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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 majoritatea 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 intotdeauna spre folosul clasei muncitoare.
Trimit cele mai bune urari i un calduros salut muncitorilor din Petrograd si noului lor Soviet, care gazduicsc in orasul 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 dumneavoastra de a veni la Petrograd sper sa raspund printr-o viaita intr-un viitor apropiat.
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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 mndrie 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

din 9 notembrie 1922

Se tiplrette dup2 textul apiirut
in ziar, confruntat cu originalni
corectat de V. I. Lenin
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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

in-

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 si
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 obtinut 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,
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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 neinvins" *.

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 economica 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, capitalismul 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 si

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
si daca n-ar fi cazul s consideram unul din elementele nesocialiste, 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.
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nesocialist sa fie apreciat ca fiind superior, sa fie considerat
ca fiind mai presus decit socialismul. Dar acest lucru devine lesne de inteles daca va" aminti;i c pe atunci nol flU
priveam chusi de putin structura economica a Rusiei ca
ceva omogen si 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 precumpaneste ? Este limpede ca intr-un mediu mic-burghez predomina 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 proera : ce atitudme avem
blema de care ne ocupam acum
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 favorabila decit cea actuala. Ce inseamna asta ? Inseamna ca,
desi infaptuisem deja revolutia sociala, noi nu supraapreclam germenii i elementele economiei socialiste ; dimpotriva, 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 explica, k primul rind, ce reprezinta actuala politica economic i, n al doilea rind, se vor putea trage de aici
concluzii practice extrem de importante i pentru Internationala 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-
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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 inaintate din Europa occidentali. Acum, bunaoara, noi lucram
la intocmirea unui program. Eu personal cred cà am proceda cel mai bine dacal am discuta acum toate programele
numai in linii generale, ca sa spun asa, in prima lectura, si

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 si
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,
si

daca ii atacam intr-un asemenea moment, putem lesne
iinvinge.
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 invataminte 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 capitalismul 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
cred chiar
am iesit invingatori, ne-am lovit de o mare
criza politica intenna din cite a cunoscut
cea mai mare
vreodata Rusia Sovietica. Aceasta criza interna a dezvaluit
nemulcumirea existenta nu numai in rindurile unei parci
considerabile din caranime, dar si in rindurile muncitorilor. 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 inaintasem 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 socialista 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 disa trecem la noua
vergence insemnate in accasta privinci
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 si
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 primordiala 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 impacata, un raspuns afirmativ, i anume in sensul cà acest an
si jumatate care a trecut ne ofera o dovadi pozitiva i absoluta 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 financiar 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 catralion. (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 er a 1 a.) Dar noi nu socotim prea importante aceste cifre
din punct de vedere al stiintei economice, pentru ca zerourile pot fi oricind sterse. (R is et e.) In aceasta arta, care
din punct de vedere economic este cu totul lipsita de importanta, 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 elemente ale noastre, si noi consideram ca ea prezinta o importanta 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 importante 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 marfurilor, 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 facern ca perioada de stabilitate a rublei-hirtie sa se prelungeasca 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, inculti 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 pracflea, 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 stabilizarii rublei, ceea ce prezinta o extrema' importanta pentru
comert, pentru libera circulatie a marfurilor, pentru tarani
I pentru marea masa a micilor producatori.
Trec acum la telurile noastre sociale. Ceea ce ne intereseaza 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 taranime cea mai grea.incercare. Fireste, toata" stralnaltatea a

inceput atunci sa stnge : heal la ce rezultate a ajuns economia 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 consecinta 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 revolutionara.

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 proportii, inch am primit de pe acum sute de milioane de

puduri de cereale, Lsi asta aproape fara s. recurgem la masuri de constringere. Rascoalele varanesti, care mai inainte,

pina in 1921, constituiau, ca s. zic asa, un fenomen general in Rusia, au disparut aproape cu desavirsire. Taranimea 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. Ci

-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 rindurile 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 nemulumità si 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 desavirsire 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, trebuie 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 Petrograd 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 apropiat 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 imprumut de sute de milioane, fara de care o asemenea imbu-

naeltire ar fi imposibila. Istoria economica a tarilor capitaliste ne arata ca in tarile inapoiate numai niste imprumuturi 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 nimic. 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 concesiune 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 simçimare si vedem, totodata, ca activitatea noastra comerciala.
ne-a si adus un oarecare capital. Este adevarat Ca acest
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capital este, deocamdata, de proportii foarte modeste, depa§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 fi
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. Trebuie, 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 refacerea ei, nu putem construi nici o industrie, iar fara industrie, 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
si 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.
pe scurt i in linii generale, asa
Cred ca v-am expus
principalele elemente ale economiei
cum v-am promis
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 solide 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 si cu tot devotamentul. Nu ne-a fost greu s-o determinam s ne apere
impotriva albgardistilor. Taranii, care inainte urau razboiul, 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
ca 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 socialised'. De aceea cel mai important lucru pentru noi era pregatirea 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 suigeneris. El nu corespunde notiunii obisnuite de ca-

pitalism de stat. Avem in miinile noastre toate posturile de
comanda, avem in stapinirea noastra pamintul, care apartine 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 statului este extrem de important si prezinta o mare insemnatate 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
22
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noastra sa fie multumita, ca industria sa se dezvolte 5i comertul sa se invioreze. A5a cum am mai spus, capitalismul
nostru de stat se deosebe5te de un capitalism de stat in intelesul 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 mijlocie, 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 apartine 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
ri 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 primim nici un ajutor din afara. Nici una din tarile civilizate
nu ne ajuta. Dimpotriva, toate actioneazi impotriva noastra. 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 impotriva 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
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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
in parte contarist §i de la societatea burgheza §i care
lucreaza impotriva noastra.
§tient, in parte incomtient
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, facultati 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 adversarii 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 rezultatul ? Ele au promis ajutorul Ior lui Kolceak fara sà
calculeze, fara sa. chibzuiasca, fara sa observe. Dupa parer2.*
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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 Internationala a II-a, toate laolalta. De aceea cred cá perspectivele 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 comuniste 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 inca
o data aceasta rezolutie inainte de a face asemenea afirmatie. In primul rind, ea este prea lunga
contine 50 de
paragrafe sau chiar mai multe. Strainii, de obicei, nu pot
sh 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-
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mita, i eu sint gata s subscriu la oricare din cele 50
de paragrafe ale ei.Dar noi n-am inteles
sau peste 50
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 activitatea militara, pe care ni-1 dà razboiul, va trebui sa-1 folosim 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 partidelor comuniste si ceea ce tovarasii din strainatate au
semnat fara sA citeasca si fara sa. inteleaga. Aceasta trebuie
s. devma prima lax. sarcina. Este necesar ca aceasta rezolupe 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, si
ci nu se pot multumi s-o atirne intr-un colt ca pe o icoan a.
si sA i se inchine. In felul acesta nu se poate ajunge la nici
un rezultat. Ei trebuie sa-si insuseasca o parte din experienta rusa. Cum o sa se faca acest lucru nu stiu. S-ar putea
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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 strainilor 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 perspectivele 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 at i i.)

"Pravda' nr. 218

din 15 noiembrie 1922

Se tipiireite (hog textul aplrut in ,,BHlearns! celui de-al 1V-lea Congres al
Internationalei

Comuniste

nr.

8 din

16 noiembrie 1922, confruntat cu steno-

grama in limba german& corectati rir
V. I. Lenin

ADNOTARI

604

R. E. Klasson", dupa numele inginerului care a construit-o) a
fost scris ca raspuns la invitacia de a lua cuvintul la inaugurarea clubului, cu prilejul celei de-a cincea aniversari a Revoluciei
292.
Socialiste din Octombrie.

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, noi.
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-revolucionar mongol, precum i reprezentanti a cinci organizacii
muncitoresti : Internacionala Comunista a Tineretului, Internacionala Sindicala Rosie, Secretariatul internacional al femeilor, Ajutorul Muncitoresc

Internacional

si

Organizacia negrilor

din

S.U.A. La congres au participat pentru prima oara delegati reprezentind 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-

cinci ani de revolucie rusa i perspectivele revoluciei
mondiale, ofensiva capitalului, programul Internacionalei Comuniste, 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
bleme :

Rusia la congres, birou in care fusese ales in ziva de 7 octombrie 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-
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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 deschiderea congresului, in ziva de 5 noiembrie 1922. Raportul Cinci
ani de revolutie rusa i perspectivele revolutiei mondiale", prezentat 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 noieinbrie 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 eforturile 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 Sovietica !", Cerem recunoasterea juridica a Rusiei Sovietice !", A jutor efectiv pentru refacerea economica a Rusiei Sovietice !"

Congresul a analizat sub toate aspectele situatia si sarcinile
miscarii revolutionare internationale, a facut bilantul luptei clasei 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 aratat 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 sistemului 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, Internationalelor 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 decembrie 1922.

La discutarea problemei programului Internationalei Cornuniste, 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 biroului 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 transmita' toate proiectele de program Comitetului Executiv al Internationalei Comuniste spre studiere, prelucrare amanuntita si publicare si a stabilit cH toate partidele trebuie sa elaboreze programe 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, congresul a adoptat un concept de program agrar de actiune al Internationalei 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 imprecise, fusese criticat de Lenin in scrisoarea sa din 25 noiembrie
1922 dtre membrii biroului delegatiei ruse (scrisoarea a fost tradus5 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 caracterul unui comentariu pentru cazuri concrete". In conformitate cu indicatiile lui Lenin, proiectul a fost prelucrat i prezentat sub form5 de instructiuni pentru aplicarea practid a rezolutici 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 pentru rezultatele obtinute pe linia organiz5rii ajutorului acordat deproletariatul 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 mobii intreaga lui forth' economici in vederea acordarii unui
sprijin real imediat primului star socialist din lume in opera de

1izat

refacere a economiei nationale.

0 atentie deosebita a acordat congresul situatiei din diferite
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., Iugoslavia, Danemarca si din alte tali. V. I. Lenin a acordat un
mare ajutor la solutionarea unei serii de probleme legate de activitatea diferitelor sectii ale Internationalei Comuniste. In perioada 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 partidului 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 italiene o scrisoare cu privire la tactica comunistilor italieni. Toateacestea 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 Partidului socialist italian si adept al afilierii lui la Internationala.
Comunista
o scrisoare in care, comunicindu-i hotarirea adoptata 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.
sectii

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 si
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 apartinelui Pigasov, personaj din romanul Rudin" de Turgheniev, caracterizat 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.
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169 V. I. Lenin se referâ la tezele intitulate Structura organizatorica,
metodele de actiune si continutul activitatii partidelor comuniste", care au fost adoptate de Congresul al III-lea al Interna-

314.
tionalei Comuniste.
170 Biroul Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia a adoptat la 16 noiembrie 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 compensata 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
si 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 pericolului 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 popoarele 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 omenirea 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 politica,
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 oamcnilor muncii din lumea intreaga. Omenirii ruinate, infometate si istovite de chinuri si de suferinte, trebuie sä i se asigure
317.
cu orice pre; pacea".
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, parasisera Rusia inainte de revolutie ; elementele burgheze, nobiliare
intelectuale care fugisera din Rusia dupl. Revolutia Socialista

si

din Octombric formau o infima parte a acestei colonii. Deosebirea in cc priveste situatia economica si sociala a acestor grupuri, precum i deosebirea de atitudine fata de Rusia Sovietica

