unul dintre conducgtorii social-de-
mocratiei din Gruzia. Membru al C.C. al P.M.S.D.R. (bolsevic) din
1912. In perioada pregatirii si infgptuirii Revolutiei din Octombrie
1917 a ficut parte din Centrul de partid pentru conducerea insurec-
tiei. A indeplinit sarcini importante de partid 6 de scat in perioada
rgzboiului civil si a interventiei militare strgine. In 1922-1953 a fost
secretar general al C.C. al P.C.U.S., calitate in care a condus intreaga
activitate de partid. In 1941-1953, Stalin a fost presedinte al Con-
siliului de Ministri al U.R.S.S., iar in timpul rgzboiului antihitlerist
(1941-1945) - presedinte al Comitetului de stat al apgrgrii si co-
mandant suprem al Fortelor armate ale U.R.S.S. La Congresul
al XX-lea al P.C.U.S. (1956), Stalin a fost criticat pentru greselile
legate de cultul personalifitii. Opere principale : In jurul proble-
melor leninismului" (1926), Marxismul si problema nationalg" (1912-
1913), Revolutia din Octombrie 6 tactica comunistilor rusi" (1924).
- 43-44, 60-61, 62-63, 130, 149, 156, 173, 174, 175, 176-177,
184-185, 191-192, 193-196, 202, 209-211, 212-216, 218, 220,
223-224, 227, 229, 236-240, 243-245, 317, 333-335, 356-360,
361-362, 367-368, 379, 383.

Steinmetz, Charles Proteus (Karl August Rudolf) (1865-1923)
- cunoscut om de stiinti american, specialist in domeniul electroteh-
nicii. S-a niscut in Germania. Pe cind era student a aderat la mis-
carea social-democratg. Curind a fost nevoit si emigreze, mai Trail in
Elvetia, iar dupg aceea in S.U.A. In 1902 i s-a conferit tidul de
doctor in stiinte, iar in 1903 a fost numit profesor la Union College
din Skenektudy. Principalele sale lucrgri au fost consacrate cercetgrii
proceselor ce au loc in masinile 6 aparatele electrice. Nutrea simpa-
tii deosebite pentru Rusia Sovieticg. - 157-158.

Stomonealeov, B. S. (1882-1941) - membru al P.M.S.D.R. din
1902, bolsevic. Din 1920 ping in 1925 a fost reprezentant comercial
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al Rusiei Sovietice la Berlin. Din 1926 membru al colegiului Co-
misariatului poporului pentru afacerile externe. Din 1934 pita in
1938 loctiitor al comisarului poporului pentru afacerile externe.

243-244.

Suhanov, N. (Ghimmer, N. N.) (n. 1882) economist si publicist
de orientare mic-burgheza, mensevic. La inceput a fost narodnic, iar
mai tirziu, aderind la mensevici, a incercat sa Imbine narodnicismul cu
marxismul. In anii primului razboi mondial s-a manifestat ca interna-
tionalist. In 1917 a fost ales membru al Comitetului Executiv al Sovie-
tului din Petrograd ; a colaborat la Novaia Jizn" (un ziar semi-
mensevic), a sprijinit activ guvernul provizoriu burghez. Dupa. Revolutia
Socialista din Octombrie a lucrat in institutii si organe economice so-
vietice. In 1931 a fost judecat si condamnat ca conducator al unei
organizatii mensevice ilegale. 400-404.

Siidekum, Albert (1871-1944) unul dintre liderii oportunisti ai
social-democratiei germane ; revizionist. Din 1900 pink' in 1918 a fost
deputat in Reichstag. In timpul primului razboi mondial s-a manifestat
ca social-sovinist inveterat. In anii 1918-1920, ministru de finance
al Prusiei. 189.

Sleapnileov, A. G. (1885-1937) membru de partid din 1901 ;
bolsevic.

Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a facut parte din Consi-
liul Comisarilor Poporului, detinind funcvia de comisar al poporului
pentru problemele muncii ; apoi a lucrat pe linie sindicala si in sectorul
economic. In anii 1920-1922 a fost organizator si lider al grupului
antipartinic opozitia muncitoreasca". In 1933, cu prilejul curatirii
rindurilor partidului, a fost exclus din P.C. (b) al U.R.S.S. 127-128,
137-138, 139.

$orov membru al delegatiei textilistilor din Petrograd care i-a
adus lui V. I. Lenin, drept cadou, un pled. 277.

Taylor, Frederick Winslow (1856-1915) inginer amcrican. A
intemeiat un sistem de organizare a muncii in scopul realizarii unui
profit cit mai ridicat prin folosirea la maximum a zilei de munca si
utilizarea rational a. a mijloacelor de productie. Acest sistem are un
caracter contradictoriu, imbinind folosirea unor metode avansate de
organizare a muncii, de evidenti si control cu intensificarea exploa-
tarii muncitorilor. 221.

Teodorovici, I. A. (1875-1940) a participat la miscarea revolu-
tionara cu incepere din 1893 ; bolsevic. Dupa Revolutia Socialista din
Octombrie a facut parte din C.C.P., in calitate de comisar al poporului

45*
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pentru aprovizionare. In noiembrie 1917 s-a pronuntat pentru crearca
unui guvern de coalitie cu mensevicii si socialistii-revolutionari i, de-
clarindu-se in dezacord cu politica partidului, a demisionat din guvern.
In anii razboiului civil a facut parte din detasamenrele de partizani
care au luptat impotriva lui Kolceak. Din 1920 a lucrat la Comisariatul
poporului pentru agricultura. In anii 1928-1929 a comis in activita-
tea sa greseli oportuniste de dreapta. In 1928-1930 a fost secretar al
Internationalei taranesti si director al Institurului agrar international.
In anii urmatori a fost redactor-sef al editurii Asociatiei fostilor
detinuti politici si redactor responsabil al revistei Katorga i
Ssilka". 49.

Ter-Vaganean, V. A. (n. 1893) a devenit membru al partidului
bolsevic in 1912. In 1915-1917 a lucrat la Moscova, mai intli in or-
ganizatia raionala Moskvorecie, iar apoi ca secretar al Comiterului or-
ganizatiei Moscova. In anii 1922-1923 a fost redactor al revisrei Pod
Znamenem Marksizma" ; in anii urmatori a lucrat la Pravda", la
Editura de stat a industriei usoare, apoi in redactia revistei Krasnaia
Nov". In 1928 a fost exclus din partid pentru activitate fractionista,
in 1930 a fost reprimit, in 1933 a fost din nou exclus, iar in 1934 a
fost reprimit pentru a doua oath' ; in 1935 a fost exclus pentru a treia
oarii din cauza activitatii sale antipartinice. 178.

Timireazev, A. K. (1880-1955) profesor, doctor in stilt-1w fizico-
matematice ; din 1921 membru al P.C. (b) din Rusia. Pita la Revo-
lutia Socialisti din Octombrie a fost asistent, docent, profesor de fizica
la Universitatea din Moscova si la alte institutii de invatamint supe-
rior. Dupa Revolutia Socialista din Octombrie a fost profesor de fizica
la Universitatea din Moscova, la Universitatea comunisra I. M. Sverd-
lov", membru activ si apoi membru al Prezidiului Academiei comu-
niste. A desfasurat o ampli activitate in directia pregitirii de cadre
stiintifice in domeniul fizicii. A scris peste 100 de lucrari stiintifice
in legaturà cu problemele fizcii teoretice, ale istoriei i metodologiei
fizicii. Pina in ianuarie 1955 a condus catedra de istorie a fizicii de la
Universitatea M. V. Lomonosov" din Moscova. 31.

Todorski, A. I. (n. 1894) membru al P.C.U.S. din 1918. In
anii 1918-1919 a fost membru al Comitetului executiv judetean
Vesiegonsk (gubernia Tver), redactor al ziarelor Izvestiia Sovietului
de deputati din Vesiegonsk" i Krasnii Vesiegonsk". Autor al cartii
Un an de lupti cu arma si cu plugul", care s-a bucurat de o inalta
apreciere din partea lui V. I. Lenin (vezi Opere complete, vol. 37,
Bucuresti, Editura politica, 1965, ed. a doua, p. 422-426). A parti-
cipat activ la razboiul civil, in calitate de comandant de brigada
apoi de divizie. In anii urmatori a ocupar inalte posturi de comanda
intr-o serie de institutii militare. Din 1955 este general-locotenent in
rezerva. Desfasoara activitate publicistica. 103, 432, 435, 439.

Tomski, M. P. (1880-1936) membru al partidului bolsevic
din 1904.

5i
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Dupa revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al Con-
siliului sindical din Moscova ; din 1919 presedinte al prezidiului
Consiliului Central al Sindicatelor. La Congresul al VW-lea al parti-
dului a fost ales membru al Comitetului Central, iar la Congresul
al XI-lea membru al Biroului Politic. In repetate rinduri a luat
atitudine impotriva politicii leniniste a partidului ; in 1928 a fost
unul dintre liderii deviatorilor de dreapta din P.C. (b) al U.R.S.S.

193.

Trotki (Brongein), L. D. (1879-1940) membru al P.M.S.D.R.
din 1897, mensevic. Intorcindu-se din emigratie dupa revolutia bur-
ghezo-democratica din februarie 1917, a aderat la grupul inter-
raionistilor" i, impreuna cu ei, la Congresul al VI-lea al P.M.S.D. (b)
din Rusia a fost primit in rindurile partidului bolsevic ; el insa nu
trecuse pe pozitiile bolsevismului si a continuat sã duci o lupta
ascunsa i fatisa impotriva leninismului, impotriva politicii partidului.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost comisar al po-
porului pentru afacerile externe, apoi comisar al poporului pentru
problemele militare i maritime-militare, presedinte al Consiliului
militar-revolutionar al republicii, membru al Biroului Politic al C.C.
al partidului si membru al Comitetului Executiv al Internationalei
Comuniste. In 1918 a fost impotriva incheierii pacii de la Brest, iar
in 1920-1921 s-a aflat in fruntea opozitiei in discutia cu privire
la sindicate. Incepind din 1923 a dus o inversunata lupta fractionista
impotriva liniei generale a partidului, impotriva programului leni-
nist de construire a socialismului, sustinind ca victoria socialismului
in U.R.S.S. este imposibill. Partidul comunist, demascind trotkismul
ca pe o deviere mic-burgheza in partid, I-a infrint pe plan ideologic
si organizatoric. In 1927 Trotki a fost exclus din partid, in 1929 a
fost expulzat din U.R.S.S. pentru activitatea sa antisovietica, iar
in 1932 i s-a retras cetatenia sovietica. In timp ce se afla in strai-
natate a continuat lupta impotriva Statului sovietic si a partidului
comunist, impotriva m4cErii comuniste internationale. 6-7, 25,
62, 127, 137, 138, 155, 173, 174, 193-196, 317, 319, 361-362,
365, 366-367, 368, 371, 372, 432, 434.

Turgheniev, I. S. (1818-1883) mare scriitor rus. 86.

TiuruPa, A. D. (1870-1928) militant de seama al partidului
comunist si eminent om de stat sovietic. Membru al P.M.S.D.R. din
1898 ; bolsevic.

Din noiembrie 1917 adjunct al comisarului poporului pentru
aprovizionare ; de la inceputul anului 1918 comisar al poporului
pentru aprovizionare. De la sfirsitul anului 1921 vicepresedinte
al Consiliului Comisarilor Poporului si al Consiliului Muncii si Apa-
rarii ; in 1922-1923 comisar al poporului pentru Inspectia rnun-
citoreasca-taraneasca ; in 1923-1925 presedinte al Comisici de

1



684 INDICE DE NUME

stat a planificarii, iar in 1925 - comisar al poporului pentru comer-
tul interior si exterior. La congresele XII-XV ale P.C. (b) al
U.R.S.S. a fost ales membru al C.C. ; a fost membru al Prezidiului
C.E.C. din Rusia 6 al C.E.C. al U.R.S.S. - 59, 60, 61, 62, 67,
110, 122, 168, 169-170, 191-192, 193-196, 322, 348, 354-355,
433, 434, 445-448, 450.

Urquhart, L. (1874-1933) - industria§ si financiar englez ; de
profesiune inginer de mine. A fost membru al consiliilor de adrni-
nistratie ale unor mari societati pe actiuni din Anglia si presedinte al
Societatii ruso-asiatice unite, care a exploatat populatia si marile
bogatii ale Rusiei. Dupa Revolutia din Octombrie 1917 a fost unul
dintre organizatorii interventiei militare si ai blocadei cconomice im-
potriva Rusiei Sovietice. In 1922 a facut parte, ca expert, din dele-
gatia englezi la conferintele de le Genova si Haga. Urmarind 55
profite de pe urma colaborarii economice cu Rusia Sovietica, in 1921
a inceput tratative in vederea obtinerii, sub forma de concesiune, a
vechilor sale posesiuni din Rusia. Conditiile prezentate de el au fost
respinse de guvernul sovietic. Ulterior, pina in 1929, el si-a reinnoit
de mai multe ori propunerile de concesionare, dar ele au fost res-
pinse. - 220, 223, 232-233, 255, 262-263, 284, 327, 329.

Ustrealov, N. V. (n. 1890) - jurist, publicist, membru marcant
al partidului cadetilor. Dupa terminarea studiilor universitare, in 1913
a fost numit docent la Universitatea din Moscova si la cea din
Perm ; in anii 1916-1918 a colaborat la ziarul Utro Rossii" ;
in 1918, pe cind se afla in Siberia, a fost presedinte al sectiei rasa-
ritene a C.C. al partidului cadetilor. A editat ziarul Russkoe Delo"
(la Omsk) si a condus biroul de presa al guvernului lui Kolceak.
Dupa zdrobii ea bandei lui Kolceak - emigrant alb la Harbin. In
anii 1921-1922 a colaborat la culegerea §i la revista Smena Veh",
care apareau la Praga si la Paris, §i a fost unul dintre ideologii sme-
novehismului. In anii 1920-1934 a fost profesor la Universitatea
din Harbin ; in 1928 a fost numit director al bibliotecii centrale a
cailor ferate §i a transporturilor fluviale 4i maritime din China. Dupa
ce, in 1935, s-a intors in Uniunea Sovietica, a fost numit profesor
de geografie economica la Institutul tehnic pentru transporturi din
Moscova. In iunie 1937 a fost arestat, judecat si condamnat de co-
legiul militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. pentru activitate
antisovietica. - 66, 100, 431, 432, 433, 435, 438.

V

Vandervelde, Emile (1866-1938) - lider al Partidului muncito-
resc din Belgia, presediate al Biroului socialist international al In-
ternationalei a II-a ; ultraoportunist. In timpul primului razboi mon-
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dial s-a manifestat ca sociallovinist ; a fost, in repetate rinduri,
ministru. Fati de Revolutia Socialista din Octombrie a avut o ati-
tudine ostila. 51-52, 137 .

V arhn, Louis-Eugene (1839-1871) revolutionar francez, mi-
litant de frunte al Comunei din Paris din 1871, proudhonist de
stinga (o vreme s-a situat pe pozitii apropiate de ale bakuninilor) ;
de profesiune legator de carti. A organizat asociatia muncitorilor
legatori de carti din Paris si a condus grevele lor din 1864 si 1865.
In 1865 a intrat in Internationala I, a fost unul dintre organizatorii
si conducatorii sectiilor ei din Paris. A fost de repetate ori urmarit
de justitie. In 1871 a fost membru al C.C. al Garzii nationale, in
zilele Comunei din Paris a fost membru al Consiliului (guvernului)
ei, delegat al Comisiei financiare, iar apoi al Comisiei militare ; a
Fleur parte din minoritatea de stinga a Comunei. Dupa patrunderea
trupelor versailleze in Paris, a condus apärarea in arondismentele
6 si 11 si a luptat eroic pe baricade. La 28 msi a fost prins de ver-
saillezi, torturat i impuscat fàrä judecata. 189.

Vipper, R. I. (1859-1954) ictoric de searna, profesor la Uni-
versitatea din Moscova. Autor numeroase manuale i scrieri de
istorie antica, de istorie a evului mediu si contemporana. In 1924 a
pirasit U.R.S.S. si s-a stabilit In Lituania burghezi, unde pita in 1940
a fost profesor la Universitatea din Riga. Dupl. instaurarea Puterii
sovietice in Lituania, s-a intors la Moscova. Din 1943 acade-
mician. 29.

Vladimirov, (Pin f inleel), M. K. (1879-1925) membru al
P.M.S.D.R. din 1903, bolsevic. In 1911 a plecat de la bolsevici, iar
mai tirziu a intrat in grupul de la Paris al plehanovistilor. Dupa
revolutia din februarie 1917 s-a intors in Rusia, s-a alaturat inter-
raionistilor i, impreuna cu ei, la Congresul al VI-lea a fost primit
in partidul bolsevic.

Dupa revolutia Socialista din Octombrie a lucrat la serviciul co-
munal de aprovizionare din Petrograd si la Comisariatul poporului
pentru aprovizionare ; in 1921 a fost comisar al poporului pentru
aprovizionare in Ucraina ; in 1922 comisar al poporului la fi-
nante al R.S.F.S.R., iar din noiembrie 1924 vicepresedinte al
Consiliului economic superior al U.R.S.S. 241.

Vulf son, S. D. (1879-1932) membru al P.M.S.D.R. din 1902,
bollevic. A desfasurat activitate de partid la Ekaterinoslav, Lugansk,
in Caucaz, la Baku, Samara si in alte orase. A fost arestat in repe-
tate rinduri. In anii interventiei militare straine i ai razboiului
civil a lucrat la aprovizionarea Armatei Rosii, pe diferite fronturi.
A fa:cut parte din Consiliul Comisarilor Poporului din Crimeea. Dupa.
terminarea razboiului a detinut diferite posturi in domeniul eco-
nomic. 135.
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Ware, Harold (1890-1935) membru al Partidului Comunist
din S.U.A. Inca de la Infiintarea lui (1919) ; profesor la un colegiu
de agricultura ; de specialitate agronom.

In vara anului 1922 a plecat in U.R.S.S. In fruntea unei brigazi
de tractoristi (cu 21 de tractoare) organizata de el. Tractoarele au
fost cumparate din fondurile strinse de muncitorii americani prin
intermediul Asociatiei prietenilor Rusiei Sovietice" din S.U.A. (Bri-
gada a lucrat in sovhozul Toikino" din gubernia Perm.) Ulterior,
Ware a venir in repetate rinduri in Uniunea Sovietica, unde a dat
consultatii, ca specialist, la organizarea unor mari sovhozuri. A mu-
nit In 1935 in S.U.A., intr-un accident de automobil. 247-248,
251, 253.

Wilhelm II (Hohenzollern) (1859-1941) imparat german si
rege al Prusiei (1888-1918). 122, 433, 441.

Wolff, Otto (1881-1940) unul dintre reprezentantii de seama
ai oligarhiei financiare germane. Duca' razboiul mondial din 1914
1918 a creat unul dintre cele mai mari concerne ale industriei grele
din Germania. 243-245.

Zelenski, I. A. (1890-1938) membru al P.M.S.D.R. din 1906.
A desfasurat activitate de partid la Astrahan, Penza, Orenburg, Sa-
ratov si Samara. In repetate rinduri a avut de suferit de pe urma
represiunilor guvernului tarist. Dupa revolutia burghezo-democratica
din februarie a fost organizator de partid in raionul Basmannti din
Moscova i membru al prezidiului Sovietului din Moscova.

In anii 1918-1920 a detinut functii de conducere la Moscova in
domeniul aprovizionarii cu produse alimentare. In 1920-1924 a foss
vicepresedinte al Sovietului din Moscova i secretar al Comitetului
organizatiei de partid Moscova, iar dupa aceea membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru aprovizionare. In aMi 1925-1931
a fost secretar al Biroului din Asia Centrala al C.C. al P.C. (b) al
U.R.S.S. Din 1931 pink' in 1938 presedinte al Uniunii centrale a
cooperativelor de consum. La Congresul al X-lea al partidului a fost
ales membru supleant, iar la Congresul al XI-lea membru al Comi-
tetului Central. 57.

Zinoviev (Radomislslei), G. E. (1883-1936) membru al parti-
dului bolsevic din 1901.

Dupi Revolutia Socialista din Octombrie a fost presedinte al So-
vietului din Petrograd, membru al Biroului Politic al Comitetului
Central, presedinte al Comitetului Executiv al Internationalei Comu-
niste. In repetate rinduri s-a ridicat impotriva politicii leniniste a
partidului : in perioada de pregatire i Infiptuire a Revolutiei Soda-

9
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liste din Octombrie a avut o pozitie oscilanta, pronuntindu-se im-
potriva insurectiei armate ; in noiembrie 1917 s-a declarat pentru
crearea unui guvern de coalitie CU mensevicii si socialistii-revolutio-
nari. In 1925 a fost unul dintre organizatorii noii opozitii" ; in
1926 unul dintre conducatorii blocului antipartinic trotkisto-zino-
vievist In noiembrie 1927 a fost exclus din partid pentru activitate
fractionista. In 1928 a declarat ca-si recunoaste greselile si a fost
reprimit in partid, dar nu si-a incetat activitatea sa antipartinica si
in 1932 a fost din nou exclus. In 1933 a fost din nou reprimit, dar
in 1934 a fost exclus pentru a trcia oara, din cauza activitatii sale
antipartinice. 19, 43-44, 51-52, 137, 156, 159-161, 227, 362,
367, 378, 432.
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DATE DIN VIATA 5 1 ACTIVITATEA
LUI V. I. LENIN

(6 martie 1922-21 ianuarie 1924)

1922
Ma,tie, 6
In sedinta fractiunii comuniste a celui de-al V-lea Congres general
al muncitorilor metalurgisti, Lenin rosteste o cuvintare Despre si-
tuatia internationalà i interni a Republicii sovietice".
Luind cunostinti din scrisoarea lui M. Bagaev, de la sectia din Siberia
a Uniunii centrale a cooperativelor de consurn, ca la perceperea impo-
zitului in naturà se comit nedreptIti, Lenin il InsIrcineazi pe S. E. Ciut-
kaev, vicepresedinte al Comitetului revolutionar din Siberia, si cer-
ceteze clacl cele relatate in scrisoare sint exacte i sa' sanctionezc pe
cei ce s-au ficut vinovati de abuz de putere.
Lenin pleaci la odihnI in localitatea Korzinkino, de ling5. satul
Troitkoe-Likovo, judetul Moscova, unde sea' pinI la 25 martie. Aici
lucreaz1 la articolul säu Despre insemnAtatea materialismului mi-
litant" si preOteste raportul politic al Comitetului Central pe care
urmeazi s'a-1 prezinte la Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia.
Lenin ii scrie lui V. M. Molotov, secretar al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, in legAturl cu organizarea muncii Biroului Politic al Comi-
tetului Central in perioada de pregkire a Congresului al XI-lea
al partidului.

Martie, 7
In rIspunsul s'alu la scrisoarea lui L. M. Hinciuk, presedintele Uniunii
centrale a cooperativelor de consum, Lenin cere sá i se trimiti date
sintetice cu privire la activitatea cooperatiei i sä i se comunice ce
mIsuri se iau de atre Uniune pentru ca cooperatia s5: fie intr-a-
devAr un organ comercial, si nu unul birocratic".

Martie, 8
Drept raspuns la ruglmintea lui G. V. Cicerin, comisarul poporului
pentru afacerile externe, de a scrie un articol pentru suplimentul zia-
rului englez The Manchester Guardian" consacrat Rusiei Sovietice,
Lenin ii face cunoscut c ii este imposibil satisfaci aceasti do-

MMI
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rinta i ii cere sa aiba grija ca articolele destinate acestui supliment
sa reflecte limpede planul de refacere a Rusiei nu pe o baza capi-
talista".

Lenin ii scrie lui E. S. Varga in legatura cu propunerea acestuia de
a se intocmi o culegere de articole i declaratii ale lui Lenin in pro-
bleme de politica economic a. pentru a fi editata in limbi straine.

Martie, 9
Luind cunostinta de proiectul initial de teze Cu privire Li intarirea
partidului" intocmit de G. E. Zinoviev pentru a fi prezentat la
Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia, Lenin ii scrie lui V. M. Mo-
lotov o scrisoare in legatura cu aceasta chestiune.
Intr-o telefonograma adresata lui A. S. Enukidze, secretar al C.E.C.
din Rusia, i lui L. B. Kamenev, Lenin cere sa. se acorde sprijin ta-
ranilor din satul Alakaevka, gubernia Samara, ca sa obtina produse
alimentare i semintele necesare pentru semanaturile de primavard.

Martie, 10
Intr-o scrisoare adresata lui L. B. Krasin, Lenin cere sa se intocmcasca
o scurta situatie cuprinzind date reale cu privire la dezvoltarca comer-
tului exterior in ultimele luni, care urmeaza sa fie folosite in raportul
politic al Comitetului Central la cel de al XI-lea Congres al P.C. (b)
din Rusia.

Lenin il insarcineaza pe N. P. Gorbunov, seful directiei treburilor
C.C.P. i C.M.A., sa ia masurile n..cesare pentru ca la Biblioteca
publica sa fie create conditii de lucru normale i, totodata, sa su-
puna spre aprobare Comisiei bugetare a Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia si a Consiliului Comisarilor Poporului cererea
de a se aloca fondul necesar pentru intoarcerea in tara a unui grup
de artisti de la Teatrul de arta din Moscova.

Ma)tie, 11
Lenin trirnite cite o scrisoare lui G. M. Krjijanovski, presedintele Co-
rnitetului pentru concesiuni, si lui G. I. Sokolnikov, presedintele Co-
misiei pentru problemele societatilor mixte, carora le da uncle di-
rective.

Lenin prezinta Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia propu-
nerea de a considera Ca s-a comis o greseala publicindu-se In ziarc o
telegrarna in care era expus continutul brosurii lui Parvus intrucit
se crecazi impresia ca se face reclarna lui Parvus".
Lenin II insarcineaza pe V. A. Srnoleaninov, adjunct al sefului Di-
rectiei treburilor C.C.P. si C.M.A., sa ceara lui P. I. Popov, seful
Directici centrale de statistica, unele date in legatura cu situatia in-
dustriei, agriculturii, transporturilor, cornertului i cooperatiei in pe-
rioada ianuarie-februarie 1922.
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Martie, 12
Lenin termina de scris articolul Despre insemnatatea materialismului
militant".

Lenin propune sa se puna in discutia Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia problema situatiei financiare a institutiilor de invatamint
superior.

Lenin are o convorbire cu A. A. Be lov, membru al Micului C.C.P.
si director al Magazinului universal de stat, in legatura cu situatia
financiara a tarii.

Intre 12 ft 16 martte
Lenin citeste textul dactilografiat al articolului sau Despre insem-
natate materialismului militant" 5i face unele indreptari si completari ;
scrie un bilet pentru L. A. Fotieva (sau N. S. Lepesinskaia), in care
da dispozitie ca exemplarul in care s-au ficut completari i indrep-
tari sa fie trimis la redactia revistei Pod Znamenem Marksizma".

Martie, 14
Primind o scrisoare de la G. V. Cicerin in care este expus programul
de activitate al delegatiei sovietice la Conferinta de la Genova, Lenin
subliniaza tezele cele mai importante i scrie o scrisoare de raspuns.

Martie, 14 sax 15
/ntr-o scrisoare adresata membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, Lenin face propuneri cu privire la proiectul de directive
al Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste pentru delegatia
Cominternului la Conferinta celor trei Internationale a III-a,
a II-a si a II1/2 (Uniunea socialista de la Viena") care urmeaza
si fie convocata la Berlin.

Martie, 15
Intr-o scrisoare adresata lui L. B. Kamenev si I. V. Stalin, Lenin
sprijina propunerile lui L. B. Krasin, comisar al poporului pentru
comertul exterior, si ale lui Tiurupa, vicepresedinte al C.C.P. si
C.M.A., cu privire la sporirea fondului de rulment al Comisariatului
poporului pentru comertul exterior.

Martie, 16
Lenin adreseaza Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia o seri-
soare in legatura cu tezele lui E. A. Preobrajenski Principiile funda-
mentale ale politicii P.C. din Rusia in satul contemporan", intocmite
pentru Congresul al XI-lea al partidului.

Martie, 17
Lenin inainteaza Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia un
proiect de directive pentru tovarasii care merg in strainitate".
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Lenin da. dispozitie lui N. P. Gorbunov s urmareasca cum se dez-.
volta cinematografia in tara, sa ia masuri pentru lichidarea aglo-
merarii de Cali la Muzeul Rumeantev, sa vegheze asupra indeplinirii
hotaririi din 15 martie a C.M.A. cu privire la postul central de
radio.

Lenin are o convorbire cu L. B. Kamenev in legatura cu incercarea
intreprinsâ de liderii Internationalelor a II-a si a 111/2 de a interveni
in procesul intentat eserilor de dreapta ; dupa aceea scrie proiectul
raspunsului pe care guvernul sovietic urrneaza sa-1 adreseze lui
E. Vandervelde, precum i o scrisoare clue G. E. Zinoviev in care
propune ca acest proiect sa fie discutat de Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia.

Martie, 18
Lenin scrie o prefata la cartea lui I. I. Skvortov-Stepanov Electri-
ficarea R.S.F.S.R. in legaturä cu faza de tranzitie a economiei mon-

Lenin scrie Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia o scrisoare
in legatura cu atitudinea organelor de partid si judiciare fat a. de
membrii de partid care sint deferiti justitiei.
Intr-o scrisoare adresata lui D. I. Kurski, cornisarul poporului pentru
justitie, Lenin arata ca este necesar ca el sa urmareasca personal
modul cum este efectuata instructia in procesul intentat conducato-
rilor trustului zaharului ; cere Comisariatului poporului pentru justi-
tie i Tribunalului revolutionar sa pedepseasca cu toata asprimea pe
conducatorii de institutii economice care au cazut sub influenta dus-
manilor Puterii sovietice.

Lenin face in scris o serie de propuneri in problema cooperatiei
insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa le trimiti membrilor Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, precum i lui A. D. Tiurupa si
A. I. Rikov, vicepresedinti ai C.C.P. i C.M.A.

Martie, 19
Intr-o scrisoare adresata membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, Lenin arata ca este necesar sa fie infrinta cu toata ho-
tarirea rezistenta opusa de cler transpunerii in viata a decretului
C.E.C. din Rusia din 23 februarie 1922 cu privire la confiscarea de
obiecte bisericesti in vederea obtinerii de fonduri pentru combaterea
foametei.

Martie, 20
Lenin ii cere, intr-o scrisoare, lui G. I. Sokolnikov, adjunct al comi-
sarului poporului pentru finante, sa-si dea avizul in legatura cu
memoriul lui A. A. Belov Un plan de campanie financiarl pink'
la recolta din 1922" si totodata sa-1 informeze cum sint organizate

diale°.
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inspectia incasarii impozitelor bani si controlul financiar al acti-
vitatii trusturilor de stat.

Primind scrisoare de la L. B. Krasin in legatura cu hotarirea adoptati
de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la compo-
nenta colegiului Comisariatului poporului pentru comertul exterior,
Lenin ii raspunde printr-o scrisoare, apoi discuta cu el despre acti-
vitatea acestui comisariat si despre modul cum sint aplicate direc-
tivele Biroului Politic cu privire la monopolul comertului exterior.

Luind cunostintä, dintr-o scrisoare trimisa de M. N. Popova, clespre
abuzurile savirsite de autoritatile locale din judetul $adrinsk, guber-
nia Ekaterinburg, cu prilcul perceperii impozitului in natural, Lenin
insarcineazi pe L. A. Fotieva, secretara a C.C.P., s trimita aceasta
scrisoare la Comisia Centrala de Control sau la Biroul Organizatoric
al C.C. al P.C. (b) din Rusia, ca sa ia masurile necesare si sa intoc-
measca un proiect de raspuns la cele sesizate in scrisoare.

Lenin &I dispozitie lui N. P. Gorbunov sa intocmeasca un raport in
legatura cu taraganeala manifestata de cei de la Comisariatul pentru
comertul exterior la cumpärarea conservelor de carne, precum si o
nota informativa cu privire la societatile mixte de comert exterior si
intreprinderile cu participatie a capitalistilor.

Martie, 21

Lenin scrie lui I. V. Stalin si lui L. B. Kamenev o scrisoare in lega-
tura' cu proiectul de hotarire la raportul Comitetului Central ce ur-
meaza. sal fie adoptat de Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia.
Lenin scrie lui M. I. Frumkin, adjunct al comisarului poporului pen-
tru comertul exterior, si lui I. I. Radcenko, membru al colegiului
acestui comisariat, in legatura cu convorbirea avutal cu L. B. Kra Lin
in problema divergentelor ivite in acest colegiu in legatura cu mo-
nopolul comertului exterior, apoi scrie lui Frumkin o scrisoare in
care arata ca e necesar ca directivele Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia in legaturi cu aceasta. problema sa fie aplicate cu mug
rigurozitatea.

Lenin are o convorbire cu A. D. Tiurupa i A. I. Rikov in legaturä
cu organizarea muncii C.C.P. si C.M.A. ; le recomandi sa-si indrepte
atentia indeosebi spre organizarea controlului asupra modului cum
sint aduse la indeplinire hotaririle guvernului si sa foloseasca in acest
scop pe lucratorii din Comisariatul poporului pentru inspectia mun-
citoreasca-taraneasca.

Lenin li scrie lui I. V. Stalin in legatura cu activitatea vicepresedinti-
lor C.C.P. 6 C.M.A.
Lenin &A dispozitie lui N. P. Gorbunov sE cerceteze cine este vinovat
de intirzierea cu care se trimit vize capitalistilor americani care duc
tratative in vederea livrarii de masini agricole Rusiei Sovietice.
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Lenin ii scrie lui L. B. Kamenev despre munca sa la Intocmirea ra-
portului politic al Comitetului Central, care urmeaza sa fie prezentat
la Congresul al XI-lea al partidului, precum si despre necesitatea ca
plenara C.C. sa desemneze un coraportor.

1ntre 21 i 25 martie
Lenin elaboreaza planul raportului politic al Comitetului Central
pentru Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia.

Martie, 23
Lenin trimite un mesaj de salut ziarului Bednota" cu prilejul Impli-
nirii a patru ani de aparitie.
Intr-o scrisoare adresata plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia, Lenin
expune planul raportului politic al Comitetului Central care urmeail
si fie prezentat la Congresul al XI-lea.
Lenin face unele indreptari i observatii la proiectul de declaratie a
delegatiei sovietice la Conferinta de la Genova.

Martie, 24
In legaturà cu apropiata dezbatere, la plenara C.C. al P.C. (b) din
Rusia, a tezelor Cu privire la intarirea partidului i noile sale sar-
cini", intocmite pentru Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia,
Lenin prezinta, spre a fi examinate de catre plenara, observatille
propunerile sale cu privire la conditiile pentru primirca de noi membri
in partid.
Lenin discuta la telefon cu G. M. Krjijanovski, presedintele Comisiei
de stat a planificarii, despre conflictul dintre conducatorii santie-
rului hidrocentralei de pe Volhov, apoi ii scrie o scrisoare in legatura
cu aceasta chestiune.

Martie, 25
Lenin paraseste Korzinkino si se intoarce la Moscova.
Lenin sernneaza declaratia prin care transmite lui G. V. Cicerin im-
puternicirile sale de presedinte al delegatiei sovietice la Conferinta
de la Genova.

Martie, 25-26
Lenin scrie varianta definitiva a planului raportului politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia care urmeazi sa fie prezentat la Congr:sul
al XI-lea.

Martie, 26
Lenin scrie membrilor C.C. al P.C. (b) din Rusia o scrisoare In lega-
tura cu hotarirea adoptati de plenara Comitetului Central cu privire
la conditiile pentru primirea de noi membri in partid.

si
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Lenin are o convorbire telefonica cu L. B. Krasin in legatura cu pri-
mirea lui N. N. Krestinski, reprezentantul plenipotentiar al R.S.F.S.R.,
de catre W. Rathenau, ministrul de externe al Germaniei ; II insarci-
neaza sa comunice continutul convorbirii dintre Rathenau si Krestinski
tuturor membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia,
precum si lui G. V. Cicerin si lui M. M. Litvinov.

Martie, 27
Lenin completeaza fisa personala de delegat la Congresul al XI-lea
al P.C. (b) din Rusia.
Lenin rosteste cuvintarea de deschidere a lucrarilor Congresului
al XI-lea al P.C. (b) din Rusia, iar dupa aceea prezinti raportul
politic al Comitetului Central.
Lenin participa la sedinta a doua (de seara) a Congresului al XI-lea
si, in cursul dezbaterilor pe marginea raportului C.C. al P.C. (b) din
Rusia, ia note.
Lenin are o convorbire cu D. Z. Manuilski, secretar al C.C. al P.C. (b)
din Ucraina, in legatura cu problemele muncii de partid din Ucraina.

Martie, 28
Lenin participa la sedinta a treia (de zi) a Congresului al XI-lea ; ia
note in cursul dezbaterilor pe marginea raportului C.C. al P.C. (b)
din Rusia, schiteaza un plan 4i apoi rosteste cuvintul de incheiere la
raportul politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia.

lntre 29 rnartie li 2 aprilie
Lenin scrie o propunere pentru proiectul de rezolutie la raportul pre-
zentat Congresului al XI-lea de catre delegatia P.C. (b) din Rusia la
Internationala Comunistà.

Martie, 30
Lenin are o convorbire cu A. M. Krasnoscekov in legatura cu hotarirea
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia de a-I elibera din
functia ce o detinea la Comisariatul poporului pentru finante ; dupa
aceea adreseaza membrilor Biroului Politic o scrisoare in care arati ca.
e necesar sa se revinl asupra acestei hotariri si sa i se dea lui Kras-
noscekov posibilitatea sa se afirme in munca.

Martie, 31
Intr-o scrisoare adresata lui D. I. Kurski, Lenin arata ca e necesar sa
fie revizuita sentinta Tribunalului revolutionar din Moscova prin care
au fost achitati cei ce s-au facut vinovati de tergiversari criminale si
inactivitate la sectia tehnica-stiintifica a Consiliului economic superior
si la Comitetul pentru inventii ; ii da dispozitie sa se ocupe personal
de acest caz si sa organizeze un proces politic demonstrativ.
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Ffind informat cl, in ciuda hotrtrii adoptate de Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, D. I. Kurski refuzi s elaboreze un proiect de
4:keret Cu privire la principalele drepturi patrimoniale private recu-
noscute de R.S.F.S.R. 5i ocrotite de legile si de instantele ei judecito-
resti", Lenin li pune in vedere ci in aceasti privinti nu este admi-
sibili nici o aminare st ii d dispozitie ca in termen de doui siptimini
si prezinte un asemenea proiect lui A. D. Tiurupa ; intr-o scrisoare
adresati lui A. D. Tiurupa ii di dispozitie sanctioneze pe Kurski
pentru neindeplinirea hotiririi Biroului Politic.

Martie, 31 sau aprilie, 1

Lenin are o convorbire cu N. Osinski (V. V. Obolenski) in legituri cu
activitatea comisiei agrare a Congresului al XI-lea al P.C. (b) din
Rusia.

Aprilie, 1

Intr-o scrisoare adresati lui N. Osinski, Lenin di indicatii in
cu activitatea comisiei agrare a Congresului al XI-lea al partidu-

lui i propune un text de proiect de rezolutie cu privire la munca
la sate ; di dispozitie secretarelor s trimità acest text, spre luare de
cunostintä, membrilor Biroului Politic.

Aprilie, 2

In sedinta a unsprezecca (de dimineati) a Congresului al XI-lea al
partidului, Lenin este ales in C.C. al P.C. (b) din Rusia.
Lenin scrie textul cuvintirii de incheiere a lucririlor Congresului al
XI-lea al P.C. (b) din Rusia.
Lenin participi la sedinta a douisprezecea (de searl) a Congresului
al XI-lea ; ia note in timpul discutiilor pe marginea raportului cu
privire la grupul opozitia muncitoreasci.", prezentat de comisia con-
gresului ; in legituri cu rezolutia Cu privire la presi i propaganda",
adoptata de congres, ia cuvintul in problema publicirii de anunturi in
Pravda" ; rosteste cuvintarea de incheiere a lucririlor congresului.

Lenin scrie un proiect de rispuns Ja scrisoarea primita din partea
lui Charles P. Steinmetz, om de stiinç i. american, specialist in electro-
tehnici, i ii trimite apoi lui G. M. Krjijanovski i lui L. K. Martens
spre luare de cunostinti.

Aprilie, 3
Lenin participi la o sedinti a plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia ;
este ales membru al Biroului Politic al C.C. 5i este confirmat drept
candidat pentru delegatia P.C. (b) din Rusia la Internationala Co-
munistä ; depune un proiect de hofirire cu privire la organizarea
muncii Secretariatului Comitetului Central. In aceeasi sedinti se
discuta i problema componentei C.E.C. din Rusia, a reorganizirii
Micului C.C.P., a instituirii comisiei pentru redactarea rezolutiilor
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Congresului al XI-lea al P.C. (b)
probleme

din Rusia, a numirii
etc.

redactorului-
sef al ziarului Pravda", financiare

Inainte de 4 aprilie
Lenin are o convorbire cu A. V. Lunacearski in legitura cu activitatea
Comisariatului poporului pentru invatamint.

Aprilie, 4
Luind cunostinta de proiectul de repartizare a sarcinilor intre vice-
preledincii C.C.P. i C.M.A., intocmit de A. D. Tiurupa, si de corn-
pletarile ficute de A. I. Rikov, Lenin face si el unele indreptari si
completari, apoi intocmeste planurile de botarire cu privire la munca
vicepresedintilor C.C.P. i C.M.A.
Lenin ii scrie lui L. D. Trotki in legatura cu necesitatea de a imbu-
natati situatia elevilor $colii militare de la Kremlin.
Lenin ii scrie lui A. I. Rikov o scrisoare in legatura cu imigrarea
muncitorilor americani in Rusia Sovietica si cu modul de organizare
a depozitelor.

Lenin ii scrie lui G. I. Sokolnikov despre componenta colegiului Co-
misariatului poporului pentru finance si despre organizarea muncii
acestuia.

Aprilie, 5

Lenin are o convorbire cu L. K. Martens, membru al prezidiului
Consiliului economic superior si sef al Directiei generale a metalelor,
cu care discuta despre mersul lucrarilor de cercetare a Anomaliei
magnetice de la Kursk si probleme privind darea in exploatare, unui
Frup da muncitori americani, in frunte cu S. Rutgers, a unei serii de
intreprinderi din Ural si din Kuzbass si acordarea unor concesiuni
pentru exploatarea minelor de asbest din regiunea Alapaevsk (Ural)
antreprenorului american A. Hammer ; apoi ii scrie lui A.I. Rikov,
caruia ii recomanda sä dea o atentie deosebit i un sprijin multilate-
ral studierii Anomaliei magnetice de la Kursk, precum i concesiunilor
ce urmeaza sa fie acordate lui Rutgers si Hammer.

Aprilie, 6
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; face propunerea ca la sedintele Biroului Politic si fie
invitat, cu drept de vot consultativ, si A. D. Tiurupa. In aceastä se-
dintl se discutã proiectul de hotarire cu privire la normele de chel-
tuire a fondului de rezerva al C.C.P., probleme privind concretizarea
indicatiilor date de Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia in le-
gatura cu activitatea Consiliului Comisarilor Poporului si a C.E.C.
din Rusia, fondul de salarii pe aprilie 1922, convocarea congresului
sindicatelor, o informare in legatura cu Conferinta reprezentantilor
celor trei Internationale, precum i alte probleme.
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intr-o scrisoare adresat5. lui G. M. Krjijanovski, Lenin recomanda sa
se inceapa imediat lucrarile pregatitoare pentru exploatarea Anomaliei
rnagnetice de la Kursk.

Lenin primeste in audienta pe M. I. Kalinin, presedintele C.E.C. din
Rusia ; pe Bela Kun ; pe N. N. Krestinski, reprezentantul plenipo-
tentiar al R.S.F.S.R. la Berlin ; pe N. P. Briuhanov, comisarul
poporului pentru aprovizionare ; discuta cu G. V. Ordjonikidze despre
plecarea lui la tratament si odihna in Caucaz.

Apiilie, 7
Lenin Ii scrie lui G. K. Ordjonikidze in legaturà cu proiectele privind
plecarea acestuia la tratament si odihna' in Caucaz.

Aprilie, 8
Intr-o scrisoare adresata lui A. I. Rikov, Lenin arata ca nu e de acord
cu parerea lui ea studierea Anomaliei magnetice de la Kursk ar tre-
bui concesionata unor intreprinzatori straini i propune sa se ceara
un aviz oficial lui G. M. Krjijanovski si L. K. Martens cu privire
ta perspectivele studierii si exploatarii Anomaliei.

Aprilie, 9
Lenin scrie articolul Am platit prea scump i o scrisoare catre
membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, cu un proiect
de hotarire privind publicarea articolului, precum i alte probleme.

Aprilie, 10
Lenin face uncle completari si indreptari in textul scrisorii sale catre
Charles T Steinmetz si dã dispozitie ca scrisoarea sa fie rradusa in
limba engleza.

Lenin scrie un proiect de hotarire a Biroului Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia cu privire la propunerea ca K. B. Radek si

N. I. Buharin, care se afla la Berlin, sa fie chemati pentru a fa.,..e o
informare in legatura cu lucrarile Conferintei reprezentantilor vetor
trei Internationale.
Intr-o scrisoare adresata lui G. I. Krumin, redactor al revistei Lko-
nomiceskaia Jizn", lui G. M. Krjijanovski, presedintele Comisiei de
stat a planificarii, lui P. I. Popov, seful Directiei centrale de statistica,
si lui V. A. Smoleaninov, adjunct al sefului Directiei treburilor C.C.P.

C.M.A., Lenin atrage atentia asupra modului nesatisfacator in care
e studiata experienta locall, pe baza darilor de seama ale consfatuiri-
lor economice, si in care sint expuse in presa rezultatele acestei ex-
periente i cla dispozitie si se convoace o consfatuire special i si se
intocmeasca un program de studiere a acestor dad de seama.
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Intr-o scrisoare adresati lui E. S. Varga, Lenin ii face cunoscut ca,
data fiind starea sanatatii sale, nu-i va putea indeplini rugamintea de
a scrie, pentru proiectatul anuar al Cominternului, un articol despre
noua politica economica sfatuieste sI. retipareasca articolele din
1918 (care au fost incluse In brosura despre impozitul In natura)
unele extrase din raportul prezentat la Congresul al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia.

Aprilie, 11

Lenin face, in scris, observacii i propuneri la proiectul de hotarlre a
Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste in legatura cu in-
cheierea lucrarilor Conferincei reprezentancilor celor trei Internationale.
Lenin scrie proiectul de Horarire cu privire la munca vicepresedinci-
lor (a vicepresedincilor C.C.P. 6 C.M.A.)" si-1 trimite membrilor
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, precum i lui
A. D. Tiurupa.

Aprilie, 12

Intr-o scrisoare adresata lui A. I. Rikov si A. D. Tiurupa, Lenin di
dispozicie sa se ia misuri practice si cit se poate de energice" pentru
ca centrala electrica de la Kaska sä inceapl sa furnizeze energie dec-
trick' orasului Moscova.

Intr-o scrisoare adresata lui N. Osinski, Lenin are cuvinte aprobative
pentru articolul lui Date noi din experienca locala.", publicat In
Pravda", si staruie asupra necesitacii de a se studia i populariza
experienca localá.

Aprilie, 13

Lenin participa la o sedinca a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, in care se discuta problema reducerii efectivelor Armatei
problema Conferincei de la Genova, a colegiului Comisariatului po-
porului pentru finance, a componencei prezidiului C.E.S., a Comisiei
pentru comercul interior de pe linga C.M.A., lozincile pentru sarbIto-
rirea zilei de 1 Mai s.a.
Lenin are o convorbire cu M. Valecki, comunist polonez, trimite
lui I. S. Ganecki, mernbru al colegiului Comisariatului poporului pen-
tru afacerile externe, o scrisoare in care-I roaga sa ia masuri pentru
cautarea arhivei i bibliotecii sale de la Cracovia i Poronino.

lnainte de 14 aprilie

Lenin acorda un interviu corespondentului ziarului The New York
Herald" In legatura cu Conferinca de la Genova.

Aprilie, 14

Lenin prezideaza o sedinca a C.M.A., in cadrul careia se discuta ra-
portul cu privire la rezultatele tirgului de la Irbit, prezentat de

si
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S. V. Malisev, presedintele comitetului de conducere a acestui tirg.

Aprilie, mai tirziu de 14
Lenin are o convorbire cu S. V. Malisev in legatura cu organizarea
tirgului de la Nijni Novgorod.

Aprilie, 15

Intr-o scrisoare adresata Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, Lenin atrage atentia asupra modului extrem de neglijent in
care a fost editata cartea Materiale privind istoria relatiilor franco-
ruse in anii 1910-1914", i propune ca I. S. Ganetki si L. M. Ka-
rahan sa fie obligati sa ia mãsuri pentru inlaturarea defectelor i, in
termen de doua zile, sa stabileasca cine sint cei ce raspund de modul
cum a fost editata aceasta carte.

Aprilie, 17
Cu prilejul unei consultari a membrilor Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, Lenin se pronuntä pentru aprobarea directivelor
date de catre Biroul Politic lui G. V. Cicerin cu privire la tactica ce
trebuie urmata de delegatia sovietica la Conferinta de la Genova cu
prilejul discutiilor in legatura cu datoriile contractate de guvernul
tarist si de guvernul provizoriu al Rusiei.

Aprilie, 18
Intr-o scrisoare adresata lui I. V. Stalin, L. B. Kamenev si L. D. Trotki,
Lenin propune sa se discute in Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia problema publicarii telegramei lui M. M. Litvinov, adjunct al
comisarului poporului pentru afacerile externe, in legaturä cu inche-
ierea tratatului de la Rapallo dintre Rusia Sovietica si Germania.

Aprilie, 19
Lenin trimite lui I. V. Stalin, L. B. Kamenev si L. D. Trotki o scri-
soare cu proiectul telegramei ce urmeaza sa fie adresata delegatiei
de la Genova.

Aprilie, 20
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, in care se discuti problema Conferintei de la Genova, ra-
portul comisiei pentru cercetarea activitatii Comitetului Central al
Sindicatului lucratorilor de la telecomunicatii si a Comisariatului po-
porului pentru posta si telegraf, problema raporturilor dintre Comisa-
riatul poporului pentru afacerile externe i Biroul din Asia Centrala
al C.C. al P.C. (b) din Rusia in legatura cu problemele politicii
externe, raportul comisiei pentru elaborarea ordinii de zi a sesiunii
C.E.C. din Rusia, precum i alte probleme.
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Lenin asculta o comunicare a lui V. A. Smoleaninov cu privire la vo-
lumul operatiilor comerciale ale Uniunii centrale a cooperativelor de
consum i recomanda si se publice in presa materiale in aceasta pri-
vinta, scotindu-se in evidenta datele referitoare la marfurile trinnise
la sate.

Aprilie, 21

Lenin scrie un proiect de telegrama, continind directive pentru
G. V. Cicerin, si U trimite lui I. V. Stalin cu propunerea de a expedia
telegrama la Genova claca. membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia nu au de facut obiectii.

Aprilie, 22
Lenin merge la Institutul de fizica. biologica, unde i se face o
radioscopie a cavitatii toracice in vederea apropiatei operatii de extra-
gere a glontelui, apoi are o convorbire cu academicianul P. P. Lazarev,
in legatura cu mersul cercetarilor la Anomalia magnetica de la Kursk.

Aprilie, 23

Lenin se duce la spitalul Soldatenkov (astazi spitalul S. P. Botkin),
unde i se face operatia de extragere a glontelui.

Aprilie, 24
Lenin scrie un proiect de telegrama cu directi e pentru G. V. Cicerin
(pentru tot.' membrii delegatiei sovietice la Conferinça de la Genova)
si-1 trimite lui I. V. Stalin cu propunerea de a cere, in acest sens,
avizul tuturor membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia.

Aprilie, 25

Lenin face uncle indreptari In proiectul tclegramei cu directivele
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia pentru delegatia sovie-
tica la Conferinta de la Genova, in problema despagubirii fotilor
proprietari straini.

Aprilie, 26
Primind o scrisoare de la E. S. Varga, in care este vorba despre
proasta organizare a activitatii Biroului de documentare tehnica-stiin-
tifica de la Berlin si despre necesitatea reorganizarii lui, Lenin ii
multumeste pentru aceasta cornunicare si-i trimite textul cuvintarii
rostite de el la incheierea lucrarilor Congresului al XI-lea al P.C. (b)
din Rusia pentru a fi publicat in limba germana ; trimite lui
A. I. Rikov si A. D. Tiurupa scrisoarea primita de la Varga cu ru-
gamintea de a institui o ancheta severa a starii de lucruri existenti
la Biroul de documentare tehnica-stiintifica de la Berlin si de a trece
apoi la reorganizarca lui.
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Aprilie, 27

Lenin particip 5. la o 5edincI a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; face propunerea de a se trece la editarea scrierilor cu
caracter revolutionar ale lui G. V. Plehanov. La aceasta sedinta se
discuta totodata probleme privind Conferinta de la Genova, reducerea
efectivelor Armatei Rosii prin acordarea de concedii pentru lucrärile
agricole, infiintarea unei banci pentru organizatiile cooperatiste din
Ucraina, repartizarea unei cote din petrolul de la Baku pentru Azer-
baidjan §.a.

Aprilie, 28

Lenin face corectura brosurii sale Articole vechi pe teme mai apro-
piate de cele noi" scrie prefata.
Lenin prezinta Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia pro-
punerea de a se expedia o telegrama lui G. V. Cicerin cu rugamintea
de a trimite conspectul sau tezele manifestului guvernului sovietic in
legatura cu o eventuala ruptura a tratativelor Conferintei de la
Genova.

Lenin trimite muncitorilor i inginerilor de la trustul Azneft" din
Baku o telegrama de multumire pentru eroismul i abnegatia de care
au dat dovadl in lupta cu incendiul de la exploatarile petrolifcre
de la Surahan.

Aprilie, 30
Lenin prezinta Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia un pro-
iect de telegrama-directiva pentru G. V. Cicerin, drept raspuns la
comunicarea lui c este posibil ca problema rusa sä fie dezbatuta la o
nouà conferinta convocata in acest scop.

Mai, 2
Lenin scrie articolul La cea de-a zecca aniversare a «Pravdei»".
Lenin are o convorbire cu A. D. Tiurupa in legatura cu proiectul unui
imprumuc intern de cereale, elaborat de Comisariatul poporului pentru
finante 1.1 insarcineaza pe Tiurupa s comunice conducerii Cornisa-
riatului poporului pentru caile de comunicatie dispozitia lui de a se
pune in aplicare hotarirea C.M.A. cu privire la impartirea cailor
ferate in trei catcgorii §i suspendarea traficului pe cele mai putin
importante.

Lenin ii scrie lui G. I. Sokolnikov in legatura cu proiectul unui im-
prumut intern de cereale i cere sa se ia masuri cu adevarat revo-
lutionare" pentru consolidarea situatiei financiare a ;aril.
Lenin trimite lui A. D. Tiurupa i lui A. I. Rikov o scrisoare pri-
mita de la N. K. Krupskaia, care ridica obiectii impotriva hotaririi
adoptate de comisia bugetara de a se proceda la 0 reducere simtitoare

si-i
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a numarului de invatatori i cere sa fie sprijinita in Consiliul Comi-
sarilor Poporului propunerea ei cu privire la sporirea alocatiilor pen-
tru InvatamInt.
Lenin trimite Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia o scri-
soare cu proiectul unei telegrame prin care transmite directive lui
G. V. Cicerin la Genova.

Mai, 4
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia ; face propunerea ca valorile bisericesti confiscate sa fie vindute
in strainatate in vederea obtinerii de fonduri pentru lupta impotriva
foametei. In aceastä sedinta se discuta, de asemenea, problema Con-
ferintei de la Genova, a activitatii C.C.P. i C.E.C. din Rusia, a
Directiei generale a combustibilului, a salariilor la Moscova si Petro-
grad etc.

Mai, 5
Lenin scrie o scrisoare in care räspunde la observatiile facute de
A. I. Rikov, M. P. Tomski i L. D. Trotki pe marginea proiectului de
Hotarire cu privire la munca vicepresedintilor (a vicepresedintilor
C.C.P. si C.M.A.)" i o trimite lui I. V. Stalin pentru membrii Birou-
lui Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia i pentru A. D. Tiurupa.
Lenin ii cere lui V. A. Smoleaninov sa intocmeasca o lista a vechilor
membri de vaza ai P.C. (b) din Rusia atraga in munca de stu-
diere a darilor de seama ale comisiilor economice regionale, indiferent
de functia pe care o detin.

Mai, 5 sau 6
Lenin scrie proiectul unei telegrame-directiva pentru G. V. Cicerin la
Genova.

Mai, 6
Lenin primeste noul carnet de membru de partid, model 1922, cu
nr. 114 482, eliberat de Comitetul organizatiei raionale Zamoskvorecie
(Moscova) a P.C. (b) din Rusia.

Mai, 8
Luind cunostinta de telegrama trimisa, de la Genova, de M. M. Litvi-
nov in legatura cu Memorandumul puterilor aliate" cu privire la
problema rusä, care a fost inminat delegatiei sovietice, Lenin prezinti
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia propunerea de a se
trimite un raspuns telegrafic i intocmeste un proiect de telegrami.

Mai, 9
Lenin prezinta Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia proiectul
unei telegrame prin care se transmit directive lui G. V. Cicerin la
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Genova in legatura cu semnarea i apropiata ratificare a tratatului
de la Rapallo dintre Rusia Sovietica si Germania.

Mai, II
lntr-o scrisoare adresata lui A. Hammer, antreprenor american, Lenin
ii ureaza succes in exploatarea zacamintelor de asbest din Ural, ce
i-au fost concesionate, si arata ca aceasta concesiune prezinta o mare
importança t pentru relatiile comerciale dintre Republica noastra si
State le Unite" ; el anexeaza o scrisoare pentru Zinoviev (sau adjunctul
lui) cu rugammtea de a-i acorda lui Hammer tot sprijinul necesar.
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia ; prezinta spre discthie proiectul de hotirire prin care se tra-
seall ca sarcina Comisariatului poporului pentru aprovizionare, Co-
misariatului poporului pentru agricultura, Directiei centrale de sta-
tistica i Comisiei de stat a planificarii sa prezinte Comitetului Central
o situatie a impozitului in natura care a fost perceput in 1921-1922
si a celui care e previzut pentru 1922-1923. In aceasti sedintl se
discuta de asemenea problema sesiunii C.E.C. din Rusia, problema pro-
cesului socialistilor-revolutionari, a congresului muncitorilor minert, a
colegiului Comisariatului poporului pentru agricultura, a Academiei de
Stiince si a Bibliotecii publice etc.
In cadrul unei consultari a membrilor Biroului Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia, Lenin se pronurha pentru propunerea de a se pre-
lungi pini la 1 ianuarie 1923 valabilitatea acordului cu A.R.A (Admi-
nistratia ajutorului american) daca F. E. Dzerjinski, presedintele G.P.U.,
nu se opune.
Intr-o scrisoare adresata lui V. S. Dovgalevski, comisarul poporului
pentru posta i telegraf, In legatura cu activitatea laboratorului de
radio de la Nijni Novgorod, Lenin sprijina. cererea prezentata de
Sovietul din Nijni Novgorod Comitetului Executiv Central din Rusia
ca acest laborator si fie decorat cu ordinul Steagul Rosu al Muncii,
iar profesorii M. A. Bonci-Bruevici si V. P. Vologdin, conducatorii
laboratorului, sa fie trecuti pe panoul de onoare.

Mai, 13
Lenin are o convorbire telefonica cu inginerul V. A. Pavlov In lega-
tura. cu postul central de radio care se construieste la Moscova ; in
cursul acestei convorbiri ii noteaza datele furnizate de Pavlov.
Lenin cla dispozhie lui V. A. Smoleaninov sa controleze cum sint
finantate lucrarile de cercetare a Anomaliei magnetice de la Kursk
intreprinse de academicianul P. P. Lazarev.

Mai, 14
Lenin prezinta Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia proiectul
unei telegrame-directivi pentru G. V. Cicerin, la Genova.
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Mai, 15
Lenin trimite lui I. V. Stalin un bilet cu un proiect de hotarire a
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la monopolul
comertului exterior, precum si o scrisoare lui I. V. Stalin si M. I. Frum-
kin tri legatura cu aceeasi problema.
Luind cunostinta de proiectul de lege pentru punerea in aplicare a
Codului penal al R.S.F.S.R., Lenin ii scrie lui D. I. Kurski o scrisoare
in care face propuneri si completari la acest proiect.
Efectuind un control asupra modului cum lucreaza A. Ulrich, lucra-
toare la Secretariatul C.C.P. si C.M.A., care avea misiunea sa urrna-
reasca cum sint aplicate hotaririle guvernului, Lenin ii trirnite lui
V. A. Smoleaninov o scrisoare in care-i arata ci in acest domeniu
nu exista nici o ordine si ii cere sa ia masurile necesare pentru o
riguroasa organizare a controlului indeplinirii sarcinilor.

Mai, 15 sau 16
Lenin scrie un proiect de hotärire a C.E.C. din Rusia la raportul
delegatiei la Conferinta de la Genova.

Mai, 16
Lenin participã la o sedinta a plenarci C.C. al P.C. (b) din Rusia,
in care se discuta probleme privind conferinta de la Genova, confe-
rinta reprezentantilor celor trei Internationale, sesiunea C.E.C. din
Rusia s.a.

Mai, 16 sau 17
Lenin are o convorbire cu D. I. Kurski in legatura. cu proiectul
Codului penal al R.S.F.S.R.

Mai, 17
Lenin scrie si-i trimite lui D. I. Kurski doua variante ale paragrafu-
lui suplimentar al legii pentru punerea in aplicare a Codului penal
al R.S.F.S.R.

Intr-o scrisoare adresati lui A. V. Lunacearski, M. N. Pokrovski,
A. D. Tiurupa si A. I. Rikov, Lenin le atrage atentia asupra faptului
el pretul ridicat al tipariturilor face ca poporul sa fie lipsit de carti
utile 6 recomandi sa se ia masuri speciale pentru aprovizionarea
cu carti a bibliotecilor judetene, cla dispozitie lui V. A. Smoleaninov
&á urmareasca modul cum se aplica aceste masuri.

Mai, 18

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, in care se discuta probleme privind Conferinta de la Genova,
impozitul in natura, componenta colegiilor Comisariatului poporului
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pentru invatamint si a Comisariatului poporului pentru caile de comu-
nicatie, situatia din Asia Centrall etc.
Lenin are o convorbire cu N. Osinski in legatura cu publicarea, Its
numarul din 6 mai 1922 al ziarului Selskohozeaistvennaia Jizn", a
doua articole daunatoare din punct de vedere politic : Povara impo-
zitului in natura" de A. L. Vainstein si Mina dreapta si mina stinga.
(sisteme de impozit in natura)" de N. P. Oganovski.
Lenin are o convorbire cu A. M. Anikst, adjunct al comisarului po-
porului pentru problemele rnuncii, in legatura cu activitatea acestui
comisariat.

Mai, 19

Lenin scrie doua scrisori lui I. V. Stalin, pentru membrii Biroului Po-
litic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in legatura cu dezvoltarea radio-
tehnicii.

Mai, 20

Lenin scrie scrisoarea Despre «dubla), subordonare i despre legali-
tate", adresata Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia.
In raspunsul sau la scrisoarea Secretariatului C.C. al P.C. (b) din
Rusia in legatura cu propunerea de a se pune in discutia sesiunii
C.E.C. din Rusia problema reducerii efectivelor Armatei Rosii, Lenin
face cunoscut ca este de acord cu aceasta propunere.

Mai, 21
Intr-o scrisoare catre comisarii poporului i catre alti conducatori ai
institutiilor centrale, Lenin cere ca in timpul concediului sat' sa fie
informat despre problemele cele mai importante, despre modul cum
sint indeplinite principalele hotariri, planuri etc. si cum se desfasoara
cele mai importante campanii.

Mai, 22
Lenin are o consfatuire cu A. D. Tiurupa si A. I. Rikov in legatura
cu unele probleme privind activitatea laboratorului de radio de la
Nijni Novgorod 6 dezvoltarea radiotehnicii, irigarea stepei Mugan,
activitatea Uniunii centrale a cooperativelor de consum, a Comisaria-
tului poporului pentru justitie, a Comisariatului poporului pentru
comertul exterior si a Comisariatului poporului pentru caile de co-
municatie.

Lenin scrie un proiect de hotarire a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia cu privire la suspendarea revistei smenovehiste Novaia
Rossia" de catre organizatiile din Petrograd.
Lenin 11 primeste pe B. I. Reinstein in legatura cu apropiata lui ple-
care in America ; discuti cu el despre dezvoltarea radiotehnicii in
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Rusia Sovietici i despre enorma ei importanta pentru munca politica
a partidului ; ii traseaza ca sarcina lui Reinstein s organizeze spri-
jinirea radiotehnicienilor sovietici de clue specialitii americani.

Mai, 23
Lenin scrie un proiect de hotärire a Biroului Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia cu privire la componenta C.E.C. din Rusia si-i
trimite lui I. V. Stalin pentru Biroul Politic.

Lenin discuta cu S. Said-Galiev, presedintele C.C.P. al Republicii
Crimeea, despre situatia din aceasta republica si despre divergentele
din rindurile comunistilor tatari.

Lenin pleac . la odihna in localitatea Gorki.

Mai, 24

lntr-o scrisoare catre membrii Biroului Politic
din Rusia, Lenin recomandl si se acorde t o t
rilor americani A. Hammer si B. Mishel.

Mai, 25-27
Primul atac al bolii lui Lenin, care a dus la
mlinii drepte si a piciorului drept, precum
vorbire.

al C.C. al P.C. (b)
sprijinul" concesiona-

paralizia partiala a
si la dificultati de

Mai, nu mai tirziu de 26
Lenin
meilor

trimite telegrafic un mesaj de salut primului Congres al fe-
muncitoare din Transcaucazia.

Mijlocul lunii iunie

In starea sanatatii lui Lenin s-a produs o ameliorare.

lunie, 18
Lenin discuta cu N. K. Krupskaia despre modul cum decurge procesul
socialistilor-revolutionari.

lunie, 24
In timp ce e consultat de medici, Lenin cere informatii profesorului
G. Klemperer in legatura cu starea sanatatii lui A. D. Tiurupa ; dupa.
consultatie, ii insarcineaza pe N. A. Semasko, comisarul poporului
pentru ocrotirea sanatatii, sl faca cunoscuti Comitetului Central al
partidului parerea lui ca este necesar ca delegatia de la Haga sa fie
foarte precauta in tratativele pe care le duce i, totodata, ca trebuie
aplanat conflictul de la Comisariatul poporului pentru calk de co-
municatie.
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Julie, 11

Lenin discuta cu I. V. Stalin despre activitatea C.C. al P.C. (b) din
Rusia, despre lucrarile Conferintei de la Haga, despre procesul socia-
listilor-revolutionari, se intereseaza care sint perspectivele recoltei
care e starea industriei si a finantelor.

Julie, 12

Lenin li scrie lui L. B. Kamenev in legatura cu unele probleme ale
activitatii Comitetului Central al P.C. (b) din Rusia.

lulie, 13
Intr-o scrisoare catre L. A. Fotieva, Lenin ii face cunoscut ca starea
sanatatii sale s-a mai imbunatatit, ii cere sa-i aleaga i sa-i trimitä
niste carti i, totodata, sa-i transmiti lui A. I. Rikov rugamintea de a
organiza plecarea in concediu de odihnl a secretarelor de la C.C.P.

lulie, 14
Lenin discuta cu L. B. Kamenev despre activitatea C.C. al P.C. (b)
din Rusia, despre starea finantelor, despre perspectivele recoltei
despre situatia de la Comisariatul poporului pentru dile de co-
municatie.

Julie, 16
Lenin discuta cu N. I. Buharin despre perspectivele recoltei, decpre
activitatea Bancii de Stat, despre treburile de partid i despre situatia
din Germania.

Julie, 20
Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia examineaza propuncrile
lui Lenin in legatura cu impozitul in naturi i cu concesiunile.

lulie, 28 august, 3
Lenin discuta cu G. E. Zinoviev, L. B. Kamenev, I. V. Stalin si
L. D. Trotki despre uncle probleme de partid in legatura cu pregatirea
celei de-a XII-a Conferinte generale a P.C. (b) din Rusia.

August, 5
Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin, care-i transmite un mesai de
salut din partea celei de-a XII-a Conferinte generale a partidului ;
ii roaga sa transmita multumirile lui delegatilor la conferinta
exprima. speranta ca in scurt timp ti va relua activitatea.

August, 7

Lenin sta de vorba cu G. I. Petrovski, N. N. Krestinski si G. K. Ord-
ionikidze.
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August, 11

Lenin primeste n audiencl pe S. A. Agamali-ogli, presedintele C.E.C.
din Azerbaidjan, care e Insocit de A. S. Enukidze ; ii cere informacii
despre activitatea Consiliului Unional al Federaciei din Transcaucazia,
despre situacia din Azerbaidjan, despre atitudinea oamenilor muncii
de acolo facI de proiectul de creare a unui alfabet nou, precum
despre Armata Rosie a Azerbaidjanului.

August, 17

Lenin discuti cu M. K. Vladirnirov, adjunct al comisarului poporului
pentru finance, despre activitatea pe care o desfisoari comisariatul
respectiv i despre politica pe care o duce faca' de nepmani.

August, 19

Lenin discutl cu I. V. Stalin despre activitatea Comisariatului po-
porului pentru Inspeccia muncitoreasca-cara'neasci.

August, 21

Intr-o scrisoare citre A. I. Sviderski, N. A. Reske, E. F. Rozmirovici,
L. I. Ruzer i alci membri ai colegiului Comisariatului poporului pen-
tru Inspeccia muncitoreascI-cEraneascA, Lenin arati ci caracterul
activitAii Inspecciei muncitoresti-Oranesti nu corespunde menirii sale,
care consta In a transforma 4i a imbunatEci activitatea aparatului
de star.
Lenin are o convorbire cu L. B. Krasin inaintea plecàrii acestuia la
Berlin pentru a incheia un contract de concesiune cu industriasul en-
glez L. Urquhart.
Lenin are o convorbire cu N. L. Mescereakov, presedintele colegiului
de la Gosizdat", 5i cu E. A. Preobrajenski, membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru finance.

August, 22

Lenin are o convorbire cu A. I. Rikov.

August, 25

Lenin are o convorbire cu C. G. Racovski, presedintele Consiliului
Comisarilor Poporului al Ucrainei.

August, 29
Lenin are o convorbire cu I. I. Skvorcov-Stepanov.

August, 30

Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin in legatur 5. cu perspectivele
recoltei, starea industriei, situacia bugetului, cursul rublei, situacia

si
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internationala a republicilor sovietice, activitatea antisovietica desfa-
surata de mensevici i socialisti-revolutionari.

August, 31

Lenin discuta cu A. I. Sviderski despre activitatea Comisariatului
poporului pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca si a sectiei respec-
tive de normalizare a muncii aparatului de stat.
Lenin ii trimite lui A. I. Rikov o taietura din numarul de la 25 august
al ziarului Izvestiia" cu un articol despre munca desfasurata in
sovhozul Toikino", gubernia Perm, de catre brigada de tractoristi
americani, organizati de Asociatia prietenilor Rusiei Sovietice",
scrie o scrisoare in care arati ca este necesar st fie sprijinit prin
toate mijloacele" ajutorul concret pe care-1 da. aceasta aso-
ciatie oamenilor muncii din Rusia Sovietici ; 11 insarcineaza s ceara
de la Comitetul executiv gubernial Perm informatii in legatura cu
munca brigizii de tractoristi.

Septembrie, 1

Lenin are o convorbire cu D. Z. Manuilski inaintea plecarii acestuia
la Congresul Partidului Comunist Francez ; discuti cu el despre si-
tuatia din acest partid si despre situatia miscarii comuniste inter-
nationale.

Intr-o scrisoare catre V. A. Avanesov, adjunct al comisarului po-
porului pentru Inspectia muncitoreasci-taräneasca, Lenin arata ca este
necesar sa se studieze experienta din strainatate i sa se ia masuri
organizatorice pentru normalizarea muncii de birou in institutiile
sovietice.

Septembrie, 2
Lenin are o convorbire cu G. E. Zinoviev.

Septembrie, 4
Lenin are o convorbire cu F. E. Dzerjinski, caruia ii dicteaza propu-
nerile sale pentru Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu
privire la conditiile de incheiere a contractului de concesiune cu
L. Urquhart si cu privire la masurile de reinnoire a capitalului fix in
industrie si in transporturi.

Septembrie, 5

Lenin are o convorbire cu M. I.
are de gind ca in octombrie

Septembrie, 6
Lenin are o convorbire cu L. M.
conducere al Uniunii centrale a

Kalinin, caruia ii face cunoscut
reia activitatea.

Hinciuk, presedinteic consiliului de
cooperativelor de consum.

sa-si
CO
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Septembrie, nu mai tirziu de 7

Intr-o scrisoare adresata lui V. A. Smolianinov, Lenin il roaga sa-i
trimità dou a. carti ale lui I. M. Besprozvannii : Biroul de planificare
intr-o mica intreprindere industriala, organizata dupa sistemul Taylor"

Organizarea moderna a uzinelor americane (Sistemul Taylor)".

Septembrie, 10

Lenin are o convorbire cu M. P. Tomski in leg:Acura cu sarcinile celui
de-al V-lea Congres general al sindicatelor din Rusia, care urmeaza
sa se tidal curind.

Septembrie, mai tirziu de 10

Lenin scrie recenzia O lingura de catran intr-un butoi cu miere", in
care face aprecieri critice asupra cartii lui 0. A. Ermanski Organi-
zarea stiintifica a muncii si a productiei si sistemul Taylor".

Septembrie, 11
Profesorii 0. Förster, V. V. Kramer si F. A. Ghetie, intruniti intr-un
consult, li permit lui Lenin sa-si reia activitatea la 1 octombrie.

Lenin ii scrie lui A. S. Enukidze o scrisoare in care-I roaga sa ia
masuri pentru terminarea pink la 1 octombrie a lucrarilor de reparatii
la locuinta sa de la Kremlin.

Septembrie, 12

Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin.
Luind cunostinta de contractul preliminar prin care se acorda o con-
cesiune lui L. Urquhart, Lenin scrie, in legatura cu aceasta, o scrisoare
clue I. V. Stalin, pentru membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia.

Lenin cere, intr-o scrisoare, lui L. M. Hinciuk sa-i trimitä o corectura
a cartii lui Uniunea centrall a cooperativelor de consum in condi-
tiile noii politici economice" si recomanda ca aceasta carte sa fie
completata cu date despre cresterea volumului operatiilor comerciale
ale cooperatiei la sate.

Septembrie, 13

Lenin discuta cu L. B .

legaturi economice cu
alte probleme.
Lenin scrie un proiect
general al sindicatelor
Politic al C.C. al P.C.

Kamenev despre posibilitatea stabilirii de
cercurile de afaceri din America si despre

de scrisoare catre cel de-al V-lea Congres
din Rusia si-1 trimite membrilor Biroulni
(b) din Rusia.



DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN 711

Septembrie, 14
La o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia se discuta
propunerea lui Lenin de a se studia posibilitatea de a stabili legaturi
economice cu cercurile de afaceri din America, precum si propunerea
cu privire la numirea vicepresedintilor C.C.P. si C.M.A.
Lenin face completari la scrisoarea catre cel de-al V-lea Congres
general al sindicatelor din Rusia.

Septembrie, 17

Lenin ii cere, intr-o scrisoare, lui M. K. Vladimirov sal-i comunice
unele date privind situatia rezervelor de aur ale Republicii, proportiile
deficitului si perspectivele acoperirii lui.
Intr-o scrisoare adresata lui A. I. Rikov, Lenin propune sa se acorde
ajutor financiar, din rezerva de aur a Republicii, exploatarilor din
bazinul Donetului si celor de la Baku.
Intr-o scrisoare adresata lui M. H. Poleakov, membru al colegiului
Comisariatului poporului pentru afacerile interne, Lenin cere si i se
comunice unele date cu privire la rezultatele obtinute in aplicarea
impozitului in munca cu bratele si cu atelaiele.

Septembrie, 18

Lenin are o convorbire cu L. B. Krasin in legatura cu contractul pre-
liminar pentru acordarea unei concesiuni lui L. Urquhart.
Intr-o scrisoare adresata lui G. E. Zinoviev, Lenin arata a este
impotriva acordärii unei concesiuni lui Urquhart si-1 maga sa comunice
acest lucru membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia.

Septembrie, 19

Lenin ii scrie lui V. A. Smoleaninov o scrisoare in care ii cere si
stringa, pentru el, procesele-verbale ale sedintelor Biroului Politic si
ale plenarelor C.C. al P.C. (b) din Rusia si pe acelea ale sedintelor
Consiliului Comisarilor Poporului si ale Consiliului Muncii g Apararii
si sa-1 informeze in mod regulat despre mersul tratativelor pentru
acordarea de concesiuni petroliere unor industriasi americani.

Septembrie, nu mai tirziu de 22
Intr-o scrisoare, Lenin li cere lui I. V. Stalin sa-i comunice cum este
solutionati in cadrul Comitetului Central problema relatiilor dintre
republicile sovietice.

Septembrie, 23

Lenin are o convorbire cu I. E. Rudzutak, presedintele Biroului din
Asia Centrala al C.C. al P.C. (b) din Rusia, iar apoi cu N. I. Buharin.

47 Lenin Opere complete, vol. 45--
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Intr-o scrisoare adresata lui V. A. Smoleaninov, Lenin ii face cunoscut
ca se intoarce la Moscova la 1 sau 2 octombrie si li cere sa prega-
teasel pentru 3 octombrie o sedinta a C.C.P.

Septembrie, 24

Lenin discuta cu G. L. Peatakov, vicepresedintele Comisiei de stat a
planificarii, despre organizarea muncii la aceastä institutie si despre
sarcinile ei primordiale.

Septembrie, 25

Lenin are o convorbire cu G. I. Sokolnikov In legatura cu unirea
republicilor sovietice.

Lenin ii propune, intr-o scrisoare, lui A. I. Rikov ca, in legatura cu
necesitatea unei reorganizari a aparatului de stat, sa procedeze la
efectuarea unui recensamint al tuturor functionarilor din institutiile
de stat din Moscova.
Intr-o scrisoare adresata lui N. V. Krilenko, adjunct al comisarului
poporului pentru justitie, Lenin cere si i se comunice daci pentru
cea de-a cincea aniversare a Revolutiei Socialiste din Octombrie se
pregateste editarea Codului de legi al Puterii sovietice.

Septembrie, 26

Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin in legatura cu unirea republi-
cilor sovietice.

Lenin trimite lui L. B. Kamenev o scrisoare, pentru membrii Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in legatura cu constituirea
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Septembrie, 27

Intr-o scrisoare adresata. lui N. I. Buharin, prim-redactor al ziarului
Pravda", Lenin atrage atentia asupra unor greseli grosolane din
articolul Pe frontul ideologic" scris de V. F. Pletnev, presedintcle
C.C. al Proletcultului, si publicat in numirul din 27 septembrie al
acestui ziar.
Lenin discuta cu P. G. Mdivani, presedintele C.C.P. al Gruziei, dcs-
pre unirea republicilor sovietice.

Septembrie, 28

Lenin discuta cu G. K. Ordjonikidze despre unirea republicilor
sovietice.

Intr-o telegrami adresata lui V. I. Ciubar, director general al in-
dustriei carbunelui din Donbass, Lenin cere sa i se trimita date in
legEturE cu necesiatile de semne monetare in Donbass.



DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN 713

Septembrie, 29

Lenin are o convorbire cu M. S. Okudjava, L. E. Dumbadze si
K. M. Tintadze, membri ai C.C. al P.C. din Gruzia, In legaturi cu
unirea republicilor sovietice, iar dupa aceea o convorbire cu
A. F. Measnikov, presedintele C.C.P. al Armeniei, de la care cere
informavii si despre situavia din Transcaucazia, starea sistemelor de
irigavie, perspectivele recoltei de bumbac etc.

Octombrie, 2

Lenin paraseste localitatea Gorki si se intoarce la Moscova, unde isi
reia activitatea.

Octombrie, 3

Lenin prezideazi o sedinta a C.C.P. ; prezinti un ref2rat cu privire
la normele de inscriere a problemelor pe ordinea de zi a sedinvelor
C.C.P. In aceastä sedinvi se discuti totodati problema fondului de
salarii pe luna octombrie 1922, a completirii decretului C.C.P. din
4 aprilie 1922 cu privire la circulavia aurului, argintului, platinei,
pietrelor previoase si a valutei straine, proiectul de lege cu privire
la bugetul organelor locale 5i alte probleme.

Octombrie, 4

Lenin are o convorbire cu I. K. Mihailov, presedintele comisiei care
a inspectat intreprinderile desemnate a fi concesionate lui L. Urqu-
hart ; apoi comunici lui L. B. Kamenev, intr-o scrisoare, ci se opune
adoptirii proiectului de contract prin care se acorda o concesitme
lui Urquhart.
Lenin di dispozi;ie lui V. A. Smoleaninov sa ceara de urgença date
referitoare la mersul colectarilor de cereale din recolta pe 1922.

Octombrie, 5

Lenin participa la o sedinta a plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia ;
se pronunva impotriva aprobarii contractului preliminar de concesiune
incheiat cu L. Urquhart. In aceastä sedinca se discuta, de asemenea,
problema reforrnei monetare in Transcaucazia.

Octombrie, 6

Neputind sa participe, din cauzi de boalä, la sedinta plenarei C.C.
al P.C. (b) din Rusia In care se discuti unirea republicilor sovietice,
Lenin ii scrie lui L. B. Kamenev o scrisoare in legatura cu aceastl
problema.

Lenin ii scrie lid G. L. Peatakov in legatura cu dezbaterile in pro-
blema acordarii unei concesiuni lui Urquhart.
Lenin di dispoziiie lui V. A. Smoleaninov sa ceari parerea lui
V. I. Ciubar claca n-ar fi cazul ca cele mai mari si mai productive

47*

.Lt

TAT !, lUTTU 7..1.. Pu. II 1 'A
vea, TTU o9unalouTS 'V 'A 19 oli,zodsllo 0p upol

Tu7j.5,1

.Inuamo.nd

vsn-ff (q)
p.mu9c1 TflupaS 9 lreoq op vne, Lup 'aiipp,ed as pupculaN

9 ,P1.°,0
.9re,ns,sue.11 a.manotu pump, Twalqwd

rauatuas? ap 'n3n39p as 039pat psene Iminb,n no maqm
ap reunaqa.id Ininlarzwou HIrcicude anpodun 11unuold os

!9snu uql (q) .D.d D.O !a.neuald x 1MpaS o 9 0491.md 9uoi

amauo, ap Trqrao9oTrI qmdopo
aun.do os 7.1705135 0-73173 'nouatuvx .g 19 ITUflOTTO IOdo urq

.1 aasuopaonoo v oleutuosop apopupdanuf 1E3371:49
7.17 9001

inTaInq
aSai op InTo9oTd ',turns plop/. aseoeioad 090.nald

000qod
ap miopuo; Tutamood lupoloT Ilnasy as raseaor 9 .d.D.D

T IZ ap raull3oo ad Tolawalqood op alatuJou 9
aunpd n, Mqa, un Kunza,c1 :.dD.D 019pot 0 rzapza.ld uniai

NTITAUTT0ITT AO0ITO0ITATTTTdOT'IZOO
`aITT!9

a,ao are, 9 93 '9uouLly IO "orO'D ala,9paSo..d .no,puseow .1 'V
n, a.uponuoo o eaa,e 0dnp TOT ,,paptos TopsuondaJ a,!un

0OP7AOOT CP .7 OW'l

CIL NINal 1 A lilT valv.unttov IS 01v, NUT alva



714 DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

mine din Donbass si fie incadrate intr-o categorie aparte, pentru
ca muncitorii de la aceste mine si fie pe deplin asigurati cu cele ne-
cesare, prin alocarea in acest scop, a unei parti din rezerva de aur
a Republicii ; totodati ii cere lui Smoleaninov si precizeze care sint
rezultatele tratativelor purtate de el cu departamentele economice in
vederea aprovizionirii Donbassului.

Lenin are o convorbire cu A. P. Serebrovski, presedintele consiliului
de conducere al trustului Azneft", in legituri cu situatia existenta
la exploatirile petrolifere de la Baku, apoi scrie muncitorilor din
orasul Baku.
Lenin scrie un mesaj de salut citre redactia ziarului comsomolistilor
din raionul Bauman (Moscova) Puti Molodeji".
Lenin scrie un proiect de scrisoare Citre Asocimia prietenilor Rusiei
Sovietice (S.U.A.)" si-1 trimite lui L. K. Martens, spre luare de cu-
nostintl.

Octombrie, 7
Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia 11 alege pe Lenin in biroul &le-
ga;iei P.C. (b) din Rusia la cel de-al IV-lea Congres al Cominternului.

Octombrie, 9
Lenin are o convorbire cu V. A. Smoleaninov si N. P. Gorbunov ;
di dispozitie ca in legiturä cu propunerea ficuti de profesorul Volkov
de a se achizitiona in America modele de tractoare pentru o staviune
experimentall si se ceari avizul Comisariatului poporului pentru
agricultura si al Directiei generale a scolilor politehnice profesionale
si a instituliilor de invitimint superior.
Lenin discutil cu V. I. Ciubar despre situatia industriei carbonifere
din Donbass.

Octombrie, 10
Intr-o scrisoare adresatä lui V. A. Trifonov, seful Directiei generale
a combustibilului din Consiliul economic superior, Lenin ii cere ca
numaidecit si dea dispozitie pentru livrarea de benzini si lubrifianti
brigizii americane de tractoare care lucreazi la sovhozul Toikino"
din gubernia Perm.
Lenin are o convorbire cu I. I. Kutuzov, presedintele C.C. al Sindica-
tului muncitorilor textilisti, si scrie un mesaj de salut pentru cel
de-al V-lea Congres general al muncitorilor si muncitoarelor din in-
dustria textili.
Lenin are o convorbire cu A. I. Rikov si L. B. Kamenev ; cu
M. V. Frunze, vicepresedinte al C.C.P. din Ucraina ; cu G. M. Krji-
janovski ; cu G. L. Peatakov.
Lenin prezideazi o sedinti a C.C.P. in care se discut i. problema
efectivelor Armatei Rosii, proiectul de lege cu privire la organizarea
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judecatoreasca sovietica, problema reducerii de personal la Comisaria-
tul poporului pentru calk de comunicatie, respingerea contractului
prealabil de concesiune incheiat cu L. Urquhart etc.

Octombrie, 11

Lenin scric un mesaj de salut catre cel de-al V-lea Congres general
al Uniunii Tineretului Comunist din Rusia.
Lenin discuta cu L. D. Trotki despre examinarea, in sedinta din
6 octombrie a plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia, a problemei mo-
nopolului comertului exterior, precum si despre hotarirea adoptata in
aceasta problema.

Lenin are o convorbire cu N. A. Reske, membru al colegiului Comi-
sariatului poporului pentru Inspectia muncitoreascalaraneasca, in le-
gatura cu reorganizarea Rabkrinului si-I roagi si pregateasci un re-
ferat in aceasta problema.
Lenin are convorbiri cu A. Z. Goltman, presedintele Biroului consiliu-
lui industriei si transporturilor, I. I. Mejlauk, presedintele consiliului
de conducere al trustului Iugostal", si V. V. Smidt, comisar al po-
porului pentru problemele muncii, in legatura cu activitatea Biroului
si cu nivelul salariilor si situatia din industria grea ; cu L. B. Krasin
in legatura cu hotarirea adoptata de C.C. al P.C. (b) din Rusia la
6 octombrie 1922 in problema monopolului comertului exterior ;
cu I. A. Iakovlev, adjunct al sefului Sectiei de agitatie si propaganda
a C.C. al P.C. (b) din Rusia, si cu K. A. Popov, seful sectorului
propaganda al Sectiei de agitatie si propaganda, in legatura cu activi-
tatea Proletcultului.

Octombrie, 12
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, in care se discuti problema adjunctilor comisarului poporu-
lui pentru invatamint, hotarirea plenarei C.C. in legatura cu corner-
tul exterior, problerna demobilizarii marinarilor si a intaririi capaci-
titii de luptal a flotei, problerna Republicii Extremului Orient, pro-
blema procuraturii, a construcciei hidrocentralei electrice de la Zemo-
Avcealsk (Gruzia), probleme financiare etc.
Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin in legatura cu hotarirea
adoptata de plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia la 6 octombrie 1922
cu privire la monopolul comertului exterior.
Lenin are o convorbire cu L. B. Krasin despre monopolul comertului
exterior ; dupa aceea scrie un proiect de scrisoare cltre C.C. al P.C. (b)
din Rusia in legatura cu aceasta problerna si il trimite lui Krasin spre
luare de cunostintl.

Octombrie, 13
Lenin completeaza scrisoarea catre C.C. al P.C. (b) din Rusia in le-
gatura cu monopolul comertului exterior 4i 0 trimite lui I. V. Stalin.
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Lenin are o convorbire cu V. A. Smoleaninov si N. P. Gorbunov ;
ii traseaza. lui Gorbunov sarcina de a asigura informarea specialistilor
din Comisariatul poporului pentru pot i telegraf cu privirc la
perfectionärile tehnice obvinute de americani in domeniul construcviei
radiotelefonice.

Lenin 11 primeste pe 0. E. Cezare, pictor american, care ii face
portretul pentru a fi difuzat in strainatate in vederea stringerii de
fonduri pentru ajutorarea copiilor infometavi din Rusia.
Lenin prezideaza o sedinva a Consiliului Muncii i Apararii, in care
se discuta raportul unei comisii cu privire la inlocuirea impozitului
in munca, prestat cu bravele si atelajele, printr-un impozit in bani,
problema largirii drepturilor Direcviei generale a concesiunilor, pro-
blema fixarii prevurilor la combustibil etc.

Octombrie, 16

Lenin are o convorbire cu M. I. Frumkin ; dá dispozivie Comisaria-
tului poporului pentru comervul exterior sa inainteze lunar Consiliului
Comisarilor Poporului situatii cu privire la volumul operaviilor co-
merciale efectuate si la veniturile realizate.
Lenin traseaza lui B. G. Zaks, adjunct al sefului Direcviei treburilor
C.C.P., sarcina de a elabora, impreuna cu Comisariatul poporului
pentru finance, un proiect de hotarire cu privire la intocmirea, in
fiecare luna, a unei evidence a fondului valutar general.
Intr-o scrisoare adresata lui P. A. Bogdanov, presedintele Consiliului
economic superior, Lenin propune sa se ia masuri pentru sprijinirea
si stimularea unui grup de ingineri, in frunte cu I. M. Gubkin, care
au obvinut succese in studierea 4i folosirea practica a sisturilor
combustibile.

Lenin ii scrie lui G. K. Ordjonikidze in legatura cu finanvarea santie-
rului hidrocentralei Zemo-Avcealsk.

Octornbrie, 17

Lenin vine o consfatuire cu L. B. Kamenev si I. V. Stalin.
Lenin are o convorbire cu A. V. Sotman, presedintele comisiei eco-
nomice a comunei de munca din Karelia, cu privire la construcvia
economica din Karelia ; scrie, apoi, lui L. B. Kamenev si N. P. Gor-
bunov, carora le recomanda sa sprijine cererea comunei de munca din
Karelia in legatura cu construirea, in Karelia, a unei fabrici de hirtie

cu exploatarea zacamintelor de mica.
Lenin prezideaza o sedinvä a Consiliului Comisarilor Poporului, in
care se discuti rapoartele comisiilor pentru elaborarea Codului muncii
si a Codului agrar ale R.S.F.S.R., proiectul de lege cu privire la con-
gresele guberniale ale Sovietelor i comitetele executive guberniale,
bugetul Comisariatului poporului pentru caile de comunicavie, pro-

si
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blema bugetului local, a acordului cu un consorciu de firme germane
in frunte cu concernul Otto Wolff etc.

Octombrie, 18

Lenin are o convorbire cu A. M. Lejava si M. I. Frumkin, in lega-
tura cu proiectul acordului de concesiune incheiat cu consorciul Wolff.
Lenin trimite o scrisoare lui I. V. Stalin, pentru membrii Biroului
Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia, in problema acordului cu con-
sorciul Wolff si recomandi ca aceasta problema sa fie pusa in discucia
Biroului Politic.

Lenin da dispozicie lui L. P. Gorbunov sa ceara lui P. A. Bogdanov,
presedintele Consiliului economic superior, materiale in legatura cu
financarea cercetarilor intreprinse la Anomalia magnetica de la Kursk.

Octombrie, 19

Lenin participa la o sedinca a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; prezinta o informare cu privire la proiectul de acord cu
un consorciu de firme germane si cu privire la invitarea in Rusia So-
vietica, pentru tratative economice, a unor reprezentanci ai cercurilor
de afaceri americane. In aceasta sedinca sint examinate, totodata,
directivele pentru delegacia sovietica la Conferinca internacionala de
la Lausanne pentru problemele Orientului Apropiat, chestiunea
evacuarii trupelor japoneze din Vladivostok, pregatirea celei de-a
IV-a sesiuni a C.E.C. din Rusia, problema caselor de odihni pentru
muncitori, componenca comisiei pentru propaganda antireligioasi ctc.
Lenin are o convorbire cu I. A. Iakovlev in legatura cu un articol,
scris de acesta pentru Pravda", in care sint criticate concepciile
gresite ale lui V. F. Pletnev, presedintele Proletcultului.
Lenin are o convorbire cu B. S. Stomoneakov, reprezentant comercial
al R.S.F.S.R. in Germania, in legatura cu monopolul comercului ex-
terior ; ii cere sâ pregateasca un proiect de teze in aceasta problema,
pe care sa-1 punä in prealabil de acord i sa-1 discute cu ali lucratori
care se pronunci impotriva unei slibiri a monopolului de stat.

Octombrie, nu mai tirziu de 20
Lenin are o convorbire cu G. I. Sokolnikov in legatura cu apropiatul
Congres general al lucratorilor din finance.

Octombrie, 20
Lenin trimite un mesaj de salut Congresului general al lucratorilor
din, finance.

Lenin discuta cu A. S. Kiselev, presedintele Micului C.C.P., despre
activitatea Micului C.C.P. si a secretarianilui sau ; cu A. I. Svi-
derski, membru al colegiului Inspecciei muncitoresti-caränesti, cu
A. M. Kaktin, locciitorul redactorului-sef al ziarului Ekonomiceskaia
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Jizn", despre activitatea intreprinderilor industriale i finantarea lor,
despre structura trusturilor, precum i despre unigrarea unor muncitori
americani in Rusia Sovietica.

Lenin are o convorbire cu N. P. Gorbunov, caruia li da dispozitle
SI pregateasca o informare in legatura cu nurnarul muncitorilor din
Kemerovo si de la uzinele Nadejdin, in legatura cu planurile de imi-
gratie a unor muncitori americani in Rusia Sovietica.
Lenin trimite cite o scrisoare Asociatiei pentru acordarea de ajutor
tehnic Rusiei Sovietice" i Asociatiei prietenilor Rusiei Sovietice
(S.U.A.)", precum i o scrisoare presedintelui Comitetului executiv
gubernial din Perm, caruia ii cere sa dea tot sprijinul brigizii ameri-
cane de tractoare care lucreazi in sovhozul Toikino".

Octombrie, 21

Lenin primeste pe Borisov, secretarul celulei de partid, si pe A. F. Ve-
jis, presedintele comitetului sindical de la uzina Dinamo", care il
roagi sa villa la ei, la 7 noiembrie, si rosteasca o cuvintare. Lenin
accepti invitatia ; semneaza in cartea de aur a uzinei.
Lenin trimite lui K. M. Tintadze si S. I. Kavtaradze, membri ai C.C.
al P.C. (b) din Gruzia, o telegrama in care condamni comportarea
nepartinici a lui Tintadze, Kavtaradze si a altor citiva membri
ai C.C. al P.C. (b) din Gruzia, invectivele lor la adresa lui Ordjo-
nikidze" si le face cunoscut cE declaratia lor cu privire la conflictul
cu Comitetul din tinutul Transcaucazia al P.C. (b) din Rusia va fi
inaintatl Secretariatului C.C. al P.C. (b) din Rusia.

Octombrie, 23

Lenin discuta cu N. I. Buharin, I. V. Stalin si I. A. Iakovlev despre
activitatea Proletcultului i despre articolul «Cultura proletara.
Proletcultul", scris de catre Iakovlev pentru ziarul Pravda".
Lenin are o convorbire cu N. P. Gorbunov, caruia ii cere facE
cunoscut lui I. A. Teodorovici, adjunct al comisarului poporului pen-
tm agricultura, ci el acordi o mare importanta, o importanti statala,
muncii de selectionare desfasurata de Trustul ovazului" de la $atilov,
gubernia Tula, 6 roagl sa i se comunice date despre situatia trustului
6 despre modul cum este finantat ; totodata ii insarcineazi sa-i pre-
zinte o informare in legaturi cu dirile de seama primite la C.C.P.
din parea comisiilor economice.

Octombrie, 24

Lenin discuta cu M. I. Frumkin despre activitatea Comisariatului po-
porului pentru comertul exterior i cu B. S. Stomoneakov despre
Tezele cu privire la monopolul comertului exterior", prezentate de el.
Lenin are un schimb de scrisori cu G. V. Cicerin in legatura cu poli-
tica de concesiuni a Statului sovietic.

I

ni.i
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Intr-o scrisoare adresata Prezidiului C.E.C. din Rusia, Lenin face pro-
punerea ca sovhozul Toikino" din gubernia Perm, in care a lucrat
brigada americana de tractoare, precum i comunele agricole ameri-
cane din guberniile Tambov si Odesa, sa fie declarate gospodarii
model si s li se acorde sprijin.
Lenin prezideaza o sedinti a C.C.P. in care se discuta proiectul de
reorganizare a Consiliului superior pentru problemele salariilor, pro-
iectul de acord comercial cu Finlanda, problema Codului civil etc.

Octombrie, 25

Lenin are o convorbire cu Sorokin, membru al colegiului Comisaria-
tului poporului pentru comertul exterior, in legatura cu activitatea
accstui colegiu.

Lenin are o convorbire cu A. Gramsci, unul dintre conducatorii Parti-
dului Comunist Italian.
Lenin discuti cu L. B. Kamenev despre masurile propuse de G. I. So-
kolnikov pentru stabilizarea cursului monedei de hirtie.
Lenin ii roaga, intr-o scrisoare, pe L. S. Sosnovski sa se intereseze
de lucrarile selectionatorului P. I. Lisitin si ale Trustului ovazului"
de la Safi lov i s publice in Pravda" un articol despre im-
portanta bor.

Octombrie, nu inainte de 25
Lenin scrie o completare la conditiile de incheiere a contractului cu
L. Urquhart.

Octombrie, 26
Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, ia cuvintul in cadrul dezbaterilor cu privire la reducerea
subventiilor de stat pentru Proletcult. In aceasta 4edinva se discuta,
de asemenea, componenta 4i programul delegatiei R.S.F.S.R. la Con-
ferinta de la Lausanne, editarea unei brosuri populare consacrate tra-
tativelor pentru acordarea unei concesiuni lui L. Urquhart, inscrierea
pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a C.E.C. din Rusia a problemei
comisiilor economice, reducerea subventiilor de stat pentru teatrele
academice etc.

Lenin trimite un mesaj de salut presedintelui Consiliului de Ministri
al Republicii Extremului Orient cu prilejul eliberärii Vladivostokului
de sub ocupatia interventionistilor straini.
Lenin trimite lui G. M. Krjijanovski fi G. L. Peatakov, la Comisia
de stat a planificarii, o scrisoare in care I roaga sa studieze i sa
sprijine propunerea lui I. I. Radcenko, presedintele consiliului de con-
ducere al Directiei generale a industriei turbei, de a se achizitiona in
strainatate masini pentru mecanizarea lucrarilor de extractie a turbei.
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Octombrie, nu mai devreme de 26
Pregatindu-se sa ia cuvintul la sesiunea C.E.C. din Rusia, Lenin hi.
iptocme§te un plan in acest scop.

Octombrie, 27

Lenin scrie raspunsurile la intrebarile lui M. S. Farbman, corespon-
dent al ziarului englez The Obscrver".
Intr-o scrisoare adresata lui V. N. Maximovski, adjunct al comisaru-
lui poporului pentru invataMint, Lenin arata cil e necesar sa se re-
vizuiasca bugetul Comisariatului poporului pentru invatamint, in ve-
derea majorarii alocatiilor pentru scoli §i pentru lichidarea analfa-
betismului.

Lenin are o convorbire cu G. M. Krjijanovski in legatura cu proiec-
tul de buget al departamentului militar, proiect care a tost aprobat
de Comisia de scat a planificarii cu un excedent fata de suma.
prevazuti.

lntre 27 octombrie f i 5 noiembrie
Lenin scrie varianta initiala a raspunsurilor la intrebarile lui A. Ran-
some, corespondentul ziarului englez The Manchester Guardian".

Octombrie, 28
Lenin ii cere, intr-o scrisoare, lui V. M. Molotov sa controleze cum
au fost aduse la indeplinire hotaririle cu privire la másurile menite-
sa contribuie la dezvoltarea economica a Armeniei Sovietice.
Lenin ii scrie lui K. B. Radek in legatura cu tactica comunhtilor
englezi in cursul campaniei electorale.

Octombrie, 29

Lenin are o convorbire cu H. Webb, delegat al Partidului Comunisr
din Marea Britanie la cel de-al IV-lea Congres al Cominternului,
despre apropiatele alegeri parlamentare din Anglia §i despre tactica
comunhtilor englezi in perioada campaniei electorale.
Lenin are o convorbire cu L. B. Kamenev in legatura cu faptul ca la
§edinta din 28 octombrie a Consiliului Comisarilor Poporului a fost
aprobat bugetul majorat al departamentului militar.
Lenin asistl la un spectacol cu piesa lui Ch. Dickens Greierele (IL
pe soba", la primul studio al Teatrului de arta din Moscova.

Octombrie, 30

Intr-o scrisoare adresata lui L. B. Kamenev, Lenin arata el e imperios
necesar si fie revizuita hotarirea C.C.P. cu privire la bugetul departa
rnentului militar.
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Lenin recomanda, intr-o scrisoare, lui G. L. Peatakov i lui
M. I. Frumkin sa deschicla, in ziarul Pravda", o discutie in legatura.
cu conditiile in care se poate acorda o concesiune lui L. Urquhart ;
prezinta aceasta propunere spre aprobare Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia.

Octornbrie, 31

Lenin are o convorbire cu N. P. Gorbunov ; ii di dispozitie sà
decupeze din ziare articolele in care se scrie despre succesele obtinure
pe frontul economic.

In sedinta de incheiere a celei de-a IV-a sesiuni din cea de-a IX-a
legislatura a C.E.C. din Rusia, Lenin rosreste o cuvintare.

Lenin scrie lui G. V. Cicerin si membrilor Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia o scrisoare in legatur5. cu proiectul notei pe
care guvernul R.S.F.S.R. urmeaza s-o adreseze guvernelor Angliei,
Frantei si Italiei drept raspuns la nota lor din 27 octombrie 1922 prin
care invitau R.S.F.S.R. sa-si trimita reprezentanti la Conferinta de
la Lausanne, pentru a participa la dezbaterea problemei strimtorilor
de la Marea Neagra.

In cadrul unei consultari a membrilor Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia, Lenin se pronunti pentru aprobarea directivei
date Consiliului Comisarilor Poporului si Consiliului Muncii i Apararii
de a nu lua in considerare nici un fel de cerere de a se acorda ion-
dun i ratii alimentare suplimentare, intrucif fondul alimentar de re-
zervä al C.M.A. a si fost in intregime repartizat.
Lenin prezideaza o sedinta a C.C.P., in care se discuta problema
lansarii unui imprumut de stat cu cistiguri i aceea a infiintarii unei
loterii de stat, legea cu privire la Micul C.C.P. etc.

Noiembrie, I
Lenin adreseaza un mesaj de salut ziarului Petrogradskaia Pravda"
in legatur.a.' cu cea de-a cincea aniversare a Revolutiei din Octombrie.
Lenin tine o consfatuire cu L. B. Kamenev, I. V. Stalin si G. E. Zi-
noviev.

Lenin are o convorbire cu N. Bombacci si A. Graziadei, delegati ai
Partidului Comunist Italian la cel de-al IV-lea Congres al Com-
internului.

Noiembrie, 2

Lenin adreseaza un mesaj de salut ziarului Pravda" cu prilejul celei
de-a cincea aniversHri a Revolutiei din Octombrie.
Lenin adreseaza, intr-o scrisoare, salutul sàu primei Conferinte inter-
nationale a cooperatorilor comunisti.
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Lenin participa la o sedintl a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; in legatura cu discutiile privind organizarea unei Banci
cooperative, Lenin scrie tezele unei hotariri in acest sens. In aceasta.
sedinta se discuta, de asemenea, proiectul platformei pe care delegatia
sovietica urmeaza s-o prezinte la Conferinta de la Lausanne si proiec-
tul unei note catre guvernele Angliei, Frantei i Italiei, planul de
aprovizionare cu produse alimentare, problema conferintei socialisti-
lor-revolutionari care iau atitudine impotriva organelor lor centrale,
problema impozitului pe venit i pe avere, situatia Republicii Extre-
rnului Orient etc.
Lenin II Insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa scrie, in numele lui, un
proiect de scrisoare in legatura cu lupta impotriva imigrarii ilegale.
Lenin primeste pe A. M. Krasnoscekov, membru al prezidiului Con-
siliului economic superior, si pe S. Hi 'man, presedintele Corporatiei
industriale ruso-americane ; are o convorbire cu A. L. Seinman, pre-
sedintele consiliului de conducere al Bancii de Stat, cu privire la
activitatea bancii in domeniul emisiunii.

Noiembrie, 3
Lenin tine o consfatuire cu membrii biroului delegatiei P.C. (b) din
Rusia la cel de-al V-lea Congres al Cominternului i discuta cu ei
probleme privind pregatirea congresului ; face modificari in proiectul
mesajului de salut Clue cel de-al IV-lea Congres mondial al Comin-
ternului i catre Sovietul de deputati ai muncitorilor i ostasilor rosii
din Petrograd".
Lenin scrie un mesaj de salut muncitorilor textilisti din Petrograd.
Lenin prezideaza o sedinta In care se discuta raportul prezentat de
imputernicitul C.M.A. cu privire la valorificarea recoltei, probleme
privind aratul cu plugul electric, minimul de salariu pe noiem-
brie 1922, asigurarea Donbassului cu mijloace circulante, aprovizio-
narea cu material lemnos a uzinelor metalurgice din Ural etc.
Lenin 11 primeste pe A. Ransome, corespondentul ziarului englez The
Manchester Guardian".

Noiembrie, 4
Lenin trimite un mesaj de salut Congresului general al statisticienilor
din Rusia.

Noiembrie, 5
Lenin termini de scris raspunsurile la Intrebarile lui A. Ransome.
La Petrograd se deschide cel de-al IV-lea Congres al Cominternului,
care-si continua apoi lucrarile la Moscova. Lenin este ales In pre-
zidiul §i in comisia franceza a congresului. La prima sedinti se cla
citire mesajului sau de salut, adresat congresului Cominternului, pre-
cum si Sovietului din Petrograd.
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Noiembrie, 6

Lenin trimite un mesaj de salut conferintei muncitoarelor i tarancelor
fãrá partid din orasul i gubernia Moscova.

Intr-o scrisoare adresata lui G. M. Krjijanovski, Lenin da dispozitie
Comisiei de stat a planificarii sa studieze de urgenta problema finan-
tarii industriei carbonifere din Donbass.

Noiembrie, 7

Lenin adreseall un mesaj de salut muncitorilor de Ia fosta uzina
Mihelson i muncitorilor i functionarilor de la centrala electrica de
stat, Elektroperedacea".

Noiembrie, 8

Lenin trimite un mesaj de salut muncitorilor de la fabrica de postav
Stodol din orasul Klinti, gubernia Briansk.

Lenin il insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa intocmeasci o situatie
a preturilor la carbunele din Donbass in anii 1913 si 1916 ; sa ceara
unele informatii la C.C.S. din Rusia in legatura cu hotarirea adoptata
de C.C.S. si de C.C. al Sindicatului minerilor cu privire la greva de
la minele concesionate lui Hammer ; sa se informeze la I. A. Teodo-
rovici, adjunct al comisarului poporului pentru agricultura, cum sint
indeplinite hotaririle Biroului Politic cu privire la organizarea pro-
ductiei de seminte selectionate i clack in cursul anului Biroul Politic
a mai adoptat vreo hotarire in acest sens ; sa ceari informatii in
legatura cu Magazinul universal de stat.

Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin, cu L. B. Kamenev, cu Jean
Reynaud, delegat al Partidului Comunist din Franta la cel de-al IV-lea
Congres al Cominternului.

Noiembrie, 9

Lenin participa la o sedinta. a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia, in care se discuta ordinea de zi a celui de-al X-lea Con-
gres general al Sovietelor, problema, caii ferate din China de est,
problema ocuparii Sahalinului de clue Japonia, problema trusturilor,
a impozitului pe venit si pe avere etc.

Noiembrie, 10

Lenin tine o consfaniire cu membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia.

Lenin prezideaza o sedinta a C.M.A., in care se discuta problema
controlului activitatii institutiilor de credit, problema redeschiderii
an tier ului de la $aturi, a asigurarii materiale a marinarilor etc.
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Noiembrie, 11

'Lenin 11 insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa cear a. avizul lui
I. M. Gubkin asupra memoriului lui Sokolov cu privire la masivele
.zicaminte de carbune de la Vicegda.
Lenin discuta cu C. Zetkin despre situatia din Germania, despre
divergentele existente in Partidul Comunist din Germania, despre
succesele economice ale Rusiei Sovietice i importanta noii politici
.economice.

.Noiembrie, inainte de 13
Lenin se pregateste pentru raportul Cinci ani de revolutie russ si
perspectivele revolutiei mondiale", pe care unneazi sa-1 prezinte la
cel de-al IV-lea Congres al Cominternului, i intocmeste in acest sens
diferite variante de plan.

Noiembrie, 13
In sedinta de dimineata a celui de-al IV-lea Congres al Cominternu-
lui, Lenin prezinta (in limba germana) raportul Cinci ani de revo-
lutie rus i perspectivele revolutiei mondiale".
Lenin scrie proiectul de hotarire a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia cu privire la reducerea efectivelor Armatei

.Noiembrie, mai tirziu de 13
lenin primeste delegatia Partidului Comunist din Germania la cel
de-al IV-lea Congres al Cominternului.

Noiembrie, 14
Lenin adreseaza un mesaj de salut Expozitiei agricole din Rusia.
Lenin scrie o scrisoare catre colonia rusk' din America de Nord.
Lenin are o convorbire cu V. N. Iakovleva i I. I. Hodorovski in
legatura cu numirea lor ca adjuncti ai comisarului poporului pcntru
invatamint.
Lenin prezideaza o sedinta a Consiliului Comisarilor Poporului, in
care se discuta proiectul de hotarire cu privire la rezervele locale de
seminte i cel cu privire la impozitul pe grädinile de pomi si de
.zarzavat care produc pentru vinzare, masurile pentru imbunatatirea
situatiei materiale a lucritorilor fiscali etc.

.Noiembrie, 15

Lenin scrie o scrisoare .catre grupul Clarte".
'Lenin are o convorbire cu I. I. Skvortov-Stepanov ; cu A. Bordiga,
delegat al Partidului Comunist Italian la cel de-al IV-lea Cougres
al Cominternului ; cu V. M. Molotov ; cu A. I. Sviderski ; cu

Rosii.
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V. Sturtz si B. Ilek, lideri ai grupului de extrema stin ga" din Parti-
dul Cornunist din Cehoslovacia.
Lenin are o convorbire cu A. L. Kolegaev In legatura cu reduccrea
subventiilor pentru teatrele de stat.

Noiembrie, nu mai devreme de 15, $i nu mai tirziu de 17
Lenin are o convorbire cu S. A. Lozovski, secretar general al Inter-
nationalei sindicale, in legatura cu pozitia Confederatiei generale
unitare a muncii din Franca in problema relatiilor dintre Comintcrn
si Internationala sindicala.

Noicmbrie, 16

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia ; face indreptari in proiectul de hotarire cu privire la
reducerea subventiilor pentru teatrele de stat, recomanda sal se con-
firme mandatul lui A. L. Kolegaev, prin care acesta e imputernicit
sa ia toate misurile necesare pentru aducerea la indeplinire a acestei
hotariri. In aceasta sedinta se discuta, de asemenea, raportul Comisiei
pentru revizuirea capitolelor bugetului militar, problema reducerii
etectivelor Armatei Rosii, a elaborarii hotaririi cu privire la
trusturi etc.

Noiembrie, 17

lenin prezideaza o sedinta a C.M.A., in care se discuta reglernen-
tarea preturilor, trimiterea unui numar de 10 tractoare Directiei
lucririlor de ameliorare din stepa Mugan i problema adoptarii de
in isuri concrete pentru valorificarea recoltei etc.

Noiembrie, 18

Lenin are o intrevedere cu G. Monmousseau si P. Semard, delegati
ai Confederatiei generale unitare a muncii din Franca la cel de-al
II-lea Congres al Internationalei sindicale, cu care discuti despre
miscarea revolutionara din Franca i situatia muncitorilor, despre
conditiile de afiliere a Confederatiei unitare a muncii la Internai io-
nala sindicala, despre situatia din Partidul Comunist Francez.

Lenin il insarcineaza pe N. P. Gorbunov sa ceara lui M. I. Frumkin
informatii in legatura cu prezentarea darii de seama in legatura cu
Comisariatul poporului pentru comertul exterior ; sä dea dispozitii
Cornitetului executiv gubernial din Tambov sa trirnita un raport cu
pri vire la activitatea i experientele lui I. V. Miciurin ; sa-i comunice
lui G. M. Krjijanovski ca trebuie s depuna la C.M.A. un raport
cu privire la sisternul de irigatii din Turkestan ; s ceara lui
A. P. Serebrovski, presedintele consiliului de conducere al trustului
A zneft", uncle informatii cu priv ire la concesiunile petroliere.
Lenin are o convorbire cu I. S. Unsliht, vicepresedinte al G.P.U.
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Noiembrie, 19

Lenin are o convorbire cu I. T. Smilga, vicepresedintele C.E.S. din
Rusia, in legatura cu introducerea gospodaririi socialiste in intre-
prinderile industriale.

Noiembrie, 20

Lenin sine o consfatuire cu biroul delegaliei P.C. (b) din Rusia la ce)
de-al IV-lea Congres al Cominternului, in care se discuta despre
caracterul pe care trebuie sa-1 aiba dezbaterile pe marginea raportuiui
cu privire la proiectul de program al Cominternului.

Lenin rosteste o cuvintare la plenara Sovietului din Moscova.

Lenin discuta cu G. I. Sokolnikov despre starea finantelor R.S.F.S.R.
despre activitatea Bancii de Stat si a Uniunii centrale a coopera-

tivelor de consum, despre finamarea industriei grele, despre impozite,
cursul rublei etc.

Noiembrie, 21

Lenin prezideazi o sedinta a Consiliului Comisarilor Poporului ; ia
de citeva ori cuvintul in legatura cu revizuirea Hotaririi cu privire
la Direcria generall a concesiunilor. In aceeasi sedinta se discuti, de
asemenea, proiectul de Hotarire cu privire la Direcria generala a
transporturilor, probleme privind situatia si nevoile agitatiei 6 pro-
pagandei in limbile orientale la centru 6 in regiunile periferice, fi-
nantarea Intreprinderii pentru exploatarea hidraulici a turbei (Ghidro-
torf), aprobarea bugetului Comisariatului poporului pentru prevederile
sociale etc.

Noiembrie, 22

Lenin trimite un mesaj de salut prezidiului celui de-al V-lea Congres
general al Sindicatului lucratorilor din aparatul de stat.
Lenin primeste pe colonelul V. Huskel, imputernicit al Organizatiei aju-
torului american (A.R.A.) in Rusia, cu prilejul plecarii lui in S.U.A.
si-I roaga sa transmita poporului american mullumiri pentru ajutorul
acordat populaviei din regiunile infometate ale Rusiei.

Lenin intocmeste proiectul unei scrisori catre H. Hoover, ministrul de
comer; al S.U.A., drept raspuns la propunerea lui, transmig prin
V. Huskel, de a vizita Rusia Sovietica pentru a cunoaste problemele
ei economice ; trimite acest proiect membrilor Biroului Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia 6 lui G. V. Cicerin.
Lenin primeste o delegatie a muncitorilor de la fabrica de portelanuri
din Baranovsk (gubernia Volinia), care a venit la Moscova pentru a-i
inmina in dar un serviciu fabricat pentru el.
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Noiembrie, 23

Lenin participl la o qedincl a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia ; ia cuvintul in cadrul discutiei cu privire la Comisariatul po-
porului pentru invatimint. In aceasta §edinta se discuti, de asemenea,
problema convocarii unei conferinte pentru dezarmare, la Moscova,
problema Bancii cooperative, componenta Directiei generale a conce-
siunilor, problema creditului agricol, Hotarirea cu privire la trusturile
de stat, problema societatii mime pentru vinzarea platinei etc.

Noiembrie, 24

Lenin prezideaza o qedinta a Consiliului Muncii i Aparirii, in care
se discuta proiectul de Hotarire cu privire la Comitetul pentru corner-
tul interior, problema major-16i tarifelor de transport pe calea ferata,
raportul cornisiei C.M.A. pentru combaterea mitei, raportul cornisiei
C.M.A. pentru pregatirea materialelor in vederea celui de-al X-lea
Congres al Sovietelor, problema importului de cereale in Turkestan in
vederea sprijinirii industriei bumbacului etc.

Lenin are o convorbire cu Safonov, imputernicit al Consiliului econo-
mic al Republicii Turkestan, in legatura cu construirea caii ferate Semi-
recenskaia.

Cu prilejul unei consultari succesive a membrilor Biroului Politic al
C.C. al P.C. (b) din Rusia, cu privire la numirea unei comisii pentru
o grabnica examinare a declaratiei membrilor C.C. al P.C. (b) din
Gruzia care §i-au dat demisia la 22 octombrie 1922 §i pentru propune-
rea de masuri necesare in vederea instaurarii unei paci trainice in
Partidul Comunist din Gruzia, Lenin se abtine de la vot.
Lenin are o convorbire cu E. M. Skleanski, viceprqedinte al Consiliu-
lui militar-revolutionar al Republicii, in legaturl cu necesitatea unei
reduceri a programului de reparatii i constructii de nave maritime
militare.

Noiembrie, 25
Lenin scrie lui I. V. Stalin in legatura cu reducerea programului de
reparatii §i constructii de nave maritime militare i alcatuirea, din mij-
loacele care devin astfel disponibile, a unui fond suplimentar pentru
nevoile colitor ; Biroului delegatiei P.C. (b) din Rusia la cel de-al
IV-lea Congres al Cominternului in legatura cu proiectul de rezolutie
Schita unui program agrar de actiune", intocmit in vederea congre-
sului de catre E. S. Varga ; lui L. D. Trotki in legatura cu proiectul
unei scrisori catre delegatii italieni la cel de-al IV-lea Congres al Co-
minternului i cu tezele lui Trotki despre n.e.p.
Lenin di dispozitie sa se trirnita, in nurnele lui, un rnesaj de salut celui
de-al IV-lea Congres general al lucratorilor din invatamint.
Lenin discuta cu A. D. Tiurupa, caruia ii propune sa se incadreze in
activitatea comisiei, desemnata de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din

48 Lenin Opere complete, vol. 45
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Rusia, pentru pregatirea proiectului de Hotarire cu privire la trusturi ;
li cere lui N. P. Gorbunov sa.-i punk' la dispozitie lui A. D. Tiurupa
toate materialele in legatura cu aceastä problema si totodati O. trimiti
tuturor membrilor Biroului Politic proiectul de hotarire cu privire la
lupta impotriva achizitiilor ilicite de platina.
Medicii ii prescriu lui Lenin o saptamina de odihna completa.

Noiembrie, 27

Luind cunostinta de materialele cu privire la comet-y.11 exterior, Lenin
li cere lui N. P. Gorbunov sa le trimita lui A. D. Tiurupa.

Lenin da dispozitie lui N. P. Gorbunov sa ceari relatii de la I. E. Rud-
zutak, presedintele Biroului din Asia Centrall al C.C. al P.C. (b) din
Rusia, cu privire la lucrarile de irigatii din Asia Centrala si la con-
structia caii ferate Semirecenskaia.

Noiembrie, 28

Lenin discuti, la telefon, cu M. I. Frumkin si cu N. P. Gorbunov de-
spre monopolul comertului exterior ; o magi pe L. A. Fotieva sa ceara
materiale suplimentare in aceasta problema.

In legatura cu apropiata plenari a C.C. al P.C. (b) din Rusia, Lenin
ii traseazi ca sarcina lui A. M. Lejava, sa tatoneze terenul", adica sa
stea de vorba cu membri ai Comitetului Central, cu lucratori de la
comisariatele economice si cu activisti ai Consiliului Central al Sindica-
telor din Rusia despre pozitia kr fata de monopolul comertului ex-
terior.

Noiembrie, 29

Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin, iar dupà aceea (la telefon) cu
L. B. Kamenev in legatura cu programul de reparatii §i constructii de
nave maritime militare.

Lenin ii scrie lui I. V. Stalin k legatura cu reduccrea programului de
reparatii si constructii de nave maritime militare.

Lenin discuta cu A. A. Avanesov despre activitatea comisiei C.C.P-
pentru controlul activitatii reprezentantelor comerciale ale R.S.F.S.R.
in strainitate, despre monopolul comertului exterior si despre apropiata
plenara a C.C. al P.C. (b) din Rusia.

Noiembrie, 30

Lenin are o convorbire cu V. V. Adoratski si rasfoieste culegerea dc
scrisori alese ale lui K. Marx si F. Engels, pregatita de el pentru editarc.

Lenin il roaga, intr-o scrisoare, pe bibliotecarul S. M. Manucearian;
sa pastreze la el k raft cartea lui F. Engels Testament politic (Din
scrisorile nepublicate)".
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Decembrie, 1

Lenin are o convorbire cu V. M. Molotov si S. I. Sirtov despre munca
aparatului C.C. al P.C. (b) din Rusia ; cu A. D. Tiurupa ; cu V. P. Irs-
man g J. S. Harden, delegati ai Partidului Comunist din Australia la
cel de-al IV-Ica Congres al Cominternului.

Decembrie, 2

Lenin are o convorbire cu profesorul N. M. Knipovici in legIturi cu
rezultatele cercetarilor intreprinse in bazinul Marea de AzovMarea
Neagra i cu masurile necesare pentru refacerea economiei piscicole a

Lenin trimite o scrisoare lui W. Miinzenberg, secretar general al Comi-
-tetului international al ajutorului muncitoresc pentru infometatii din
Rusia SovieticA, in leglturi cu activitatea comitetului.

Cu prilejul unei consultiri a membrilor Biroului Politic al C.C. al
P.C. (b) din Rusia, Lenin se pronunti pentru aprobarea proiectului de
hotarire cu privire la intensificarea luprei impotriva achizitiilor ilicire
de platina, mergindu-se pin51 la aplicarea pedepsei capitale.

Decembrie, 4

Lenin discuti cu A. L. Kolegaev despre aplicarea Hotarlrii din 16 no-
iembrie 1922 a C.C.P. cu privire la reducerea subventiilor pentru tea-
trele de stat ; cu I. P. Jukov, presedintele Trustului electrotehnic al
uzinclor producatoare de curent de slab5 tensiune din Rusia ; cu A. Z.
Coltman, seful Directiei generale a energiei electrice din C.E.S.,
P. F. Lavrentiev, adjunctul lui despre proiectul de decret cu privire
la m5suri1e de refacere dezvOltare a industriei electrotehnice pregatir
dc C.E.S. din Rusia ; cu V. A. Avanesov despre concluziile comisiei
C.C.P. in problema monopolului cornertului exterior.
Lenin ia cunostinta de cuprinsul referatului lui M. I. Frumkin Scurte
materiale cu privire la situatia comertului exterior", apoi discuti cu
el aceastä problema.
Lenin d5 dispozitie lui N. P. Gorbunov sa studieze materialele referi-
toare la uzina din Kistim ; sE ia cunostintl de sistemul de prelucrare
a materialelor recensamintului functionarilor de stat din Moscova si
Petrograd ; s pregateascl principalele date cu privire la finantarea
industriei metalurgice, a industriei carbonifere din bazinul Donetului
si a trustului Azneft".
Lenin scrie o scrisoare lui I. I. Hodorovski, caruia ii cere s5-i prezinte
date cu privire la patronarea celulelor de partid s'atesti de acre cele
orasenesti i invers ; o scrisoare de salut eatre cel de-al III-lea Congres
al Internationalei Comuniste a Tineretului ; o scrisoare citre Comisia
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia pentru stabilirea sarcini-
lor delegatiei sovietice la Congresul international de pace de la Haga
(Insemnari cu privire la sarcinile delegatiei noastre la Haga") ; pro-
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puneri cu privire la repartizarea rnuncii intre vicepresedintii C.C.P. si
C.M.A.

Decembrie, 5

Intr-o scrisoare adresata lui A. I. Sviderski, membru al colegiului Co-
misariatului poporului pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca, Lenin
cere si se cerceteze cazurile de pescuit pradalnic in Marea de Azov si
In cursul inferior al Donului, precum si sesizarile cu privire la
proasta organizare a schimbului de marfuri cu colonistii clin insula
Novaia Zemlea.
Lenin discuta cu J. Hans, Chamosta, J. Franek, Richter si Chapera,
delegati ai sindicatelor din Cehoslovacia la cel de-al II-lea Congres
al Internationalei sindicale, despre miscarea muncitoreasca din Ceho-
slovacia ; cu P. I. Popov, seful Directiei centrale de statistica, despre
prelucrarea materialelor recensamintului functionarilor de stat din
Moscova si Petrograd si despre activitatea acestei directii ; cu A. D.
Tiurupa.
Lenin cla dispozitie lui N. P. Gorbunov sa ceara lui V. G. Iakovenko,
comisar al poporului pentru agricultura, informatii in legatura cu ceea
ce s-a facut pentru pepiniera lui I. V. Miciurin.

Decembrie, 6

Lenin roaga pe L. A. Fotieva sa Intrebe pe V. N. Iakovleva si pe L. B.
Kamenev care e necesarul de piine pentru corpul didactic si pentru
elevii din toate scolile si sa transmita lui L. B. Kamenev si A. D. Tiu-
rupa rugamintea lui ca ei sa ia cunostinta de materialele cu privire la
activitatea Directier centrale de statistica.
Lenin are o convorbire cu I. V. Stalin ; cu P. A. Bogdanov, presedin-
tele C.E.S. ; cu A. V. Eiduk, presedintele comisiei pentru imigratia
industriala si agricola ; cu V. S. Dovgalevski, comisar al poporului
pentru posta si telegraf.
Lenin scrie proiectul unei scrisori catre C. Lazzari, unul dintre condu-
catorii Partidului socialist italian, in legatura cu problema unificarii
acestui partid cu Partidul Comunist Italian.
Lenin scrie Amintiri despre Nikolai Evgrafovici Fedoseev", care ur-
meaza sà fie publicate intr-o culegere a Comisiei pentru istoria parti-
dului consacrati activitatii revolutionare a lui Fedoseev, si le trimite
Annei Ilinicina Ulianova-Elizarova. (Amintirile au fost publicate sub
titlul Citeva cuvinte despre N. E. Fedoseev".)

Decembrie, 7

Lenin participa la o sedinta a Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din
Rusia ; propune unele completari la proiectul de hotarire la raportul
Comisiei aprovizionarii de stat si amendamente la proiectul de hotarire
cu privire la raporturile dintre comisarul poporului pentru Invatämint
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adjunccii sai. La aceastä sedinca se discuti, de asemenea, problema
conferincei pentru dezarmare, problerna exportului de cereale, a cre-
ditului agricol, a fondului de salarii pe decembrie 1922, a contopirii
aparatului Comisariatului poporului pentru aprovizionare cu acela al
Comisariatului poporulut pentru finance, a trimiterii unor ingineri so-
vrettci in strainatate etc.

Lenin ii scrie lui C. P. Steinmetz o scrisoare i da dispozicie ca ea sa
fie trimisa lui H. Ware, comunist american, care se inapoiazii. in S.U.A.
Lenin da dispozicie Lidici Aleksandrovna Fotieva s comunice Birou-
lui Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia ca el este de acord cu propu-
nerea lui I. S. Unsliht de a se interzice comisariatelor poporului i, in
general, instituciilor de stat sá incredinceze anumite mandate unor per-
soane expulzate din çar i si le angajeze in serviciul lor sau si intre-
Tina legaturi directe cu misiunile strAine in Rusia Sovietica ; sa ceara
de la V. N. Iakovleva informacii in legatura cu activitatea comisiei
numite de Biroul Politic pentru intocmirea datelor privind necesarul
dc piine pentru elevi i pentru corpul didactic.

In legatura cu plecarea sa in localitatea Gorki, Lenin dal indicacii lui
N. P. Gorbunov si L. A. Fotieva despre modul cum trebuie sa fie in-
format cu privire la documentele pe care le vor primi de la C.C. al
P.C. (b) din Rusia.
Seara Lenin pleaca la Gorki.

Decembrie, 8
Lenin vorbeste la telefon cu L. A. Fotieva, care il inforrneazi despre
hotäririle adoptate de Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia la
7 decembrie, dupa plecarea lui de la sedinca.
Lenin dicteaza la telefon o scrisoare pentru I. V. Stalin in care ii
exprima dezacordul cu hotarirea adoptata la 7 decembrie de catre
Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia de a-i acorda mensevicului
N. A. Rojkov permisiunea sa locuiasca in Moscova, precum si cu ho-
tarirea de a trimite un numar de activisti de partid ca s lucreze in
aparatul Internacionalei sindicale si in acela al Internacionalei Co-
muniste.
Lenin comunica la telefon lui L. A Fotieva a este de acord cu pro-
iectele de hotariri pe care urmeazi sä le adopte Biroul Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia : cu privire la telegrama trimisa de delegacia
sovietica la Conferinca de la Lausanne, in legaturã cu declaracia prin
care se prevede convocarea unei conferince a statelor riverane in vede-
rea asigurarii navigaciei pe Marea Neagra. ; cu privire la componenca
comisiei de examinare a proiectelor de rezolucii pentru cel de-al X-lea
Congres al Sovietelor ; cu privire la trimiterea unui mesaj de salut
c elui de-al VII-lea Congres general al Sovietelor din Ucraina ; cu pri-
vire la aminarea plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia.
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Lenin dicteazi la telefon o propunere pentru plenara C.C. al P.C. (b)
din Rusia cu privire la regulamentul de lucru al Biroului Politic al C.C..

Decembrie, 9

Lenin dicteaza la telefon propuneri cu privire la sistemul de lucru al
vicepresedintilor si presedintelui C.C.P. si C.M.A. si dispune sa fie tri-
mise lui A. D. Tiurupa, A. I. Rikov, I. V. Stalin si L. B. Kamenev.

Decembrie, 10

Lenin comunica prin telefon a e de acord cu proiectul de hota'rire a
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia cu privire la sentinta in
procesul eserilor de la Baku.

Lenin da dispozitie lui N. P. Gorbunov sa ceara o corectura a culegeriii
Pe cai noi. Rezultatele noii politici economice in 1921-1922. In-
tocmità sub ingrijirea unei comisii a C.M.A."
Lenin 11 magi, intr-o scrisoare, pe M. I. Frumkin sa-i comunice care
e parerea lui despre tezele comisiei C.C.P. pentru controlul activitatii
reprezentantelor comerciale ale R.S.F.S.R. in strainatate.
Lenin trimite un mesaj de salut celui de-al VII-lea Congres general
al Sovietelor din Ucraina.

Decembrie, 12

Lenin pariseste localitatea Gorki g se intoarce la Moscova.
Lenin are o convorbire cu A. I. Kikov, L. B. Kamenev g A. D. Tiu-
rupa in legatura cu repartizarea sarcinilor intre ei si cu organizarea
muncii aparatului C.C.P. g C.M.A. ; cu F. E. Dzerjinski despre vizita
lui in Gruzia, tn fruntea unei comisii a Biroului Politic al C.C. al P.C.
(b) din Rusia, in vederea aplanarii conflictului dintre Comitetul tinu-
tului Transcaucazia si grupul Mdivani ; cu B. S. Stomoneakov, repre-
zentant comercial al R.S.F.S.R. in Germania, in legatura cu monopoluD
comertului exterior.

Decem brie, inainte de 13

Lenin isi prega'teste cuvintarea pe care urmeaza s-o rosteasca la cel
de-al X-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, intocmeste con-
spectul respectiv.

Decembrie, 13

Doua crize ale bolii lui Lenin.
Cu mare greutate sta scris in foaia de observatie 1-am putut

convinge pe Vladimir Ilici sa nu mai ia cuvintul la nici un fel de se-
dinte si, pentru un timp, sa renunte la orice activitate. Pinl la urmi
a acceptat si a spus ca incepind de astazi trece la lichidarea treburilor
curente".
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Lenin dicteaza scrisori catre C.C. al P.C. (b) din Rusia, exprimindu-si
din nou protestul impotriva hotaririi adoptate de Biroul Politic la
7 decembrie cu privire la N. A. Rojkov ; catre M. I. Frumkin, B. S.
Stomoneakov si. L. D. Trotki in legatura cu examinarea, la apropiata
plenara a C.C. al P.C. (b) din Rusia, a problemei monopolului corner-
tului exterior ; catre L. B. Kamenev, A. I. Rikov si A. D. Tiurupa in
legitur5 cu repartizarea muncii intre vicepresedintii C.C.P. si C.M.A. ;
clue I. V. Stalin, pentru plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia, in lega-
tura cu monopolul comertului exterior.

Decembrie, 14

Lenin di dispozitie ca scrisoarea lui pentru plenara C.C. al P.C. (b)
din Rusia in legatura cu monopolul comertului exterior sä fie trimisa
lui I. V. Stalin si L. D. Trotki, precum si. lui V. A. Avanesov ; intr-o
scrisoare alaturatä, Lenin il roaga pe Avanesov sa-i comunice care sint
propunerile lui.

Lenin are o convorbire cu E. M. Iaroslavski, presedintele comisiei C.C.P.
pentru controlul activitatii reprezentantelor comerciale ale R.S.F.S.R.
in strainatate.

Decembrie, 15
Lenin dicteaza o scrisoare cam I. V. Stalin, pentru mernbrii C.C. al
P.C. (b) din Rusia, in legaturi cu cuvintarea ce urmeaza s-o rosteasca
la cel de-al X-lea Congres general al Sovietelor din Rusia, aratind
totodata ca e inadmisibil ca discutarea problernei monopolului corner-
tului exterior de catre plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia si fie ami-
nata ; o scrisoare catre L. D. Trotki in legatura cu expunerea pe care
el urmeazã s-o faca, la plenara C.C., in apararea monopolului corner-
tului exterior.
Lenin cere sa i se trimita: materiale in legatura cu activitatea Comi-
tetului financiar de pe linga C.C.P.

Decembrie, in noaptea de 15 spre 16
0 brusca inrautatire in starea sanatatii lui Lenin.

Decembrie, 16
Lenin dicteaza Nadejdei Konstantinovna Krupskaia o scrisoare cktre
1. B. Kamenev, A. I. Rikov si A. D. Tiurupa in legatura cu repar-
tizarea muncii intre vicepresedintii C.C.P. si C.M.A.
Lenin o roaga pe N. K. Krupskaia sa-i cornunice lui I. V. Stalin ca,
din motive de sinatate, n-o si poata lua cuvintul la cel de-al X-lea
Congres general al Sovietelor din Rusia.
Lenin 11 insarcineaza pe E. M. Iaroslavski sa-si noteze continutul cu-
vintlrilor ce vor fi rostite la plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia de



734 DATE DIN VIATA SI ACTIVITATEA LUI V. I. LENIN

catre N. I. Buharin, G. L. Peatakov etc. in legatura cu monopolul
comertului exterior.

Decembrie, 18

Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia sprijina propunerile lui Lenin
g reafirmi hotarirea de a mentine neschimbat monopolul statului
asupra comertului exterior ; se adopti hotarirea de a i se comunica
lui Lenin de comun acord cu medicii textul rezolutiei plenarei.
Printr-o hotarire specialä, plenara il face pe I. V. Stalin, personal,
raspunzator de respectarea regimului stabilit de medici pentru Lenin.

Decembrie, 21

Lenin dicteaza' Nadejdei Konstantinovna Krupskaia o scrisoare catre
L. D. Trotki in legatura cu monopolul comertului exterior.

Decembrie, in noaptea de 22 spre 23
In starea sanatatii lui Lenin s-a produs o inrautatire : paralizia
miinii drepte si a piciorului drept.

Decembrie, 23

Lenin roaga pe medici si-i permità sa dicteze stenografei timp de
5 minute, intrucit il framinta o problema". Obtinind aceasta per-
misiune, Lenin dicteazi o Scrisoare due congres" (partea I).

Decembrie, 24

Lenin cere si i se permita sa dicteze zilnic, chiar cite putin timp.
jurnalul" sau. I. V. Stalin, L. B. Kamenev si N. I. Buharin tin o
consfatuire cu medicii si se adopta urmatoarea hotarire : 1. Se per-
mite lui Vladimir Ilici sa dicteze in fiecare zi timp de 5-10 minute,
dar insemnarile nu trebuie sa. alai un caracter de corespondenta si
el nu trebuie sa astepte nici un raspuns. Vizitele sint interzise. 2. Nici
prietenii si nici ai casei nu trebuie sa-i comunice lui Vladimir Ilici
vreo stire din viata politica, pentru a nu-i da astfel material de gin-
dire si prilej de enervare".
Lenin continua si dicteze Scrisoarea catre congres".

Decembrie, 25-26
Lenin termini de dictat Scrisoarea catre congres".

Decembrie, 27-28
Lenin dicteaza scrisoarea Cu privire la atribuirea unor functii le-
gislative Comisiei de stat a planificarii" si Pro memoria" in legaturi
cu diferite teme care urmeaza sa fie tratate.
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Decembrie, 29

Lenin termini de dictat scrisoarea Cu privire la atribuirea unor
functii legislative Comisiei de stat a planificErii" i dicteazi o corn-
pletare pentru Scrisoarea eine congres" La capitolul cu privire
la marirea numarului membrilor Cornitetului Central al P.C. (b) din
Rusia".

Decembrie, 30

Primul Congres al Sovietelor din U.R.S.S. II alege pe Lenin presedinte
de onoare ; se adopti hotarlrea de a trimite lui Lenin un mesaj de
salut.

Lenin dicteazi prima parte din scrisoarea In legiturä cu problema
nationalititilor sau a «autonomizirii*".

Decembrie, 31

Lenin termini de dictat scrisoarea In legituri cu problema natio-
nalititilor sau a «autonomizirii*".

1923
lanuarie, 1-2
Lenin dicteazi articolul Pagini de jurnal".

lanuarie, 4
Lenin dicteazi

din 24
o completare la Scrisoarea eatre congres" (la insern-

nirile decembrie 1922) si prima pane a articolului Despre
cooperatie".

lanuarie, 5-6
Lenin dicteazi cea de-a doua parte a articolului Despre cooperatie".

lanuarie, nu mai tirziu de 9
Lenin dicteazi planul unui articol intitulat Ce s facem cu Rab-
krinul ?"

lanuarie, 9
Lenin dicteazi articolul Ce s facem cu Rabkrinul ?" (varianta

a articolului Cum si reorganizim Rabkrinul").
Lenin 11 Insircineazi pe N. P. Gorbunov sä pregiteasca de urgenti
date comparative cu privire la emisiunea monetarä.

lanuarie, 11
Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia N confirmi pe Lenin
ca raportor pentru raportul politic al C.C. la cel de-al XII-lea
Congres al P.C. (b) din Rusia.
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lanuarie, 13
Lenin termina de dictat articolul Ce sa facem cu Rabkrinul ?".

lanuarie, 16-17
Lenin dicteaza un articol in legatura cu Insemnarile despre revo-
lutie" ale lui N. Suhanov. Articolul a aparut in numarul din 30 mai
1923 al ziarului Pravda" sub titlul Despre revolutia noastra (Pe
marginea insemnarilor din N. Suhanov)".

lanuarie, 19
Lenin dicteaza articolul Cum sa reorganizarn Rabkrinul (Propunere
pentru Congresul al XII-lea al partidului)".

lanuarie, 20
Lenin face completari i indreptari la articolul Cum sa. reorganizam
Rabkrinul".
Lenin cia. dispozitie lui L. A. Fotieva sa pregateasca o nota infor-
mativa cu privire la activitatea institutiilor pentru organizarea stiin-
tifica a muncii.

lanuarie, 22
Lenin lucreaza la articolul Cum sä reorganizam Rabkrinur.

lanuarie, 23
Lenin cla forrna definitiva articolului Cum sa reorganizam Rabkri-
nul" trimite la redactia Pravdei".

lanuarie, 24
Lenin da. dispozitie lui L. A. Fotieva s ceara de la F. E. Dzerjinski
sau I. V. Stalin materialele comisiei Biroului Politic al C.C. al P.C. (b)
din Rusia pentru problema gruzina ; cere lui L. A. Fotieva, N. P. Gor-
bunov si M. I. Gleasser sa studieze aceste materiale si sa intocmeasci
un referat ; precizeaza ca are nevoie de toate acestea pentru con-
gresul partidului".

lanuarie, 26
Lenin (la dispozitie lui L. A. Fotieva sa comunice lui A. D. Tiurapa,
A. I. Sviderski, V. A. Avanesov cã, clack' sint de acord" cu ideile
din articolul sat' Cum sa reorganizarn Rabkrinul", sa tina o serie de
consfatuiri in legatura cu organizarea stiintifica a muncii.

lanuarie, 30
Lenin o Intreaba pe L. A. Fotieva ce a raspuns A. D. Tiurupa ; daca
el, A. I. Sviderski, V. A. Avanesov i alti membri ai colegiului Co-

fi-1

1
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misariatului poporului
continutul

pentru Inspectia muncitoreasca-taraneasca sint
de acord cu articolului Cum sa reorganizam Rabkrinul".

Februarie, 1
Lenin li da lui L. A. Fotieva indicatii n legatura cu cercetarea ma-
terialelor comisiei Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia
pentru problema gruzina o intreaba care e atitudinea lui A. D. Tiu-
rupa si a celorlalti fati de articolul sau Cum sa reorganizam Rab-
krmul" i dacà acest articol a fost discutat in Comitetul Central".

Februarie, 2
Lenin dicteaza inceputul articolului Mai bine mai putin, dar mai
bine".

Lenin o roaga pe N. K. Krupskaia sa-i Lea rost de cartile
perialismul mondial si China (Studiu politic-economic)" de A. E. Ho-
dorov i Rusia Sovietica si Japonia imperialisti" de M. P. Pavlovici.

Februarie, 3
Lenin discuti cu L. A. Fotieva despre munca la materialele cu pri-
vire la problema gruzina.

Februarie, 4
Lenin continua' sa dicteze articolul Mai bine mai putin, dar rnai
bine", apoi parcurge textul scris si face unele completari.

Februarie, 5
Lenin continua sa dicteze articolul Mai bine mai putin, dar mai
bine".

Lenin discuta cu M. I. Gleasser despre munca la materialele cu privire
la problema gruzina ; ii cere sa-1 intrebe pe P. I. Popov, seful Di-
rectiei centrale de statistici, in ce stadiu se afla prelucrarea datelor
recensamintului functionarilor de stat din Moscova si Petrograd si ii
atrage atentia ea' ele trebuie publicate inainte de intrunirea congresu-
lui partidului.

Februarie, 6
Lenin continua sa' dicteze articolul Mai bine mai putin, dar mai
bine".

Februarie, 7

Lenin discuta cu L. A. Fotieva despre culegerea in curs de pre-
gatire pentru tipar cu privire la rezultatele recensamintului func-
tionarilor de stat, despre munca la materialele cu privire la problema
gruzina, despre atitudinea colegiului Comisariatului poporului pentru

Im-
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Inspectia muncitoreasca-taraneasca fatal de planul de reorganizare a
Rabkrinului.

Lenin continua si dicteze articolul Mai bine mai putin, dar mai bine'.

Feb rua rie, 9

Lenin discuta cu L. A. Fotieva despre intentia sa de a pune, la cel
de-al XII-lea Congres al P.C. (b) din Rusia, problema reorganizarii
Rabkrinului ; o maga sa comunice lui G. M. Krjijanovski si A. I. Svi-
derski c. trebuie sa controleze cum merge pregatirea pentru tipar a
culegerii cu privire la rezultatele recensämintului functionarilor de stat.
Lenin dicteazi capitolul de incheiere al articolului Mai bine mai
putin, dar mai bine".
Lenin o
articolului

roaga pe N. K. Krupskaia si citeasca capitolul de incheiere al
Mai bine mai putin, dar mai bine".

Februarie, 10

Lenin cla. dispozitie lui L. A. Fotieva si-i trimita lui A. D. Tiurupa ar-
ticolul sat) Mai bine mai putin, dar mai bine".

Februarie, 12

Lenin discuta cu L. A. Fotieva despre pregatirea pentru tipar a cule-
gerii cu privire la rezultatele recensämintului functionarilor de stat,
despre munca la materialele cu privire la problema gruzina, despre re-
organizarea Rabkrinului.

Februarie, 14

Lenin stä de vorba cu L. A. Fotieva, o roaga sa dea zor cu indepli-
nirea Insarcinarilor ce i le-a dat, in special a celor cu privire la pro-
blema gruzina ; ti di dispozitie si comunice lui A. A. Solt, membru
al prezidiului C.C.C. a P.C. (b) din Rusia, parerea lui in problema
gruzina.

Februarie, 25

Dimineata, Lenin a citit $i a discutat despre diferite treburi... Seara
a citit si a dictat mai mult de o ora.". (Din insemnarile doctorului
A. M. Kojevnikov.)

Inceputul lui martie
Lenin citeste articolul Nadejdei Konstantinovna Krupskaia Baza, cul-
turii" i o sfatuieste sa-1 completeze cu un apel catre mase, acre mun-
citori i tarani, pentru ca ei inii sa porneasca la Infaptuirea operei
de lichidare a analfabetismului.

Martie, 2
Lenin di ultima forma articolului sau Mai bine rnai putin, dar mai
bine".
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Martie, 3
Lenin parcurge corectura articolului sail Mai bine mai putin, dar
mai bine".
Lenin primeste memoriul si concluziile scrise de L. A. Fotieva,
M. I. Gleasser si N. P. Gorbunov cu privire la materialele comisiei
Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia pentru problema gruzini.

Martie, 5

Lenin dicteaza o scrisoare catre L. D. Trotki.
Lenin dicteaza o scrisoare Clue I. V. Stalin.

Martie, 6

Lenin dicteaza o scrisoare clue P. G. Mdivani, F. I. Maharadze i altii.
0 brusca inrautatire in starea sanatatii lui Lenin.

Martie, 10

In boala lui Lenin survine o noua criza, care duce la o accentuare a
paraliziei partii drepte a corpului si la pierderea graiului.

Martie, 14

In Izvestiia" se publica un comunicat al guvernului in care se spune
c in starea sanatatii lui Lenin s-a produs o inrautatire serioasi
guvernul considera necesara publicarea buletinelor medicale cu privire
la mersul bolii.

Februariemartie
Calauzindu-se dupa indicatiile date de Lenin in ultimele sale articole

scrisori, C.C. al P.C. (b) din Rusia elaboreaza, pentru cel
de-al XII-lea Congres al partidului, proiecte de rezolutii in probleme
organizatorice, in problema reorganizarii Rabkrinului si a Comisiei
Centrale de Control, in problema nationall etc.

Aprilie, 17
Deschiderea lucrarilor Congresului al XII-lea al P.C. (b) din Rusia ;
congresul adopta un mesaj de salut adresat lui Lenin.

Aprilie, 18
In sedinta prezidiului Congresului al XII-lea al P.C. (b) din Rusia
se adopti hotarirea ca in aceeasi zi, dupl sedinta de seara, la con-
sfatuirea reprezentantilor delegatiilor i apoi, la adunarile delegatiilor,
sä se dea citire scrisorii lui Lenin In legatura cu problema nationa-
litatilor sau a «autonomizarii*".

ai CO

si
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Aprilie, 25
In cea de-a saisprezecea sedinta a Congresului al XII-lea al P.C. (b)
din Rusia, Lenin este ales cu unanimitate de voturi membru al Co-
mitetului Central.

Aprilie, 26
Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia ii alege pe Lenin membru al Bi-
roului Politic.

Mai, 15

Lenin este transportat in localitatea Gorki.

Mai, 24

Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia adopti o hotarire cu
privire la publicarea de urgenta a articolelor lui Lenin Despre
cooperatie" i Despre revolutia noastra (Pe marginea insemnarilor
lui N. Suhanov)".

lunie, 4
Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia adopti hotarirea de
a trimite, spre luare de cunostintl, membrilor i membrilor supleanti
ai C.C. scrisoarea lui Lenin Cu privire la atribuirea unor functii
legislative Comisiei de stat a planificarii", care a fost transmisi
Comitetului Central la 2 iunie de catre N. K. Krupskaia.

lunie, 26
Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia dezbate problema cooperatiei in
legatura cu modul nou in care este ea tratata de Lenin in articolul
sau Despre cooperatie".

lulie, 6
Comitetul Executiv Central al U.R.S.S. formeaza guvernul U.R.S.S.
Consiliul Comisarilor Poporului, sub presedintia lui Lenin.

A doua jurnatate a lunii iulie
In starea sanatatii lui Lenin s-a produs o imbunatatire ; el incepe sa
umble si face exercilii de scriere cu mina stinga.

Julie, 21
Lenin face o vizita lui A. A. Preobrajenski, directorul sovhozului
Gorki" si ramine la el timp de trei zile.

10 august 1923 20 ianuarie 1924
Lenin rasfoieste zilnic Pravda", iar mai tirziu si ,,Izvestiia i alte.
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ziare si reviste, isi insemneaza diverse rnateriale, pe care dupa aceea
i le citeste N. K. Krupskaia.

Septembrie, 11

Lenin asculta relatarile lui D. Pankov, administratorul sovhozului
Gorki", in legatura cu Expozitia agricola din Rusia care se deschisese
la Moscova.

Octombrie, 8

Lenin da dispozitie sä se intocmeasca 6 si i se trimita periodic o lista
a cartilor de curind apIruce.

Octombrie, 18
Lenin paraseste localitatea Gorki 6 vine la Moscova.

Octombrie, 19

Lenin face o plimbare cu automobilul prin curtea Kremlinului, pe stra-
zile Moscovei, pe teritoriul Expozitiei agricole, apoi se intoarce la
Kremlin, isi alege o serie de carti din biblioteca si pleaca inapoi la
Gorki.

Noiembrie, 2

Lenin primeste o
ii

delegatie de muncitori de la fabrica de textile din
Gluhovo, care transmite salutul muncitorilor si ii ofera in dar niste
puieti de visini.

lntre 24 noiembrie ii 9 decembrie
Lenin este vizitat de N. I. Buharin, E. A. Preobrajenski si M. G.
Bronski.

Noiembrie, 29
Lenin vizioneaza filmul documentar A VI-a aniversare a Revolutiei
din Octombrie", are o convorbire cu I. I. Skvortov-Stepanov si 0. A.
Peatnitki si se intereseaza hideaproape de mersul alegerilor pentru So-
vietul din Moscova, de situatia din Germania etc.

Decembrie, 16

Lenin este vizitat de A. K. Voronski, redactorul revistei Krasnaia
Nov", si de N. N. Krestinski.

1924

lanuarie, 7
Lenin participa la serbarea pomului de iarna organizata pentru copiii
muncitorilor si functionarilor de la sovhozul si sanatoriul Gorki".
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lanuarie, 17-18
N. K. Krupskaia ii citeste lui Lenin darea de seami despre mersul lu-
crarilor celei de-a XII1-a Conferinte a P.C. (b) din Rusia, apáruti
in Pravda".

lanuarie, 19

Lenin plena cu sania in pidure si urmareste desfasurarea unei vini-
tori.

lanuarie, 19-20
N. K. Krupskaia ii citeste lui Lenin rezolutiile Conferintei a XIII-a
a P.C. (b) din Rusia, aparute in ziarul Pravda". Simbata scria
mai tirziu N. K. Krupskaia , cind Vladimir Ilici a inceput in mod
vadit sa dea semne de ingrijorare, i-am spus ca rezolutiile au fost
adoptate in unanimitate. Zile le de simbata si duminica ni le-am pe-
trecut citind rezolutiile. Lenin asculta cu multi atentie si, din cind
in cind, imi punea intrebiri".

lanuarie, 21
Pe neasteptate, in starea sanitatii lui Lenin s-a produs o grava inriu-
*ire.

Ora 18 si 50 min.

Lenin a incetat din viata.

lanuarie, in noaptea de 21 spre 22
Sedinci extraordinara a plenarei C.C. al P.C. (b) din Rusia in lega-
tura cu incetarea din viata a lui Lenin.

/anuarie, 22

C.C. al P.C. (b) din Rusia adopti apelul Caere partid. Caere toti oa-
menii muncii".

M. I. Kalinin aduce la cunostinta celui de-al XI-lea Congres general
al Sovietelor el V. I. Lenin a incetat din viati. Prezidiul congresului
adopti apelul Citre toti oamenii muncii din Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste, din partea celui de-al XI-lea Congres al Soviete-
lor din R.S.F.S.R.".

C.C. al U.T.C. din Rusia adopta apelul Caere toti membrii Uniunii
Tineretului Comunist din Rusia. Caere toti tinerii muncitori si tarani
din U.R.S.S."

Pentru organizarea funeraliilor lui Lenin, Prezidiul C.E.C. al U.R.S.S.
alcituieste o comisie sub presedintia lui F. E. Dzerjinski.
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lanuarie, 22--23
La Gorki vin membrii C.C. si ai C.C.C. a P.C. (b) din Rusia, membrii

Comisarilor Poporului, precum i delegatii din partea con-
gresului Sovietelor si a organizatiilor din Moscova, yin ;Irani din sa-
tele invecinate, ca ia ramas bun de la Lenin.

lanuarie, 23

Intre orele 10 si 11, sicriul cu trupul neinsufletit al lui Lenin este dus
pe brave de la Gorki la gara Gherasimovo.

La ora 13, trenul funebru cu trupul lui Lenin soseste la Moscova ; si-
criul este dus la Casa sindicatelor si expus In Sala coloanelor.
Comitetul Executiv al Internationalei Comuniste i Biroul Executiv al
Internationalei sindicale adopti apelul : Lenin conducatorul nostru
nemuritor".

lanuarie, 23-27
Sute de mii de muncitori, tarani, ostasi ai Armatei Rosii i functio-
nari din Moscova, numeroase delegatii ale oamenilor muncii din toate
colturile Uniunii Sovietice si din alte çàri trec In suvoi neintrerupt,
zi i noapte, prin Sala caloanelor pentru lua rarnas bun de la Lenin.

lanuarie, 25

Prezidiul C.E.C. al U.R.S.S. adopta hotarirea de a construi un mau-
soleu lui Lenin.

lanuarie, 26
Cel de-al II-lea Congres al Sovietelor din U.R.S.S. ;Me sedinta de
doliu ; adopta apelul Catre intreaga omenire muncitoare", precum
o serie de hotariri : Petrogradul va purta pe viitor denurnirea de Lenin-
grad ; se vor ridica monumente lui Lenin, i se vor publica operele etc.

lanuarie, 27
La ora 9 si 20 de minute, sicriul cu trupul neinsuflccit al lui Lenin
este scos din Casa sindicatelor i dus in Nava Rosie.

Prin fata sicriului cu trupul lui Lenin, asezat In Nava Rosie, sc perindl,
In suvoi neintrerupt, coloane ck. oameni ai muncii.
La ora 16, sicriul cu trupul lui Lenin este depus in Mausolcul provi-
zoriu. In toata ;am ii Inceteaza lucrul, pentru 5 minute, toate lucre-
prinderile si se opreste circulatia tuturor mijloacelor de transport, suni
funebru sirenele fabricilor i uzinelor, rasuna salve de tun.

lanuarie, dupci 21

In toati ;am se ;in mitinguri i adunari de doliu, la care muncitorii,
taranii, ostasii Armatei Roii, to;i oamenii muncii din Uniunea Sovie-

49
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tica ti exprima devotamentul pentru cauza lui Lenin, declarl ca Isi
vor stringe si mai mult rindurile n jurul partidului comunist ; mii de
muncitori Inainteaza cereri de primire n rindurile P.C. (b) din Rusia.

lanuarie, 31

Plenara C.C. al P.C. (b) din Rusia, tinind seama de amploarea largi
a miscarii muncitorilor care 10 manifesta dorinva de a intra in rindu-
rile partidului comunist, adopta o hotarlre cu privire la primirea in
partid a unei promotii leniniste" din rindurile muncitorilor care lu-
creaza in productie.

In cadrul acestei actiuni au fost primiti In rindurile P.C. (b) din
Rusia 240 000 de muncitori dintre cei rnai buni, mai bine pregatiii,.
mai fermi si mai de nadejde.
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Prefavl VII

1922

DESPRE SITUATIA INTERNATIONALA $1 INTERNA
A REPUBLICII SOVIETICE. Cuvintare rostitii n sedinta
fractiunii comuniste a congresului general al muncitorilor
metalurgisti din Rusia. 6 martie 1922 1-17
*DESPRE CONDITIILE PENTRU PRIMIREA DE NOI
MEMBRI IN PARTID. Scrison atre V. M. Molotov . . 18-22

1. 9 martie 18

2. 24 martie 18

3. 26 martie 20

.CATRE PRE$EDINTELE COMITETULUI PENTRU
CONCESIUNI DE PE LINGA COMISIA DE STAT A
PLANIFICARII. 11 martie 23-24

DESPRE INSEMNATATEA MATERIALISMULUI MILI-
TANT 25-35
aSCRISOARE CATRE G. V. CICERIN. 14 martie . 36-42
SCRISOARE CATRE MEMBRII BIROULUI POLITIC AL
C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA CU UNELE PROPUNERI
IN LEGATURA CU PROIECTUL DE DIRECTIVE AL
COMITETULUI EXECUTIV AL INTERNATIONALE!
COMUNISTE PENTRU DELEGATIA ACESTEIA LA
CONFERINTA CELOR TREI INTERNATIONALE. 14
sau 15 martie 43-44
*SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C. AL

* Cu asterisc shit notate titlurile date de Institutul de marxism-leninism de pa
Logi C.C. al P.C.U.S.

49*

. . . . . .

. . . . . .

.
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P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA CU TEZELE LUI
E. A. PREOBRA JENSKI PRINCIPIILE FUNDAMEN-
TALE ALE POLITICII P.C. DIN RUSIA IN SATUL
CONTEMPORAN. 16 martie 45-50
*SCRISOARE CATRE ZINOVIEV, CU UN PROIECT
DE RASPUNS AL GUVERNULUI SOVIETIC ADRESAT
LUI E. VANDERVELDE. 17 martie 51-52
*SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C
AL P.C. (b) DIN RUSIA, CU UN PROIECT DE DIREC-
TIVE PENTRU TOVARASII CARE MERG IN STRAI-
NATATE. 17 manic, 53

*PREFATA LA CARTEA : I. I. STEPANOV. ELECTRI-
FICAREA R.S.F.S.R. IN LEGATURA CU FAZA DE
TRANZITIE A ECONOMIEI MONDIALE". 18 martie . 54-56
*SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA. 18 martie 57-58
*SCRISOARE CATRE N. P. GORBUNOV, CU UNELE
PROPUNERI IN LEGATURA CU COOPERATIA
18 martie 59

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN IN LEGATURA CU
MUNCA VICEPRESED1NTILOR (A VICEPRESEDINTI-
LOR C.C.P. $1 C.M.A.). 21 martie . . .

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN $1 L. B. KAME-NEV. 21 martie ...... . . .

LA CEA DE-A PATRA ANIVERSARE A ZIARULUI
BEDNOTA"

*SCRISOARE CATRE V. M. MOLOTOV PENTRU PLE-
NARA P.C. (b) DIN RUSIA IMPREUNA CU PLANUL
RAPORTULUI POLITIC LA CONGRESUL AL XI-LEA
AL PARTIDULUI. 23 martie . . . . . . 66-68

*MODIFICARI $1 OBSERVATII LA PROIECTUL DE
DECLARATIE A DELEGATIEI SOVIETICE LA CON-
FERINTA DE LA GENOVA . . . . . . 69-70

60-61

62-63

64-65.

*CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C. (b) DIN RUS1A
27 martie-2 aprilie . ...... . . . 71-148

*1. CUVINTAREA DE DESCHIDERE A CONGRE-
SULUI 27 MARTIE . . 73

. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . .

. . .

. .

. .
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2. RAPORTUL POLITIC AL COMITETULUI CEN-
TRAL AL P.C. (b) DIN RUSIA 27 MARTIE . . 75

*3. CUVINT DE INCHEIERE LA RAPORTUL PO-
LITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA 28 MAR-
TIE 125

*4. PROPUNERE PENTRU PROIECTUL DE REZO-
LUTIE LA RAPORTUL DELEGATIEI P.C. (b)
DIN RUSIA LA INTERNATIONALA COMU-NISTA ...... . . . . 141

*5. IN LEGATURA CU PROIECTUL DE REZOLU-
TIE CU PRIVIRE LA MUNCA LA SATE. Scri-
soare acre N. Osinski. 1 aprilie . . 142

*6. CUVINTARE IN LEGATURA CU PUBLICAREA
DE ANUNTURI IN PRAVDA" 2 APRILIE . 145

*7. CUVINTARE ROSTITA LA INCHEIEREA LU-
CRARILOR CONGRESULUI. 2 APRILIE . . 146

*PROIECT DE HOTARIRE A PLENAREI C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE LA ORGANI-
ZAREA MUNCII SECRETARIATULUI 149

AM PLATIT PREA SCUMP 150-154

*SCRISORI CATRE BIROUL POLITIC AL C.C. AL
P.C. (b) DIN RUSIA CU PROIECTE DE HOTARIRI . 155-156

1. 9 aprilie 156
2. 10 aprilie 156

*SCRISOARE CATRE CHARLES P. STEINMETZ
10 aprilie 157-158

*OBSERVATII $1 PROPUNERI LA PROIECTUL DE
HOTARIRE AL COMITETULUI EXECUTIV AL IN-
TERNATIONALEI COMUNISTE IN LEGATURA CU
INCHEIEREA LUCRARILOR CONFERINTE1 CELOR
TREI INTERNATIONALE. Scrisori acre G. E. Zinoviev . 159-161

1. 11 aprilie 159
2. 11 aprilie .. 160

HOTARIRE CU PRIVIRE LA MUNCA VICEPRESEDIN-
TILOR (A VICEPRE$EDINTILOR C.C.P. §i C.M.A.) . 162-171

I. Sarcinile generale qi fundamentale ale vicepre-
pdinvilor . . . . . ...... 162

. . .

.

. . . .

. . . .
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II. Probleme speciale care privesc munca vicepre-
sedintelor 163

III. Sistemul de lucru al vicepresedinIilor ; apara-
tul lor 167

IV. Cu privire la coordonarea muncii celor doi
vicepresedinvi 168

V. Repartizarea muncii Imre vicepresedirqi 169

*INTERVIU ACORDAT CORESPONDENTULUI ZIA-
RULUI THE NEW YORK HERALD" 171

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN, L. B. KAMENEV
$1 L. D. TROTKI. 18 aprilie 173

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN, L. B. KAMENEV
$1 L. D. TROTKI CU UN PROIECT DE TELEGRAMA
PENTRU DELEGATIA DE LA GENOVA. 19 aprilie . 174

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN CU UN PROIECT
DE TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN. 21 aprilie . 175

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU MEM-
BRII BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN
RUSIA CU UN PROIECT DE TELEGRAMA CATRE
G. V. CICERIN. 24 aprilie 176-177

*HOTARTREA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C. (b)
DIN RUSIA CU PRIVIRE LA EDITAREA OPERELOR
LUI G. V. PLEHANOV. 27 aprilie 1922 . . . . . 178

*PROPUNERE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA ..... . . . . 179

*PREFATA LA BRO$URA ARTICOLE VECHI PE
TEME MAI APROPIATE DE CELE NOI". Prefarii la edi-
Oa din 1922 180-182

*TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN. 30 aprilie . 183

*SCRISORI CATRE BIROUL POLITIC AL C.C
AL P.C. (b) DIN RUSIA CU UN PROIECT DE TELE-
GRAMA CATRE G. V. CICERIN. 2 mai . . . . 184-185

LA CEA DE-A ZECEA ANIVERSARE A PRAVDEI" . 186-190

*SCRISOARE CATRE G. I. SOKOLNIKOV IN LEGA-
TURA CU POLITICA FINANCIARA. 2 mai . 191-192

RASPUNS LA OBSERVATIILE CU PRIVIRE LA
MUNCA VICEPRESEDINTILOR (A VICEPRESEDINTI-
LOR CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI) . 193-196

. .

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . .
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*PROIECT DE TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN
5 sass 6 mai 197

*TELEGRAMA CATRE M. M. LITVINOV. 8 mai 198

*TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN. 9 mai . 199

*PROIECT DE HOTARIRE A BIROULUI POLITIC
AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA CU PRIVIRE LA PRE-
ZENTAREA UNOR DATE CENTRALIZATOARE IN
LEGATURA CU IMPOZITUL IN NATURA . 200

*TELEGRAMA CATRE G. V. CICERIN. 14 mai . 201

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN, CU UN PROIECT
DE HOTARIRE A BIROULUI POLITIC AL C.C.
AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA CU MONO-
POLUL COMERTULUI EXTERIOR. 15 mai . . . . 202

*COMPLETARI LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU
PUNEREA IN APLICARE A CODULUI PENAL AL
R.S.F.S.R. 51 SCRISORI CATRE D. I. KTJRSKI . . 203-205

1. 15 mai 203
2. 17 mai 204

*PROIECT DE HOTARIRE A COMITETULUI EXECU-
TIN' CENTRAL DIN RUSIA LA RAPORTUL DELEGA-
TIEI LA CONFERINTA DE LA GENOVA . . . 206-208

*SCRISORI CATRE I. V. STALIN PENTRU MEMBRII
BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
IN LEGATURA CU DEZVOLTAREA RADIOTEH-
NICII 209-211

1. 19 mai 209

2. 19 mai 211

*DESPRE DUBLA" SUBORDONARE $1 DESPRE LE-
GALITATE. 20 mai 212-216

*SCRISOARE CATRE SECRETARIATUL C.C. AL
P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA CU REDUCEREA
EFECTIVELOR ARMATEI ROSH. 20 mai . . . . 217

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU BIROUL
POLITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA, CU UN
PROIECT DE HOTARIRE CU PRIVIRE LA COMPO-
NENTA C.E.C. DIN RUSIA. 23 mai . . . . . 218

*CATRE PRIMUL CONGRES AL FEMEILOR MUNCI-
TOARE DIN TRANSCAUCAZIA. Nu mai tirziu de
26 rnai 219

. .

. .

. .

. .

.

. . . .
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*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU BIROUL
POLITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGA-
TURA CU ACORDAREA UNEI CONCESIUNI LUI
L. URQUHART. 4 septembrie . . . . . . . . 220

0 LINGURA DE CATRAN INTR-UN BUTOI CU
MIERE 221-222
*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU MEMBRII
BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA
IN LEGATURA CU RESPINGEREA CONTRACTULUI
CU L. URQUHART. 12 septembrie 223-224

SCRISOARE CATRE CEL DE-AL V-LEA CONGRES GE-
NERAL AL SINDICATELOR DIN RUSIA. 17 septembrie . 225-22&

*CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA U.R.S.S. Scrisoare
catre L. B. Kamenev pentru membrii Biroutui Politic al C.C.
al P.C. (b) din Rusia. 26 septembrie 227-229

*SCRISOARE ADRESATA LUI L. B. KAMENEV IN LE-
GATURA CU LUPTA IMPOTRIVA $OVINISMULUI DE
NATIUNE DOMINANTA. 6 octombrie 230

CATRE MUNCITORII DIN ORA$UL BAKU. 6 oc-
tombrie 231

*SCRISOARE CATRE G. L. PEATAKOV IN LEGATURA.
CU ACORDAREA UNEI CONCESIUNI LUI L. URQU-
HART. 6 octombrie 232-233

CATRE CONGRESUL MUNCITORILOR $1 MUNCI-
TOARELOR DIN INDUSTRIA TEXTILA. 10 octombrie . 234

CATRE CEL DE-AL CINCILEA CONGRES AL U.T.C.
DIN RUSIA. 11 octombrie . . . . . . . . . 233

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU MEMBRII
C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA CU MO-
NOPOLUL COMERTULUI EXTERIOR. 13 octombrie . 236-24:
CATRE PREZIDIUL CONSILIULUI ECONOMIC SU-
PERIOR. 16 octombrie . ..... . . . . 241-242
*SCRISOARE CATRE BIROUL POLITIC AL C.C. AL
P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA CU CONTRACTUL
INCHEIAT CU UN CONSORTIU DE FIRME GER-
MANE. 18 octombrie 243-245
CATRE CONGRESUL GENERAL AL LUCRATORILOR
DIN FINANTE. 20 octombrie 246

CATRE ASOCIATIA PRIETENILOR RUSIEI SOVIE-
TICE (S.U.A.). 20 octombrie 247-24S

. . . . . ,

. . . .
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CATRE ASOCIATIA PENTRU ACORDAREA DE AJU-
TOR TEHNIC RUSIEI SOVIETICE. 20 octombrie . . 249-250
CATRE PRE$ED1NTELE COMITETULUI EXECUTIV
GUBERNIAL DIN PERM. 20 octombrie . . . . . 251-252
CATRE PREZIDIUL C.E.C. DIN RUSIA. 24 octombrie . 253-254
*COMPLETARE LA CLAUZELE CONTRACTULUI CU
L. URQUHART 255

MESAJ DE SALUT ADRESAT CU PRILEJUL ELIBE-
RARII TINUTULUI PRIMORIE. 26 octombrie . . . 256

INTERVIU ACORDAT LUI M. FARBMAN, CORES-
PONDENT AL ZIARELOR OBSERVER" $1 MAN-
CHESTER GUARDIAN" 257-264

CUVINTARE ROSTITA LA CEA DE-A IV-A SESIUNE
A. C.E.C. DIN RUSIA AL CELEI DE-A IX-A LEGISLA-
TURI 31 OCTOMBRIE 1922 265-271
*SCRISOARE ADRESATA LUI G. V. CICER1N $1 MEM-
BRILOR BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C. (b) DIN
RUSIA IN LEGATURA CU NOTA CATRE TARILE
ANTANTEI REFERITOARE LA CONFERINTA DE LA
LAUSANNE. 31 octombrie 272

CATRE PETROGRADSKAIA PRAVDA". 1 noiembrie 275

CATRE PRAVDA". 2 noiembrie 274

CATRE PRIMA CONFERINTA INTERNATIONALA A
COOPERATORILOR COMUNI$TI. 2 noiembrie . . . 275

*TEZE CU PRIVIRE LA BANCA COOPERATIVA . . 276

CATRE MUNCITORII TEXTILI$T1 DIN PETROGRAD.
3 noiembrie 277

CATRE CONGRESUL GENERAL AL STATISTICIENI-
LOR DIN RUSIA. 4 noiembrie 278

INTERVIU ACORDAT LUI A. RANSOME, CORES-
PONDENTUL ZIARULUI MANCHESTER GUAR-
DIAN" 279-289

Prima varianta . . 279
A doua varianta (neterminata) 285

CATRE CONFERINTA MUNCITOARELOR $1 TARAN-
CELOR FARA PARTID DIN ORA$UL $1 GUBERNIA
MOSCOVA. 6 noiembrie . . . . ..... 290
CATRE MUNCITORII DE LA FOSTA UZINA MI-
HELSON". 7 noiembrie . . . . . . . . . 29L

. . . . . . . .

. . . . . . . .
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CATRE MUNCITORII $1 FUNCTIONARII DE LA
CENTRALA ELECTRICA DE STAT ELECTROPERE-
DACEA". 7 noiembrie 292

CATRE MUNCITORII DE LA FABRICA DE POSTAV
STODOL DIN KLINTI. 8 noiembrie 293

*CONGRESUL AL IV-LEA AL INTERNATIONALE!
COMUNISTE. 5 noiembrie-5 decembrie 1922 . . . . 297-316

1. CATRE CEL DE-AL IV-LEA CONGRES MONDIAL
AL COMINTERNULUI, CATRE SOVIETUL DE
DEPUTATI AI MUNCITORILOR $1 OSTA$ILOR
RO$I1 DIN PETROGRAD. 4 noiembrie . . . 299

2. CINCI ANI DE REVOLUTIE RUSA $1 PERSPEC-
TIVELE REVOLUTIEI MONDIALE. Raport prezen-
tat la cel de-al IV-lea Congres al Cominternului, la
13 noiembrie 1922 301

*PROPUNERE ADRESATA BIROULUI POLITIC AL
C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA IN LEGATURA CU RE-
DUCEREA EFECTIVELOR ARMATEI 317

CATRE COLONIA RUSA DIN AMERICA DE NORD
14 noiembrie 318-319

*MESAJ DE SALUT ADRESAT EXPOZITIEI AGRI-
COLE GENERALE. 14 noiembrie 320

CATRE GRUPUL CLARTE". 15 noiembrie . . 321

CUVINTARE ROSTITA LA SEDINTA PLENARA A SO-
VIETULUI DIN MOSCOVA 20 NOIEMBRIE 1922 . . 322-331

*CATRE PREZID1UL CELUI DE-AL V-LEA CONGRES
GENERAL AL SINDICATULUI LUCRATORILOR DIN
APARATUL DE STAT 332

*CU PRIVIRE LA REDUCEREA PROGRAMULUI DE
REPARATII $1 CONSTRUCTII DE NAVE MARITIME
MILITARE. (Scrisori catre I. V. Stalin 333-335

1. 25 noiembrie 333

2. 29 noiembrie 334

CATRE CONGRESUL LUCRATORILOR DIN INVA-
TAMINT. 26 noiembrie 336

TOVARA$ULUI MONZENBERG, SECRETAR AL AJU-
TORULUI MUNCITORESC INTERNATIONAL. 2 de-
cembrie 337-338

. . . . . .

.
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CATRE CEL DE-AL TREILEA CONGRES MONDIAL
AL INTERNATIONALEI COMUNISTE A TINERETU-
LUI, MOSCOVA. 4 decembrie 339

INSEMNARI IN LEGATURA CU SARCINILE DELEGA-
TIE! NOASTRE LA HAGA 340-344-

*PROPUNERI CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA
MUNCII INTRE VICEPRESEDINTII C.C.P. $1 C.M.A. . 345
CITEVA CUVINTE DESPRE N. E. FEDOSEEV . . . 346-347

*PROPUNERE IN LEGATURA CU PROIECTUL DE
HOTARIRE A BIROULUI POLITIC AL C.C. AL
P.C. (b) DIN RUSIA LA RAPORTUL COMISIEI DE
STAT PENTRU APROVIZIONARE 348

*PROPUNERE CATRE PLENARA IN LEGATURA CU
REGLEMENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRU AL
BIROULUI POLITIC 349

PROPUNERI CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE LUCRU
AL VICEPRESEDINTILOR 51 PRE$EDINTELU1 CON-
SILIULUI COMISARILOR POPORULUI 350-352

CATRE CONGRESUL GENERAL AL SOVIETELOR DIN
UCRAINA. 10 decembrie 353

*SCRISOARE CATRE L. B. KAMENEV, A. I. RIKOV
$1 A. D. TIURUPA IN LEGATURA CU REPARTI-
ZAREA MUNCII INTRE VICEPRESEDINTII C.C.P. $1
C.M.A. 13 decembrie 354-355

*CU PRIVIRE LA MONOPOLUL COMERTULUI EXTE-
RIOR. 13 decembrie 356-360

*SCRISOARE CATRE I. V. STALIN PENTRU MEM-
BAH C.C. AL P.C. (b) DIN RUSIA. 15 decembrie . . 361-362

*ULTIMELE SCRISORI $1 ARTICOLE
ALE LUI V. I. LENIN

2 3 decembrie 1922-2 martie 1923
I. SCRISOARE CATRE CONGRES 365-3703

II. 366
Continuarea insemnärilor. 24 decembrie 1922 . 366

III. 369

IV. CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA UNOR FUNCTII
LEGISLATIVE COMISIEI DE STAT A PLANIFICA-
RII 371-375

. . . . . . .
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V 373

VI. 374

VII. (LA CAPITOLUL CU PRIVIRE LA MARIREA NU-
MARULUI MEMBRILOR COMITETULUI CENTRAL) . 376-377

IN LEGATURA CU PROBLEMA NATIONALITATI-
LOR SAU A AUTONOMIZARII" 378-384

In 1egaturi cu problema navionalitäkilor sau a auto-
(Continuare) . . . . 380

PAGINI DE JURNAL . . 385-350

DESPRE COOPERATIE . 391-399
I . . . . 391

II . . . 395

DESPRE REVOLUTIA NOASTRA (Pe marginea insemna-
lilor lui N. Suhanov) . . . . 400-404

400

II . . 403

CUM SA REORGANIZAM RABKRINUL (Propunere pen-
tru Congresul 4 Xll-lea al partidului) . . . 405-410
MAI BINE MAI PUTIN, DAR MAI BINE . . 411-427

MATERIALE PREGATITOARE

*MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL XI-LEA
AL P.C. (b) DIN RUSIA . . . . . . . . . 431-441

*1. PLANURILE RAPORTULUI POLITIC AL COMI-
TETULUI CENTRAL AL P.C. (b) DIN RUSIA 431

1 431
2 . . 432
3 . . 434
4 . . 437

*2. INSEMNARI FACUTE IN SEDINTA DIN
2 APRILIE A CONGRESULUI . . . . . 442

*IN LEGATURA CU INTOCMIREA HOTARIRII
REFERITOARE LA MUNCA VICEPRESEDINTILOR
(CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI $1 CON-
SILIULUI MUNCH 51 APARARII)..... . . 443-450

*1. PLANURILE HOTARIRII . . . . . . 443
*2. PRINCIPALELE CAPITOLE ALE HOTARIRII 450

. . . . .
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*TEZELE SCRISORII DESPRE «DUBLA, SUBORDO-
NARE $1 DESPRE LEGALITATE" 451-452

*PLANUL CUVINTARII ROSTITE LA SESIUNEA A
IV-A A C.E.C. DIN RUSIA IN CEA DE-A IX-A LE-
GISLATURA 453

*INSEMNARI CU PRIVIRE LA STABILIZAREA
RUBLEI 454

*PLANURILE RAPORTULUI CINCI ANI DE REVO-
LUTIE RUSA $1 PERSPECTIVELE REVOLUTIEI MON-
DIALE", PREZENTAT LA CONGRESUL AL IV-LEA
AL INTERNATIONALEI COMUNISTE 455-463

1 455
2 457
3 453

*CONSPECTUL UNEI CUVINTARI PENTRU CEL
DE-AL X-LEA CONGRES GENERAL AL SOVIETELOR
DIN RUSIA 464-465

*MATERIALE PENTRU ARTICOLUL CUM SA REOR-
GANIZAM RABKRINUL" 466-474

1. PLANUL UNUI ARTICOL INTITULAT CE SA
FACEM CU RABKRINUL ?" 466

2. CE SA FACEM CU RABKRINUL 468

Ce s facem cu Rabkrinul ? (Con tinuare) . . 470

Ce sä facem cu Rabkrinul ? (Continuare 2) . 472

ANEXE

*DECLARATIE CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA CA-
TRE G. V. CICERIN A IMPUTERNICIRILOR DE PRE-
$ED1NTE AL DELEGATIEI SOVIETICE LA CONFE-
RINTA DE LA GENOVA 476-477

CHESTIONAR PENTRU DELEGATII LA CONGRESUL
AL XI-LEA AL P.C. (bol§evic) DIN RUSIA . . . . 478

*JURNALUL SECRETARELOR DE SERVICIU ALE LUI
V. I. LENIN. 21 noiembrie 1922-6 manic, 1923 . . . 479-514

)
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