
TROTCHISM SAU LENINISM? 

~ ta--~ rostitd la plenara fracfiunii comunist 
Ca'Dun , ~ l . d. t l d. e 

. Consiliul Central a sin ica e or in U.R.s.s. 
din 19 Noembrie 1924 

Tovara~i r Dupa raportul amanuntit al lui Came

oev; fmi ram an put ine de spus. Deaceea ma voi mar
,gini sa demasc unele legende pe care Trofchi ~i . to
vara~ii lui de idei le raspandesc despre insurecfia din 

Octombrie, . despre rolul lui Trotchi tn aceasta insu

rectie, despre partid ~i pregatirea insurectiei -din 

Octombri-e etc. Voi- _vorbi aici despre trotchism ca 

,despre o ideologie de un .fel -deosebit, incompatibila 

cu .leninismul, precum _ ~i despre sarcinile care revin 

partidului tn legatura -cu ultimele scrieri ale Iui 

Trotchi. 

I 

F APTE CU PRIVIRE LA INSURECTIA 
DIN OCTOMBRIE 

i • Voi_ vorbi mai fntai despre insurectia din Octorn

br~e. ~rtntre membrii de partid se taspande~te fn mod 
staruitor svonul ca in Octombrie 1917 C C fn ansarn· 
bl I I · · . ., 

u Ut, .., ar .., ft ... fost contra insurectiei. Se poveste~te 

~e regula ca 1n ziua de 10 .Octombrie, cand C.C. a 
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t hotartrea de a organiza insurectia, majoritatea 1ua t t 1 ,,.., t " . c.C. s'a pron~n ~ a 1ncepu 1mpotr1va ei, dar ca un 
rnuncitor ~r h patru~s !a un mo~e--nt dat in ~edinta c.C. ~i ar fl spus: ,,V 01 va pronuntat1 1mpotriva insurec-
\iei, d~r e~ vf spu~ c~- insurectia va avea totu~i Joe, 
orice s ar 1ntampla . ~1 ca urmare a acestor amenintari, C.C. s'ar fi speriat punand din nou chestiunea 
insurectiei ~i luand hotarirea sa o organizeze. 

Acesta nu este un simplu svon, tovara~i. Despre 
lucrul aces ta vorbe~te, in cartea sa ,,Zece zile", cu
noscutul John Reed, care, fiind departe de partidul 
nostru, nu putea, desigur, sa cunoasca istoricul ~edintei 
noastre conspirative din 10 Octombrie, ~i din aceasta 
cauza s' a lasa t prins in mreaj a cancanurilor care por
nesc dela alde domnul Suhanov. Aceasta povestire 
este redata ~i repetata apoi tntr'o serie de bro~uri care 
se datoresc penei trotchi~tilor; o gasim de altfel 7i 
tntr'una din ultimele bro~uri cu privire la insurectia 
din Octombrie scrisa de Sarchin. Aceste svonuri SUnt 
sustinute in ~od staruitor de Trotchi in ultimele 
sale scrieri. 

Este de prisos sii mai dovedim ca toate 
. celelal te basme de f elul aceste basme arabe ~1 

" i·tate a~a l.tv t'' ca 10 rea 1 "'( acesta nu corespund rea 1 a ,n, v . • i nu putea sa , se ceva nu s' a tntamplat ~1 n1c f tut deci sa 
intample la ~edinta C. C. Am_ 

1
b:;de.' cate 

1

svo-tr d este svonun a · ecem cu ve erea ac . t 1 opozitioni~tilor sau nuri nu se f abrica in cabine e de ti'd ! ~i tntr'a-d parte e par Y ' ale acelora care stau e ~ v astazi • n'am dat, d V 
• ocedat pana , evar, a~a am. ~1 ~r elilor facute de John Reed ~i de pilda, atent1e gt e_~f. V Dar dupa cele publicate n' am tinut sa le rech icam. , 

23 - I. v. Stalin, vol. 6 
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in ultimul timp de Trotchi, nu mai putem tree 
d v • b e cu 

vederea aceste leg:n e, V cac1 pe . az~ aces tor legende 
cauta unii acum sa faca educat1a ttneretului, ~i, din 

pacate, unele rezultate au ~i fost obtinute in aceasta 

directie. Sunt nevoit deaceea sa opun acestor svo

nuri absurde, faptele reale. 
Sa luam procesele-verbale ale ~edinfei C.C. al 

partidului nostru din 10 (23) Octombrie 1917. Pre

zenti: Lenin, Zinoviev, Camenev, Stalin, Trofchi, 

Sverdlov, Uritchi, Dzerj ir:ischi, Collontai, Bubnov, So

colnicov ~i Lomov. Se discuta chestiunea momentului 

politic ~i a insurectiei. Dupa desbateri se pune la vot 

rezolufia tovara~ului Lenin cu privire la insurectie. 
Rezolufia este adoptata cu o majoritate de 10 con

tra 2. Cred ca e clar: C.C. a decis cu o majoritate de 
IO ·contra 2 sa se treaca la munca practica directa 

pentru organizarea insurecfiei. La aceea~i ~edinta 
Comitetul Central alege un centru politic pentru con
ducerea insurecfiei, pe care I-a denumit Birou Po

litic ~i care era compus din Lenin·, Zinoviev, Stalin, 
Camenev, Trotchi, Socolnicov ~i Bubnov. 

Aces tea sunt f aptele. 
Aceste procese-verbale spulbera dintr'odata cateva 

Iegende. Ele spulbera legenda ca majoritatea Comi
tetului Central ar fi fost fmpotriva insurect iei. Ele 
spulbera c;:j I d V • i-
. . ... .,, egen a ca C.C. era fn pragul une1 sc_ 

:~uni in chestiunea insurecfiei. Din procese1e-verbale 
vede clar ca adv . . . . . . d • t Ca-

ersaru 1nsurect1e1 1me 1a e -
menev ~i z· · d 

.. tnoviev - au intrat fn organul de con u-
cere polttica · . . v • .. • -

recti • N' a tnsurect1e1, ala turi de part1zanu ins~ 
ziun:.1. a fogf ~i nici n 'a putut fi vorba de vreo sci~ 
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Trotchi sustine ca, tn Octombrie, Camenev ~i Zi
noviev constituiau o aripa dreapta a partidului nostru, 
ca erau aproape social-democrati. Nu tnteleg tnsa un 
lucru; daca este a~a, cum se face ca partidul a putut 
sa evite sciziunea; cum se face ca divergentele pe 
care le-am avut cu Camenev ~i Zinoviev au durat nu
mai cateva zile; cum se face ca ace~ti tovara~i, in 
ciuda divergentelor, au fast pu~i de partid in posturi 
foarte importante, au fost ale;;i in centrul politic al 
insurectiei etc.? Este bine cunoscuta in partid atitu
dinea intransigenta pe care Lenin o avea f ata de 
social-democrati; partidul ;;tie ca Lenin n'ar fi admis 
nici pentru o clipa in partid, cu atat mai putin i'n pos
turi importante, tovara~i cu tendinte social-democrate. 
Cum se explica faptul ca partidul a evitat sciziunea? 
Acest lucru se explica prin aceea ca, in ciuda diver
gentelor, ace~ti tovara~i erau vechi bol~evici, care se. 
situau pe pozitia comuna a bol~evismului. In ce consta 
aceasta pozitie comuna? In unitatea de vederi asupra 
problemelor fundamentale: problema caracterului re--, 
volutiei ruse, a fortelor motrice ale revolutiei, a rolu
lui taranimii, a bazelor de conducere a partidului etc. 
Fara o asemenea pozitie comuna, sciziunea ar fi fost 
inevitabila. Sciziunea nu s'a produs, iar divergentele 
au durat doar cateva zile, ~i aceasta. numai ~i numai 
din cauza ca in persoana lui Zinoviev ~i Camenev 
aveam lenini~ti, bol~evici. 

Sa trecem acum la legenda ca Trotchi ar fi avut 
un rol deosebit in insurectia din Octombrie. Trotchi~tii 
raspandesc staruitor svonul ca Trotchi ar fi fost in
spiratorul ~i unicul conducator al insurectiei din Oc
tombrie. Acest svon il raspande~te deosebit de starui-
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tor Lentner, a~a zis~l redactor al scrierilor lui Trotchi. 
Insu~i Trotchi, ocolind in mod sistematic partidul 
C.C. al partidului ~i Comitetul din Petrograd al par~ 
tidului, trecand sub tacere rolul conducator al acestor 

, organizatii in insurectie ~i scotandu-se mereu in evi
denta pe sine ca figura centrala a insurectiei din Oc
tom brie, contribue, voit sau nu, la · raspandirea svonu
lui ca Trotchi ar fi avut un rol deosebit in insurectie. 
Departe de mine gandul de a nega rolul incontestabil 
important pe care 1-a avut .Trotchi in insurectie. Tre
bue sa declar insa ca Trotchi n'a avut ~i nu putea sa 
aiba vreun rol deosebit tn insurectia din Octombrie, 

' ca el, fiind pre~edintele Sovjetului din Petrograd, n'a 
fa cut dee at sa tndeplineasca vointa ins tan tel or respec
tive ale partidului, care calauzeau fiecare pas al Iui 
Trotchi. Toate acestea pot parea stranii unui mic
burghez ca Suhanov, insa faptele, f aptele reale, con
firma tn totul ~i pe deplin aceasta afirmatie a mea. 

Sa luam procesele-verbale ·ale ~edintei urmatoare 
a C.C., ~edinta din 16 (29) Octombrie 1917. Sunt pre
zenti rnembrii C.C., plus reprezentantii Comitetului 
din Petrograd, plus reprezentan'tii organizatiei mili
tare, ai comitetelor de f abrica, ai sindicatelor ~i ai 
muncitorilor feroviari. In afara de membrii C.C., se 
aflau printre c~i prezenti: Cralenco, ~otman, Calinin, 

, Volodarschi, ~liapnicov, Latis ~i altii. In total 25 de 
oameni. Se discuta chestiunea insurectiei din punct de 
vedere pur practic ~i organizatoric. Se adopta rezo
lutia lui Lenin cu privire la insurectie, cu o majori
tate de 20 contra 2, ~i 3 abtineri. Se alege un centru 
practic pentru conducerea organizatorica a insurectiei. 
Cine intra in acest centru? In acest centru sunt 
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alese cinci persoane: Sverdlov, Stalin, Dzerjinschi. 
Bubnov ~i Uritchi. Sarcinile centrului practic sunt: sa 
conduca toate organele practice ale insurectiei con
form directivelor Comitetului Central. A~a dar, la a
ceasta ~edinta a Comitetului Central s'a tntamplat~ 
dupa cum vedeti, ceva ,,ingrozitor", ~i anume: in acest 
centru practic, menit sa conduca insurectia, nu a in
trat - ,,ciudat lucru" - ,,inspiratorul", ,,figura prin
cipala", ,,unicul conducator" al insurectiei, Trotchi. 
Cum se tmpaca aceasta cu parerea curenta ca 
Trotchi ar fi avut un rol deosebit? Nu-i a~a ca 
toate acestea sunt cam ,,ciudate", cum ar spune 
Suhanov, sau cum ar spune trotchi~tii? La drept 
vorbind, insa, nu este aici nimic ciudat, caci Trotchi n'a 
avut ~i nici nu putea sa aiba vreun rol deosebit nici 
in partid, nici in insurectia din Octombrie, dat fiind 
ca in perioada revolutiei din Octombrie era un om re
lativ nou pentru partidul nostru. Trotchi, ca ~i toti 
activi~tii de raspundere, nu era decat executorul voin
tei Comitetului Central ~i a organelor sale. Cine cu
noa~te mecanismul conducerii Partidului Bol~evic, a
cela va tntelege fara eforturi mari ca nici nu se putea 
altfel: ar fi fost suf icient ca Trotchi sa ca lee vointa 
Comitetului Central, ca sa nu mai aiba nicio influ
enta asupra mersului lucrurilor. Tot ce se A spune 
despre rolul deosebit al lui Trotchi nu este decat O le
genda, pe care o raspandesc cumetrele serviabile ,,din 
Partid" 

Ac~asta nu tnseamna, f ire~te, ca insurectia din 
0 t . . • . tor Da ea a avut un c ombne nu a avut un 1nsp11 a · , . 
1
• • v I v esta a fost Lenin. nsp1rator ~i un conducator. nsa acv . .. _ 
~i nimeni altul; acela~ Lc::iin ale carut rezolutu le a 
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adoptat C.C. atunci cand a Iuat hotarfri fn pri· . . vinta insurectiei; acela~ Lenin pe care, contrar afirrn t· . 
A • I rt t I ' a let lui Trotchi, munca 1n 1 ega 1 a e nu -a fmpiedicat f' 

fie adevaratul inspirator al insurectiei. Este stupid ~ 
ridicol sa trancane;,ti acum despre munca In ilegali. 
tate, incercand sa pui astf el fn umbra f aptul netndoios 
ca inspiratorul insurectiei a fost conducatorul partidu
lui, V. I. Lenin. 

Aces tea sunt f aptele. 
Sa admitem ca este a~a, ni se riposteaza, dar nu 

se poate tagadui ca Trotchi a luptat bine fn perioada 
insurectiei din Octombrie. Da, este exact : Trofchi a 
luptat tntr'adevar bine in Octombrie. Dar in perioada 
insurectiei din Octombrie nu a luptat bine numai 
Trotchi; au luptat destul de bine chiar ~i oameni ca 
sociali~tii-revolutionari de stanga, care au mers a
tunci cot la cot cu bol~evicH. In general, trebue sa 
spun ca tn perioada unei insurectii victorioase, cand 
d_u~manul este izolat ~i insurectia este tn cre~tere, nu 
e greu sa lupti bine. In asemenea momente, chiar ~i 
cei rama~i tn urma devin eroi. 

Lupta proletariatului nu este insa o ofensiva con
tinua, un lant netntrerupt de. succese. Lupta proleta · 
riatului trece !?i prin momente de tncercare, prin tn· 
frangeri. Adevarat revolutionar nu este acela care 
da dovada de curaj tn perioada insurectiei victorioa~e: 
ci acela care, !?tiind sa lupte bihe tn perioada ofensive! 
victorioase a revo~utiei, da totodata dovada de curaJ 
tn perioada cand revolutia da fnapoi, tn· perioada fn
frangerii proletariatului; acela care nu-~i pierde ca: 
pul ~i nu se lasa intimidat de insuccesele revolutiet 
~i de succesele du~manului; acela care nu se lasa cu-
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rins de panica ~i nu dispera in perioada cand revo

futia dii inapoi. Sociali~tii-revolutionari de stanga au 
luptat destul de bine in perioada insurectiei din Oc

tombrie, sprij inindu-i pe bol~evici~ Dar cine nu ~tie 

ca ace~ti ,,vit~ji" luptatori au fost cuprin~i de panica 

tn perioada pacii dela Brest, cand ofensiva imperia

lismului german i-a aruncat in ghiarele disperarii ~i 

isteriei. Este foarte trist, dar adevarat: lui Trotchi, 

care tn ·pe!"ioada insurectiei din Octombrie a luptat 

bine, i-a lipsit in perioada tratativelor dela Brest -

perioada de insuccese vremelnice ale revolutiei - cu-
. ' 

rajul de a arata destula tarie in aceasta clipa de grea 
cumpana ~i de a nu pa~i pe urmele sociali~tilor-revo

lutionari. de stanga. Indiscutabil ca ne aflam tntr'un 
moment greu ~i ca trebuia sa datn dovada de un cti-
1 aj deosebit ~i de un calm desavar~it ca sa nu ne 
pierdem capul, sa ne retragem la timp, s~ accep
tam pacea la tirilp, sa ferim armata proletara de lo

vitura imperialismului gennan, sa pastram rezervele 

tarane~ti ~i - obtinand astf el un ragaz - sa lovim 
apoi du~manul cu forte noi. Dar, din pacate, tn aceasta· 
clipa de grea cumpana, Trotchi nu a dat dovada de 
un asemenea curaj ~i de o asemenea tarie revolutionara. 

Dupa parerea lui Trotchi, principala tnvatatura 
pe care o putem trage din revolutia proletara este ,,sa 
nu ne intimidam" tn momente ca cele din Octombrie. 
Este inexact, deoarece aceasta afirmatie a lui Trotchi 
nu contine decat o particlca din adevarul despre tn
vatamintele revoiutiei. lrttregul adevar despre inva
tamintele revolutiei proletare este acesta: ,,sa nu ne 
intimidam" nu numai in timpul ofensivei revolutiei, 

, dar nici atunci cand ea da tnapoi, cand du~manul tn-
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cepe sa aiba succese, iar revolutia sufera insuc 
1 . t· . cese. Revolutia nu se reduce a 1nsurec 1a din Octombr· 

Insurectia din Octombrie nu este decat IIlceputut :e: 
volutiei proletare. E prost dadi. te intimidezi atun~i 
cand insurectia este tn cre~tere. Dar este ~i mai prost 
daca te intimidezi atunci cand revolutia trece prin 
grele tncercari, dupa luarea puterii. Mentinerea pu
terii a doua zi dupa revolutie este tot atat de impor
tanta ca ~i luarea puterii. Daca Trotchi s'a intimidat 
in perioada pacii dela Brest, 1n perioada de grele fn
cercari pentru revolutia noastra, a tunci cand era a
proape sa se aj unga la ,,cedarea" puterii, el trebue sa 
i'nteleaga ca gre~elile f acute de Camenev ~i Zinoviev 
in Octombrie nu au absolut nicio Iegatura cu aceasta. 

Astfel stau lucrurile cu legendele despre insu
rectia din Octombrie. 

II 

PARTIDUl ~I PREGATIREA LUI OCTOMBRIE 

Sa trecem acum la chestiunea pregatirii lui 
Octombrie. 

,. Ascultandu-1 pe Trotchi, s'ar putea crede ca fn 
1ntreaga perioadav d Vt• d' . . A V "n e prega Ire, In Martie ~I pana I O.._cto~brie, Partidul Bol~evic nu a fa cut altceva de
cat sa se fram"' t ,.. t·· . . an e In loc, fiind sf a~iat de contra die 11 
t~te~ne ~1 creandu-i lui Lenin tot felul de dificu1tatL 
~1 ca, daca n'ar fi fost T t h' · · f' Jes d' ro c 1, cine ~tie ce s'ar 1 a 

in _Revolutia din Octombrie. E oarecum amuzant 58 
auzi aceste stran.. · I • 11 cuv1nte despre partid din gura Ul 
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Trotchi, care a declarat in aceea~i ,,pref ata" la volu
mul al III-lea ca ,,principalul instrument al revolutiei 
proletare este partidu 1 ", ca ,,f ara partid, nesocotind 
partidul, ocolind partidul, cu ajutorul unui surogat de 
partid revolutia proletara nu poate sa tnving& ·-; ~i 
cum de a putut sa tnvinga revolutia noastra daca ,,in
strumentul ei principal" s'a dovedit impropriu ~i daca, 
,,ocolind partidul", nu exista nicio posibilitate de a 
invinge - asta numai alah o ~tie. Dar Trotchi nu ne 
ofera ciudatenii pentru prima oara, ~i e de presupus 
ca aceste afirmatii amuzante cu privire la partid ul 
nostru f ac parte din obi~nuitele ciudatenii ale lui 
Trotchi. 

Sa examinam pe scurt istoricul pregatirii lui 
Octombrie pe perioade. 

1) Perioada noii orientari a partidului ( Martie
Aprilie ). Principalele fapte din aceasta perioada sunt: 

a) rasturnarea tarismului; 
b) constituirea Guvernului Provizoriu ( dictatura 

burgheziei) ; ~ 
c) aparitia Sovietelor de deputat1 ai muncitorilor 

~i soldatilor ( dictatura proletariatului ~i a taranimii); 
d) dualitatea puterii ; 
e) demonstratia din Aprilie; 
f) prim a criza de regim. 
Trasatura caracteristica a acestei perioade consta 

in f aptul ca exista una a1aturi de alta, laolalta, in 
acela~ timp, ~i dictatura burgheziei, ~i dictatura pro• 
letatiatului ~i a taranimii, aceasta din urma fiind in
crezatoare tn cea dintai, tn dorinta de pace a aces
teia, predand de bunavoie puterea in mainile burghe
ziei ~i transformandu-se astfel in1r'o anexa a ei. Con-
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flicte serioase intre cele doua dict.aturi nu exista inca 
In schimb avem ,,comisia de contact" 70. · 

Aceasta a f ost un reviriment de cea mai mare 
importanta in istoria Rusiei. o cotitura fara seaman 

, tn istoria partidului nostru. Vechea platforma prere
volutionar2 a rasturnarii directe a guvernului era clara ' 
~i precisa, dar nu mai corespundea noilor conditii de 
lupta. Acum nu mai puteam pa~i direct la rasturna
rea guvernului, deoarece guvernu) era Iegat de So
viete, care se aflau sub inf1uenta defensi~tilor, ~i par
tiaul ar fi trebuit sa duca un razboi peste puterile lui 
~i tmpotriva guvernului, ~i impotriva Soviete)or. Nu 
se -putea insa duce nici o. politica de sprijinire a Gu
vernului Provizoriu, deoarece acesta era un guvern al 
imperialismului. Era nevoie de o noua orientare a par
tidului, care sa corespunda noilor conaitii de lupta. 
Partidul (majoritatea ltii) se tndrepta pe dibuite spre 
.aceasta noua orientare. El a adoptat o politica de pre
siune a Sovietelor asupra Guvernului Provizoriu tn 
problema pacii ~i nu s'a putut hotart sa faca dintr'o
data un pas tnainte dela vechea lozinca a dictaturii 
proletariatului ~i a taranimii la noua lozinca a puterii 
Sovietelor. Aceasta politica echivoca tindea sa faca 
Sovietele sa vada tn lumina problemelor con-crete al V • • d v ~ pac11 a evaratul caracter imperialist al Gu-
vernulut Provizoriu, pentru a le rupe astfel de Gu-
v;rn~~- P~o':'izoriu. Pozitia aceasta era tnsa profund 
g ~~ita, cact dadea na~tere Ia iluzii pacifiste, aducea 
apa la moara def · I • • ... • "n . . · ens1smu u1 ~1 stanJenea educarea 1 sp1nt revolut· . 

v • • tonar a masselor. Impreuna cu a1t1 to· vara~1 dtn p rct· - v ·t· ar 1 
, eu am tmparta~it atunci aceasta poz1 1e gre~it v • • 

v a ~1 numa1 pe la mijlocitl lui Aprilie arn 
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renuntat cu totul la ea, aderand la tezele Iui Lenin. 
Era necesara o orientare noua. Aceasta orientare noua 
a dat-o partidului ·Lenin in celebrele sale Teze din 
Aprilie 71

. Nu ma voi opri asupra acestor teze, pen~ 
truca le cunoa~te toata lumea. Au existat atunci di
vergente intre partid ~i Lenin? Da, au existat. Cat 
au tinut aceste divergente? Nu mai mult de doua sap
tamani. Conferinta organizatiei de partid din Petro
grad 72 (a doua jumatate a lunii Aprilie~, care a a
doptat tezele lui Lenin, a tnsemnat un moment de 
cotitura tn desvoltarea partidului riostru. Conferinfa 

din Aprilie 73 (sf ar~itul lunii Aprilie) pe fntreaga 

"Rusie nu a facut decat sa desavar~easca pe scara 
nationala ceeace realizase Conferinta din Petrograd, 
unind in jurul pozitiei unitare a partidului noua ze
cimi din membrii sai. 

Astazi, dupa ~apte ani, vorbind de divergente1e 
care au existat atunci prinlre bol~evici, Trotchi jubi
leaza., prezentand aceste divergente aproape ca o 
lupta intre doua partide din sanul bol~evismului. In 
primul rand, insa, Trotchi exagereaza intr'un mod 
nepern1is, da Iucrurilor o amploare exagerata, caci 
Pa-rtidul Bol~evic a trecut prin aceste divergente fara 
sa fi suferit nici cea mai slaba sguduire. In al doilea 
rand, daca partidul n'ar fi admis tn mijlocul sau 
nuante de gandire, el n'ar fi fost un partid revolu 
•tionar. ci O casta; se ~tie de altfel ca ~i tn trecut au 
existat dive.rgente printre noi, de pilda fn perioada 
Dumei a III-a, ceeace n'a tmpiedicat fnsa partidul 
nostru sa ramana unit. In al trei1ea rand, n'ar fi de 
prisos sa intrebam care a fost pe atunci pozitia Iui 
Trotchi tnsu~i, care ast~zi da dovada de o bucurie 

I I 
t 
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V tv . au vorbind de divergentele din trecut dintre rau ac1oas _ ' . . 
b I. • •? Lentner ac:a zisul redactor al scnenlor Jui o ~ev1c1. , , Y • • • • •• 

T tchi ne asigura ca scr1sonle lu1 Trotch1 din A-ro, ' "' "' t . " S merica (.Martie) ,,au anticipa! 1n 1n re~1me ." criso-
rile din departare" 74 (Martie) ale lu1 Lenin, care 
stau Ia baza Tezelor din Aprilie ale lui Lenin. Serie 
textual: ,,au_ anticipat fn fntregime". Trotchi nu face 
nicio obiectie tmpotriva ace.stei analogii, pe care, se 
vede, o accepta cu recuno~tinta. In primul rand, fnsa, 
scrisorile lui Trotchi ,,nu seamana deloc" cu scriso
rile lui Lenin nici ca spirit, nici fn ceeace prive~te 
concluziile, deoarece ele oglindesc tn totul ~i in intre
gime lozinca antibol~evica a lui Trotchi: ,,f ara ta_r, 
guvern muncitoresc", lozinca care inseamna revolutie 
fara taranime. Este suficient sa examinam aceste doua 
serii de scrisori, pentru a ne convinge de acest lucru. 
In al doilea rand, cum se explica in cazul acesta ca 
Lenin, chiar a doua zi dupa intoarcerea sa din st~ai
natate, a socotit necesar sa declare ca nu e de acord 
cu Trotchi ? Cine nu cunoa~te repetatele declaratii 
ale lui Lenin ca lozinca lui Trotchi: fara tar guvern . ,, ' , 
munctto:eusc", esvte o incercare ,,de a sari peste mi~-
~areav tara?eavsca care inca nu s'a epuizat", ~i ca a
---~asta loz1nca este ,,un joc de-a luarea puterii de 
catre un guvern muncitoresc" *? 

Ce pot avea comun tezele bolsevice ale Jui Lenin cu schema ant1'bol · v 1 · ) • · · ~ev1ca a u1 Trotch1 cu al et ,,3oc de-a luarea put "" ? ~- d v • I er11 . yl e unde aceasta pas1une a 

·* V I 0 
menea ra ~~,rte per1:Ie _ lul Lenin, ~ol. XX, pag. 104. Vezi dease-
a p .M.S.6. (b) t- facu t~ la Confermta organizatf ei din Petrograd din Rusia ( m ~usia ~I la Confertnta generala a P.M.S.D. (b) pe la m1Jlocu1 ~i la sfar~ltul lunll Aprilie .1917). · 
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unii de a compara o biata cocioaba cu un Mont Blanc? 
Dece i-a trebuit lui Lentner aceasta riscanta adaug-ire 
la vraful de legende invechite despre revolutia noas-, 
tra a inca unei legende,_ ~i anume ca scrisorile din 
America ale lui Trotchi ,,au anticipat" cunoscutele 
Scrisori din departare" ale lui Lenin *? " 

* Una dintre aceste legende este versiunea foarte raspandita 
cum ca Tro\chi ar fi ,,unicul" sau ,,principalul organizator" al 
victoriilor pe fronturile razboiului civil. Pentru restabilirea ade
varului, tovara~i, trebue sa declar ca aceas ta versiune nu cores
punde deloc realitatii. Deparle de n-:ine gandul de a tagadui rolul 
important al lui Trotchi in razboiul civil. Dar trebue sa declar 
categoric ca marea cinste de organizator al victoriilor noastre 
nu revine anumitor persoane, ci maretului colectiv de mun~i
tori inaintati ai tarii noastre : Partidul Comunist din Rus1a. 
Poate ca n'ar ii 'de prisos sa dam cateva exemple. -~titi ca 
Colceac ~i Denichin erau socotiti principalii du~mani ai Repu~ 
blic~i Sovietice. $titi ca tara noastra a respirat !n yoi_e n~ma1 
dupa ce am ca~tigat victoria asupra acestor du~mam. E1 bme, 1sto~ 
ria ne arata ca armatele noastre i-au infrant pe amandoi ace~ti 
du~mani, adica ~i pe Colceac ~i pe Denichin, in ciuda planurilor 
lui Trotchi. 

Judecati ~i d-v. ., ,.. . 1) Despre Colceac. Lucrurile se intampla _in v~ra anulm 
1919. Annatele noastre desf a~oara ofensiva impotnva ~u1 Col~ea:, 
actionand in apropiere de Ufa. Comitetul __ Cen_tral tine ~edi~t~
Trotchi propti'ne ca of ensiva sa nu mearga,.. ma1 .. ?eNart~ de lmta 
raului Belaia (langa Ufa), lasandu-se Uralul 1n mam11e Im Colcefc; 
~i ca sa fie retrase O parte din druiel\ de x:si~~~;f 1atrin~!~ ~eonn;/_ a le arunca pe frontul de Su · u oc h. sccotind ca Uralul -
tetul Central nu este de acord c~ Tro{c ;~rata unde Colceac ar 
cu uzinele sale, cu reteau~ s_,a . e o~c!ntreze f ortele pentru a-~I 
putea sa se refac~ u~or ~v:i!·;1 _:. nu ooate fl iasat tn mainile face din nou apar1 tta pe . 0

,.. t" 1 alungat dincolo de creasta 
lui; ca Colceac trebu_e ma\ 10 

/ numai dupa aceea sa se pro
Uralulu\, tn stepele sibe~~~n e' s~ re Sud. Comitetul Central res
cedeze la trirnlter.ea <l~ 1 lcesia t~i prezinta demlsla, pe c~1re plnge planul lul frotc 1 

· tme-~te. Comandantul suprem Vatetls, 
Comltetul Central n~ ~tJ~1 t~i da demlsia. !i ia locul noul co
adeptul planulul lu~a~enev.' Din <1cest moment Trotchi nu mnl mandant supre~1 , ern\luntle de pe fr0ntul cie Est. 
ia parte d \recla 1g 0 f hin Lucrurl 1r SC pet rec tn toamna anulul 

2) Despre ~ ~~t~ lva · tul Or ntch 111 C'~ 11 razn . ,,Cercul de fler'' 1919. Ofenstva imt 
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V Nu degeaba se spune ca un urs serviabil est(\; mai primejdios decat un du~man. 
w 2) Perioada de mobilizare revolutionara a mas .. selor (Mai-August). Faptele . principale din aceasta. perioada : 

, _ a) Demonstratia din Aprilie la Petrograd ~i for-marea unui guvern de coalitie cu participarea ,,so-cialistilor"; ' b) demonstratia de 1 Mai tn principalele cen-tre ale Rusiei, sub lozinca ,,pace democratica"; c) demonstratia din 1 unie la Petrograd, avand ca principala lozinca: ,,Jos mini~trii capitali~ti I"; d) of ensiva din I unie pe front ~i insuccesele ar•-matei ruse; 
e) demonstratia armata din Iulie la Petrograd,. plecarea mini~trilor cadeti din guvern; f) aducerea de trupe contrarevolutionare de pe front, devastarea redactiei ,,Pravdei", lupta dusa de contrarevolutie tmpotriva Sovietelor ~i formarea unuinou guvern de coalitie tn frunte cu Cherenschi ; g) Congresul al VI-lea al partidului nostru, care lanseaza lozinca pregatirii insurectiei ·armate; 

care se formase tn jurul lut Ma1nontov (raldul lui Mamontov} se sfarma tn chip vadit. Denichln ocupa Curscul. Denichln se apropie de Oriol. Trotchl este chemat de pe frontul de Sud 1! ~edln\a Comitetului Central. Comltetul Central constdera ca, 
5ituatia este tngrijoratoare ~i decide sa trin1ita pe frontul deSud alte cadre rnilltare, rechemandu•l pe Trotchl. Nolle cadr~ mllitare cer ca Trotchl ,,sa nu se amestece" tn treburtle frontu lui de Sud. Trotchl nu mal ia parte dlrecta la operatiunlle de pe· frontul de Sud. Operattunile de pe frontul de Sud, 1nclu5l_,v. 
luan:a ~e.., cat re noi a Rostovului pe Don ~i a Odesei, se desf a·· ~oar a fwar! partlcl parea lut Trotchi. Sa 1ncerce clneva sa desmlnta aceste f apte. 
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h) conferinta contrarevolutionara de stat ~i greva 
<1enerala la Moscova; , 
0 

i) e~ecul of ensivei lui Cornilov asupra Petr0 gra
d.ului, tnviorarea Sovietelor, demisia cadetilor ~i for
mar~a ,;Directoriului". 

Drepl trasatura caractt'ristica a acestei perioadf 
ttebue considerata ascutirea crizei ~i sdruncinarea e
chilibrului instabil dintre Soviete ~i Guvernul Provi
zoriu, care de bine, de rau existase in perioada pre
cedenta. Dualitatea puterii devenise insuportabila pen
tru ambele parti. ~dificiul ~ubred al ,,comisiei de con
tact" i~i trae~te ultimele zile. ;,Criza de putere" ~i in
terminabilul ,,dute-vino al mini~trilor" erau pe atunci 
cuvintele cele mai la moda ale momentului. Situatia 
critica de pe front ~i ruin a din spalele frontului se lasa 
simtite, tntarind . flancurile extrem~ ~i strangandu-i 
din doua parti pe conciliatorii-defensi~ti. Revolutia se 
mobilizeaza, provocand mobilizarea contrarevolutiei. 
La randul ei, contrarevolt.ttia imbolde~te revolutia, 
provocand noi valuri de flux revolutionar. Problema 

, trecerii p~terii in mainile clasei celei noi devine 
problema zilei. 

Au existat oare atunci divergente in partidul 
nostru? Da, au existat. Insa ele aveau un caracter 
pur practic, contrar afirmatiil~r lui Trovt~hi,_ care .tn~ 
cearca sa descopere o aripa ,,dreapta ~1 o anpa 

St"' ..., ,, "' partid. Cu alte cuvinte, aces tea erau di-" anga 1n ,,., 1 t f 
v av de care nu po ate exista, 1n genera , o vergen e a r . . . V v v • +v • de partid c:.1 n1c1 o adevarata munca de v1ata vie v 

partid. . t . ,.. d t· ... Trotchi nu are d~~pta te a unc1 can sus 1ne ca 
demonstratia din Apnhe dela Petrograd a provocat 
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divergente in sanul Comitetului Central. Comitet~l 

Central a fost absolut unitar in aceasta chestiune, con

damnand incercarea unui grup de tovara~i de a aresta 

Guvernul Provizoriu intr'un moment cand bol~evicii 

erau in n1inoritate in Soviete ~i fn armata. Daca 

Trotchi, scriind ,,istoria" insurectiei din Octombrie , 

nu s'ar H inspirat dela Suhanov, ci s'ar fi bazat pe 

documente autentice, el s'ar fi convins cu u~urinta ca 

afirmatia sa este gre~ita. 
Trotchi ·este absolut gre~it atunci cand afirma ca 

incercarea facuta ,,din initiativa lui Lenin" de a or

ganiza o demonstratie la 10 Junie a fost calificata 

drept ,,aventura" de membrii ·,,de dreapta" ai Cami-

. tetului Central. Daca Trotchi nu s'ar fi inspirat dela 

Suhanov, el ar fi ~tiut cu siguranta ca demonstratia 

dela 10 Iunie a fost amanata in 'deplin acord cu Le

nin, care, intr'un mare discurs rostit la cunoscuta ~e- . 

dinta a Comitetului din Petrograd, a sustinut necesi~ 

tatea amanarii demonstratiei (vezi procesele-verbale 

ale Comitetului din Petrograd 75). 

Trotchi este in totul gre~it atunci cand vorbe~te 

despre divergentele ,,tragice" din sanul Comitetului 

Central in legatura cu demonstratia armata din Julie. 

Presupunerea lui Trotchi ca unii membri ai grupului 

conducat_or din Comitetul Central ,,trebuiau sa vada 

in episodul din Iulie o aventura daunatoare" este pur 

~i simplu de domeniul fanteziei't Trotchi, care pe atund 

nu face a tnca pa rte din Comitetul nostru Central ~i 

care nu era decat parlamentaruI nostru sovietic, putea, 

desigur, nici sa nu ~tie ca demonstratia din Julie era 

considerata de C.C. numai ca un mijloc de tatonare 

a fortelor adversarului, ca C.C. (~i Lenin) nu au vrut 
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i nici nu s'au gandit sa transforme demonstratia tn 
~nsurectie lntr'un moment cclnd Sovietele din cele doua 
~apitale erau Inca de partea defensi~tilor. E foarte 
posibil ca printre bol~evici sa se fi gasit tntr'adevar 
cate unii care sa fi scancit din cauza tnfrangerii din 
Iulie. ~tiu, de pilda, ca unii dintre bol~evicii arestati 
atunci au fast chiar gata sa paraseasca randurile 
noastre. A trage tnsa de aici concluzii tmpotriva unor 
elemente, chipurile, ,,de dreapta ", chipurile rhembri a: 
Comitetului Central, inseamna a denatura f ara 
scrupule istoria. 

Trotchi nu are dreptate atunci cand declara ca 
in zilele aventurii corniloviste o parte din varfurile 
partidului au manifestat tendinta unui bloc cu de
fensi~tii, tendinta sprijinirii Guvernului Provizoriu. 
Este vorba, desigur, de acelea~i elemente,: chi-'l . 

purile, ,,de .. dreapta" care nu-I lasa pe Trotchi sa 
doarma. Trotchi nu are dreptate, caci exista docu
mente, ca, de pild·a, Organul Central de atunci al par
tidului, care rastoarna declaratia lui Trotchi. Trotchi 
se ref era la scrisoarea pe care Lenin a trimis-o Co
mitetului. Central ~i prin carJ punea in garda impo
triva sprij inirii lui Cherenschi. Dar Trotchi nu tnte
lege scrisorile Iui Lenin, nu tntelege rostul lor ~i -sco- · 
pul pe care-1 urmaresc. In scrisorile sale, Lenin une
ori anticlpeaza intentionat, punand pe primul plan 
gre~elile posibile care s'ar putea comite, ~i criticAn
du-le anticipat, tn scopul de a pune ~n garda par
tidul ~i a-1 pune la adapost de ~re~eh; sau alteori, 
da proportii unui ,,fleac':, face ,,din ta~tar armasar" 
tn acela.. scop pedagogic. Un conducator de partid 
nici nu ;oate proceda altfel. mai ales daca e in ilega-
14 - I. V. S talin, vol. 6 
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litate, deoarece trebue sa vada mai departe decat 
tovara~ii sai de lupta ~i are datoria sa dea alarma 
atunci cand e vorba de o gre~ala posibila, chiar cand 
e vorba de ,,fleacuri". A trage insa din aceste scri-
sori ale Jui Lenin ( care sunt destul de numeroase) 

· conclu~ia ca ar fi existat divergente ,,tragice" ~i a face 
zarva pe aceasta tema, in~eamna a nu intelege scri-
sorile lui Lenin, inseamna a nu-1 cunoa~te pe Lenin. 
Probabil ca a~a se ~i explica faptul ca uneori Trotchi 
nimere~te cu oi~tea in gard. Pe scurt: in perioada 
aventurii lui Cornilov nu au existat in C.C. niciun 
fel, absolut niciun f el de divergente. 

Dup1 tnfrangerea din l ulie s'au ivit intr'adevar 
divergente 1ntre C.C. ~i Lenin cu privire la soarta 
Sovietelor. Se ~tie ca Lenin, dorind sa concentreze 
atentia partidului asupra pregatirii insurectiei ina-
f ara Sovietelor, pun ea in garda tmpotriva iluziilor in 
ceeace prive~te Sovietele, considerand ca Sovietele, 
fiind pangarite de defensi~ti, nu mai reprezentau ni-
mic. Comitetul Central ~i Corigresul al VI-lea al parti-
dului au adoptat o linie mai prudenta, hotartnd ca nu :, 
exista temei pentru a ·socoti drept exclusa posibilita-
tea inviorarii Sovietelor. Actiunea lui Cornilov a 0-
ratat ca aceasta hotar1re f usese justa. De altfel, a-
ceasta d~vergenta nu era de o insemnatate imediata 
pentru partid. Ulterior, Lenin a recunoscut ca linia 
Congresului al VI-lea fusese justa. Este interesant ca 
Trotchi nu s'a legat de aceasta divergenta ~i nu i-a 
dat proportii ,,f antastice.". 

Un partid unitar ~i cimentat care sta in centrul 
mobilizarii revolutionare a masselor - iaHf cum s_,e 
prezenta situatia partidului nostru in aceasta perioada. 
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3) Perioada de · organizare a asaltului ( Septem-
brle-Octombrie). Faptele principale din aceasta pe-
rioada: 

a) convocarea Conferintei democratice ~i e~ecul 
ideii unui bloc cu cadetii ; 

b) trecerea .Sovietelor din Moscova ~i Petro grad 
de partea bol~evicilor ; 

c) congresul Sovietelor din Regiunea de Nord 76 

~i hotartrea Sovietului din Petrograd sa nu fie scoase 
trupele din ora~ ; 

d) hotartrea C .C. al partidului cu privire la in-
surectie ~i constituirea Comitetului militar-revolutio-
nar al Sovietului din Petrograd ; 

e) -hotarirea garnizoanei din Petrograd de a a-
corda sprij in arm at Sovietului din Petrograd ~i de a 
crea o retea de comisari ai Comitetului militar-revolu-, . 

tionar · , 
f) actiunea fortelor armate bol~evice ~i aresta-

rea membrilor Guvernului Provizoriu ; 
g) luarea puterii de catre Comitetul militar-re-

. volutionar a 1 Sovietului din Petrograd ~i crearea 
Consiliului Comisarilor Poporului la Congresul al 
II-lea al Sovietelor. 

Trasatura caracteristica a acestei perioade o for:-
meaza agravarea rapida a crizei, deruta totala a 
cercurilor guvernante, izolarea sociali~tilur-revolu-
tionari ~i a men;;evicilpr ~i trecerea in massa a ele-
mentelor ~ovaelnice de partea bol~evicilor. Trebue sa 
relevam o particularitate originala a tacticii revolu-
tiei tn aceasta perioada. Aceasta particularitate ~onsta , 
tn faptul ca revolutia a cautat sa dea fiecarui - sau 
aproape iiecarui - act ofensiv al sau un aspect de-
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fensiv. Fara tndoiala ca ref uzul de a scoate armatele 
din Petrograd a constituit un serios act of ens iv al · 
revolutiei ; tnsa acest act s'a facut sub lozinca apa-
rarii Petrogradului impotriva unei eventuale ofen-
sive a du~n1anului din af ara. Fara indoiala ca consti-
tuirea Comitetului militar-revolutionar a fost un ~i 
mai serios act of ens iv impotriva Guvernului Provizo-
riu; acest lucru s'a facut insa sub lozinca organizarii 
unui control exercitat de Soviete asupra actiunilor 
con1andan1entului teritorial. Fara indoiala ca trece-
rea pe f ata a garnizoanei de pa rte a Comitetului mili-
tar-revolutionar ~i organizarea unei retele de comi-
sari sovietici au marcat tnceputul insurectiei; irtsa 
revolutia a facut aceste acte sub lozinca apararii So-
vietului din Petrograd impotriva unor eventuale ac-
tiuni ale contrarevolutiei. Revolutia parea sa-~i mas-
cheze actiunile sale ofensive sub un tnveli~ defensiv 
pentru a atrage mai lesne in orbita sa elemeritele 
nehotartte, sovaelnice. ·.l\~a se ~i explica, probabil, ca-
racterul aparent defensiv al discursurilor, articolelor 
;;i lozincilor din aceasta perioada, al caror continut 
avea, totu~i, un caracter profund ofensiv. 

Au existat, in aceasta perioada, divergente tn 
sanul Comitetului Central? Da, au existat, ~i nu de 
mica importanta. Despre divergentele cu privire la 
insurectie am vorbit. Ele s'au oglindit din plin tn 
procesele verbale ale C.C. din IO ~i 16 Octombrie. 
Nu voi mai reveni, deci, asupra Ior. Acum trebue sa 
ne optim asupra a trei probleme : participarea la pre-
parlament, rolul Sovietelor tn insurectie ~i data in-
surectiei. Acest lucru este cu atat mai necesar, cu cat 
Trotchi, in zelul sau de a se scoate tn evidenta p-e 
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sine, a denaturat ,,din nebagare de seama" pozitia 
tui Lenin tn aceste doua probleme din urma. 

Divergentele cu privire la preparlament au avut 
fara tndoiala un caracter serios. Care era, la drept 
vorbind, scopul preparlamentului? Acela de a ajuta 
burghezia sa tmpinga Sovietele pe planul al doilea 
~i sa puna bazele parlamentarismului burghez. Daca 
preparlamentul putea sau nu putea sa indeplineasca 
aceasta sarcina tn situatia revolutionara care se 
crease - aceasta e alta chestiune. Evenimentele au 
aratat ca acest scop nu era realizabil ~i ca insu~i pre-
parlamentul nu era altceva decat un avorton corni-
lovist. Fara tndoiala, tnsa, ca prin crearea preparla-
mentului men;;evicii ~i sociali~tii.-revolutionari au ur-
marit tocmai acest scop. In asemenea conditii, ce 
putea sa tnsemne participarea bol~evicilor la prepar-
lament? Nimic altceva decat inducerea in eroare a 
masselor prol~tare in ce prive~te adevaratul caracter 
al preparlan1entului. A~a se ~i explica, inai ales, ve-
hementa cu care Lenin biciue~te in scrisorile sale pe 
adeptii participarii la preparlament. Participarea la 
preparlament a fost, f ara doar ~i po ate, o gre~ala se-
rioasa. 

Ar fi tnsa gre~it sa credem, a;;a cum face 
Trotchi, ca adeptii participarii au intrat tn prepar--
lament cu scopul de a duce o munca organica, en 
scopul de ,,a tndruma mi~carea muncitoreasca" ·,,pe 
faga~ul social-democratiei". Este absolut inexact. 
Este un neadevar. Daca ar fi fost tntr'adevar a~a,. 
partidul n'a1 fi reu~it sa \lichideze aceasta gre~.al:a 
,,tn doi timpi ~i trei mi~cari", parasind tn mod de:-
monstra tiv preparlamentul. Viabilitatea ~i fort a revo~ 
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lutionara a partidului nostru ~i-a gasit expresia, intre 
altele, in f aptul ca a indreptat ace as ta gre·~ala intr'o 
clipita. 

Apoi, ingaduiti-mi sa corijez o mica inexactitate 
strecuratJ in informatia data de Lentner, ,,redacto-
rul" scrierilor lui Trotchi, cu privire la ~edinta frac-
tiunii bol~evice in care s'a luat hotarirea referitaare 
la preparlament. Lentner afirma ca la aceasta ~edinta 
au fast dai rapartari: Camenev ~i Trotchi. Este 
inexact. In realitate au fost patru raportori: doi pen-
tru baicatarea preparlamentului (Trotchi ~i Stalin) 
~i dai pentru participare (Camenev ~i Noghin). 

~i mai prast stau lucruril~ cu Trotchi atunci cand 
atinge chestiunea pozitiei lui Lenin in ceeace prive~te . ' 
farma pe care trebuia s'o ia insurectia. Trotchi pre-
.tinde ca, dupa parerea lui Lenin, in Octombrie, parti-
dul trebuia sa ia puterea ,,independent de Soviet ~i 
fara ~tirea acestuia''. Criticand apoi aceasta ineptie, 
pe care i-o -atribue lui Lenin, Trotchi ,,face piruete0 

~i incheie cu o traza plina de condescenaenta: ,,Ar fi 
fast o gre~ala". Trotchi spune aici un neadevar despre 
Lenin, denatureaza parerea lui Lenin asupra rolului 
Sovietelor tn insurectie. Am putea aduce un maldar 

_.de documente din care reiese ca Lenin a propus sa 
~e ia puterea prin Soviete, eel din Petrograd sau 
,din Mascova, ~i nu fara ~tirea Sovietelor. Dece i-a 
trebuit lui Trotchi aceasta legenda mai mult decat 
·stranie despre Lenin ? 

Tot atat de prost stau lucrurile cu Trotchi atunci 
.cand ,,analizeaza" pozitia C.C. ~i a lui Lenin tn lega-
·tura cu fixarea datei insurectiei. . Vorbind despre ce-
hl ebra ~edinta a C.C. din IO Octombrie, Trotchi sus-
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. ca tn aceasta ~edinta ,,s'a adoptat o rezolutie tn 
tine ul ca insurectia trebue sa aiba loc nu mai tarziu 
t~5 octombrie". Rezullii cii C.C. a fixat tnceperea 
. esurectiei pentru 15 Octombrie ~i apoi a trecut peste 
'~opria Jui hotiirire, am3n3nd insurectia pentru data 
~e 25 Octombrie. Sa fie adevarat? Nu, nu--i ade-
varat. · In aceasta perioada, Comitetul Central a a-
doptat in total doua rezolutii cu privire la insurectie: 
una la 10 Octombrie ~i una la 16 Octombrie. Sa dam 
citire acestor rezolutii. 

Rezolutia C.C. din 10 Octombrie: 
,,C.C. constata ca atat situatia internatlonala a revolutiei 

ruse (rascoala din flota germana, ca manifestare extrema a coace-
rli, in intreaga Europa, a revolutiei , socialiste mondiale; aipoi 
primejdia ca imperiali~tii sa tncheie pace * tn scopul de a inna-
bu~i revolu\ia din Rusia), cat ~i situatia militara (hotarirea 
certa a burgheziei ruse ~i a lui Cherenschi & Co. de a preda 
Nemtilor Petrogradul), ca ~i faptul ca partidul proletar a ca~-
tlgat majoritatea in Soviete - toate acestea, paralel cu ras-
coala taraneasca ~i cu cotitura produsa in ceeace prive~te · in-
crederea poporului fa\a de partidul nostru (alegerile dela Mos-
cova), in sf ar~lt. pregatirea vadita a unei a doua lovituri cor-
niloviste (scoaterea trupelor din Petrograd, trimiterea Cazacilor 
spre Petrograd, incercuirea Minscului de catre Cazacl etc.) -
toate acestea pun la ordinea zilei insurec\ia armata. 

Constatand astfel ca insurectla armata este inevitablla ~• 
pe deplin actuala, Comitetul Central cere tuturor organlzatiilor 
de partid sa se calauzeasca de acest f apt, sa examineze ~i sa 
solutioneze din acest punct de vedere toate chestlunlle practice 
(congresul So,,ietelor din Reglunea de Nord, scoaterea trupelor 
din Petrograd, actluntle dela Moscova ~i dela ~1lnsc etc.)." n 

Rezolutia consf atuirii C.C. cu activi~tii de ras-
pundere din 16 Octombrie : . 

* Este vorba, deslgur, de o ,,pace separata". _ I. St. 
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,,Adunarea aproba in totul ~i sprijina in intregime rezolu-
tfa C.C., cheama toate organizatiile ~i pe toti muncltorii ~i solda-
tH sa se pregateasca cat mai intens ~i din toate punctele de 
vedere pentru insure ct ia armata, sa sprijine ce.ntrul creat de 
Comitetul Central in acest scop ~i-~i exprima deplina convtn-
gere ca C.C. ~i Sovietul var indica la timp momentul favorabil 
~i ml jloacele cele mai nimerite pentru inceperea ofensivei" 1a. 

Vedeti, deci, ca pe Trotchi I-a tradat memoria tn 
ceeace prive~te data insurectiei ~i rezoiutiile C.C. 
cu privire la insurectie. 

Trotchi este absoltit gre~it atunci cand afirma ca 
Lenin a subapreciat tnsemnatatea legalitatii sovie-
tice, ca Lenin n 'a tnteles mare a tnsemna ta te pe care 
o avea luarea puterii de catre Congresul general al 
Sovietelor din Rusia, care trebuia sa aiba loc la 25 
Octombrie, ~i ca tocmai din cauza aceasta Lenin ar 
fi insistat ca puterea sa fie luata inainte de 25 Oc-
tombrie. Este inexact. Lenin a propus ca puterea sa 
fie luata inainte de 25 Octombrie pentru doua motive. 
In · primul rand, pentru motivul ca contrarevolutio-
narii ar -fi putut preda Petrogradul in orice clipa, ca 
acest f apt ar fi dus la zadarnicirea . insurectiei ce se 
ridica, ~i din aceasta cauza fiecare zi era scumpa. In 
al doilea rand, pentru motivul ca gre~ala f acuta de 
Sovietul din Petrograd, care fixase ~i anuntase in 
mod public ziua insurectiei (25 Octombr'ie), nu putea 
fi indreptata altfel decat incepand in f apt insurectia 
inainte de data aceasta oficiala a insurectiei. Adeva-
rul este ca Lenin socotea insurectia o arta ~i nu se-
putea ca el sa nu ~tie ca du~manul, care aflase ( da-
torita imprudentei Sovietului din Petrograd) ziua , fn 
care urma sa inceapa insurectia, va cauta neaparat sa 
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pregateasca pentru aceasta zi, din care cauza tre-::ia 5•0 lulim t~ain!ea. du~manului, ~dicJ s~ !ncepe~ 
. surectia neaparat 1na1nte de data fixata ofic1al. Pnn 
in 1 . 1· V h aceasta, mai a es, se ~1 exp tea ve ementa cu care 
Lenin a biciuit in scrisorile sale pe feti~i~tii datei de 
25 Octombrie. Evenimentele au dovedit ca Lenin a 
avut perfecta dreptate. Se ~tie ca insurectia a inceput 
tnainte de Congresul general al Sovietelor din Ru-
sia. Se ~tie ca puterea a fost luata de f apt inainte 
de deschiderea Congresului general al Sovietelor din 
Rusia ~i ca nu a fost luata de Congresul Sovietelor, 
ci de Sovietul din Petrograd, de Comitetul militar-
revolutionar. Congresul Sovietelor n'a fa.cut decat sa 
preia puterea din mainile Sovietului din Petrograd. 
Iata dece nesfar~itele rationamente ale lui Trotchi cu 
privire la insemnatatea legalitatii sovietice sunt ab~ 
solut de prisos. 

Un partid viu ~i puternic in fruntea masselor 
revolutionare care pornisera asaltul ~i actiunea de 
rasturnare a puterii burgheze - iata starea parti-
dului nostru in aceasta perioada. 

A~a stau lucrurile cu legendele despre pregatirea 
lui Octombrie. 

Ill 
TROTCHISM SAU LENINISM? 

Am vorbit mai sus despre legendele scornite im-
potriva partidului ~i a lui Lenin, raspandite de Trotchi 
~i de adeptii lui in legatura cu Octombrie ~i 
pregatirea lui. Noi am demascat ~i am desmintit 
aceste legende. Se na~te insa intrebarea: dece i-au 
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trebuit lui Trotchi toate aceste legende despre insu-
rectia din Octombrie ~i pregatirea ei, despre Lenin ~i 
partidul lui Lenin? Dece a fost necesara aparitia 
unor noi scrieri ale lui Trotchi tmpotriva partidului? 

. Care este sensul, rostul, , telul acestor scrieri astazi, 
cand partidul nu vrea sa discute, cand partidul este 
cople~it de o multime de treburi urgente, cand par-
tidul are nevoie de o munca armonioasa pentru re-
f acerea economiei, ~i nu . de o lupta noua pe teme 
vechi? Ce interes a avut Trotchi sa traga partidul 
inapoi, spre noi discutii ? 

Trotchi · afirma ca toate acestea sunt necesare 
pentru ,,studiul" lui Octombrie. Dar nu se poate oare 
studia Octombrie f ara a mai da inca o lovitura 
de capita partidului ~i conducatorului sau, Lenin ? Ce 
fel de ,,istorie" a lui . Octombrie este aceea care in-
cepe ~i se termina cu discreditarea principalei figuri · 
a · insurectiei din Octombrie, cu discreditarea par-
tidul ui, care a organizat ~i a infaptuit aceasta in-
surectie ? Nu, nu este vorba aici de studierea Jui 
Octombrie. Nu a~a se studiaza Octombrie. Nu 
a~a se scrie istoria lui Octombrie. Este evident 
ca aici se ascunde o alta ,,intentie". ~i, jude-
cand dupa toate datele, aceasta ,,intentie" este urma-
toarea: in scrierile sale, Trotchi face inca o in-
cercare (tnca una!) de a pregati conditiile pentru a · 
substitui leninismului trotchismul. Trotchi are ,,gro-
zava" nevoie sa discrediteze partidul, cadrele sale 
care au infaptuit insurectia, pentru ca apoi sa treaca 
dela discreditarea partidului la discreditarea leninis-
mului. Iar discreditarea leninismului e necesara pen-
tru a promova trotchismul drept 11unica" ideologie 
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.,proletarii" (nu radeti !) . Toate acestea, desigur (o, 
desigur!), se fac s~~- stevagul leninismului, pentru ca 
rocedura promovaru sa fie ,,cat mai putin dure-

p v" roasa • 
Acesta este fondul ultimelor scrieri ale lui 

Trotchi. 
Iata dece scrierile acestea ale lui Trotchi pun tn 

mod acut problema tro\chismului. 
A~a dar, ce este trotchismul? 
Trotchismul are trei particularitali, care-1 pun in 

ireconciliabila contradictie cu leninismul. 
Care sunt aceste particularitati ? 
Intai. Trotchismul este teoria revolutiei ,,perma-

nente" (netntrerupte). Dar ce este revol utia perma-
nenta in conceptia trotchista? Este o revolutie care 
nu tine seam a de taranimea nevoia~a ca de o fort.a 
revolutionara. Revolutia ,,permanenta" a lui Trotchi 
inseamna, dupa cum spune Lenin,~ ,,a sari" peste mi~-
carea taraneasca, ,,a te juca de-a . .luarea puterii". 
Dece prezinta ea o primejdie? Pentruca o asemenea 
revolutie, daca cineva ar incerca s'o infaptuiasca, 
s'ar solda printr'un e~ec inevitabil, deoarece ar rupe 
de proletarialul rus aliatul lui, adica taranimea nevo-
ia~a. A~a se ~·i explica lupta pe care leninismul o 
duce tmpotriva trotchismului inca din 1905. 

Cum apreciaza Trotchi leninismul, din punctul 
de vedere al acestei lupte? El il considera o teorie 
care contine ,,trasaturi antirevolutionare". Pe ce se 
bazeaza aceasUi manioasa apreciere asupra leninis~u-
lui? ~e f ~ptul ,ca leninism~l a ap~rat ~i a salvgardat, 
atunc1 cand s a pus cheshunea, 1deea dictaturii _· 
letariatului ~i a taranimii. pro 
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Dar Trotchi nu se margine~te la aceasta apreciere 
manioasa. El merge mai departe, afirmand ca: ,,In 
momentul de f ata intregul edificiu al leninismului se 
bazeaza pe minciuna ~i f als ~i poarta in sine germe-
nul otravit al propriei sale descompuneri" (vezi scri-
soarea din 1913 a lui Trotchi catre Ciheidze). Dupai. 
cum vedeti, avem a face cu doua linii opuse. 

Al doilea. Trotchismul inseamna neincredere fata 
de spiritul bol~evic de partid, fata de caracterul sau 
monolit ;;i de atitudinea lui ostila fata de elementele 
oportuniste. In domeniul organizatoric, trotchismut 
este teoria coexistentei revolutionarilor ~i oportuni~ti-
lor, a grupurilor ~i grupuletelor lor in cadrul unui 
singur partid. Cunoa~teti, desigur, povestea blocului 
din August al lui Trotchi, in care au colaborat in mod 
fericit martovi~tii ~i otzovi~tii, lichidatorii ~i trot-
chi~tii, dandu-se drept un partid ,,adevarat". Se ~tie 
ca acest ,,partid" peticit urmarea nimicirea Partidului 
Bol~evic. In ce constau in acea vreme ,,divergentele 
noastre" ? In aceea ca leninismul considera nimicirea 
blocului din August ca o cheza~ie a desvoltarii parti-
dului proletar, pe cand trotchismul vedea in acest bloc 
o baza pentru crearea unui ,,adevarat" partid. 

Dupa cum vedeti, avem ~i aici doua linii opuse. 
Al treilea. Trotchismul inseamna neincredere fata 

de conducatorii bol~evici, inseamna incercarea de a-i 
discredita, de a-i compromite. Nu cunosc niciun cu-
rent tn partid care sa se poata compara cu trotchis-
mul in ceeace prive~te actiunea de discreditare a con-
·duca torilor Ienini~ti ~i a institutiilor centrale ale par-
. tidului. Ce sa spunem, bunaoara, de~pre _aprecierea 

b. ·toare" a lui Trotchi asupra Im Lenin, pe care , ., 1nevo1 
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caracterizeazii ca pe ,,un exploatator profesional 

e tot ce este tnapoiat tn rni~carea · muncitoreasca 
a sa'' (ibidem) ! ~i aceasta este departe de a fi a-
r~ecierea cea mai ,,binevoitoare" dintre toate aprecie-
p · " 1 1 . T t h' rile ,,binevo1toare a e u1 ro c 1. 

Cum de s'a putut tntampla ca Trotchi, care avea 
tn spate o povara · atat de neplacuta, sa se gaseasca 
totu~i in randurile bol~evicilor tn timpul mi~carii din 
octombrie? Acest lucru s'a tntamplat din cauza ca tn 
acea epoca Trotchi renuntase (renuntase tn fapt) la· 
aceasta povara a sa, punand-o sub obroc. Fara 
aceasta ,,operatie" nu ar fi fost posibila o cola-
borare serioasa cu Trotchi. Revolutia infirmase ~i a-
runcase peste bord teori,a blocului din August, adica 
teoria unitatii cu men~evicii, caci despre ce unitate 
putea fi vorba cand -tntre bol~evici ~i men~evici se 
dadea o lupta armata? Lui Trotchi nu-i mai ramanea 
decat sa recunoasca faptul nevalabilitatii teoriei sale. 

Cu teoria revolutiei permanente ,,s'a tntamplat" 
aceea~i poveste neplacuta, deoarece nici unul dintre 
bol~evici nu s'a gandit sa ia · puterea imediat, a doua • 
zi dupa revolutia din Februarie, ~i nu se putea ca 
Trotchi sa nu ~tie ca bol~evicii nu-i vor permite, cum 
spunea Lenin, ,,sa se joace de-a luarea puterii". Lui 
Trotchi nu-i mai ramanea deca t sa admita politica 
bol~evicilor, politica luptei pentru ca~tigarea influen-
tei tn Soviete, politica luptei pentru ca~tigarea tara-

. nimii. In ceeace prive~te cea de a treia particulari-
tate a trotchismului (netncredere f ata de conduca-
torii bol~evici), ea trebuia tn mod firesc sa treaca 
pe' planul al doilea, dat fiind ca primele doua parti-
cularitati e~uasera tn mod vadit. 
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Putea oare Trotchi, in aceasta situatie, sa nu-~i 
puna sub obroc povara ~i sa nu urmeze pe bol-
~evici, el, care nu avea in ~pate o grupare cat 
de cat serioasa ~i - care a ventt la bol~evici ca · un 
izolat politic, Iipsit de armata ? Fire~te ca nu 
putea ! 
. Ce fnvatatura putem trage de aici? Una sin-

gura: ca a calabarare de lunga durata intre lenini~ti 
~i Tratchi nu este pasibila decat daca acesta renunta · 
complect la vechea pavara ~i daca adera in totul la 
leninism. Tratchi scrie despre invatamintele Iui Oc-
tambrie, tnsa el uita ca tn af ara de ta ate celelalte tn-
vataminte mai exista inca a tnvatatura a lui Oc-
tombrie, aceea despre car~ am varbit adineaari 
~i care are o insemnatate primardiala pentru . trat-
chism. Nu i-ar: strica tratchismului sa tina seama ~i 
de aceasta fnvatatura a Jui Octambrie. 

Se vede, tnsa, ca aceasta tnvatatura nu i-a fast 
' de falas tratchismului. Fapt este ca vechea_ pavara 

a tratchismului, pusa sub obrac in zilele mi~carii 
din Octambri~, este scaasa astazi din nou la lu-
mina • zilei, tn speranta ca va gasi desf ace re, -
caci piata naastra se Iarge~te. Este,,, cert ca naile 
scrieri ale Iui Tratchi canstitue a tncercare de a 
reveni Ia trotchism, de ,,a tnlatura" Ieninismul, de 
a promava ~i sadi taate particularitatile trotchis-
mului. N-aul tratchisni nu este a simpla reeditare a 
celui vechi; el este destul de jumulit ~i de panasit, el 
este incamparabil mai damal ca spirit ~i mai maderat · 
ca farm a dee at vechiul tratchism, dar tn f and t~i pas-
treaza, fara indaiala, taate particulariHitile vechiul•ui 
tratchism. Naul tratchism nu tndrasne~te sa se ridice 
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ca O forta combatanta impotriva leninismului, ci pre-
fera sa opereze sub steagul comun al Ieninismului, 
sa actioneze sub lozinca interpretarii, a tmbunatatirli 
!eninismului. Aceasta din cauza ca trotchismul este 
slab. Nu putem socoti intamplator faptul ca aparitia 
noului trotchism a coincis cu momentul tn care Lenin 
a plecat dintre noi. Cat timp Lenin a fost printre noi,, 
el n'ar fi indrasnit sa f aca acest pas riscat. 

Care sunt trasaturile caracteristice ale noului 
trotchism? 

1) In ce prive~te revolufia ,,permanenta". Noul 
trotchism nu socoate necesar sa sustina fati~ teoria 
revolutiei ,,permanente". El constata ,,pur ~i simplu 0 

ca Revolutia din Octombrie a confirmat in totul ideea 
revolutiei ,,permanente". De aici 'el tr age urma to area 
concluzie: important ~i acceptabil in leninism este 
ceeace s'a intamplat dup}i razboi, in perioada Revo-
lutiei din Octombrie, ~i, dimpotriva, gre~it ~i . ina~-

. ceptabil in leninism este ceeace a fast inainte de raz-
boi, inainte de Revolutia din Octombrie. De aici teo-
ria trotchi~tilor despre scindarea leninismului in doua_: 
leninismul antebelic, leninismul ,,vechi", ,,neva1abil", 
cu a sa idee a dictaturii proletariatului ~i a taranimii, 
~i leninismul nou, postbelic, din perioada Revolutiei 
din Octombrie, pe care ei intentioneaza sa-1 adapteze 
la nevoile trotchismului. Trotchismul are nevoie de 
aceasta teorie a scindarii leninismului ca de un prim 
pas, mai mult sau mai putin ,,acceptabil", care sa-i 
tnlesneasca pa~ii urmatori in lupta pe care o duce 
tmpotriva leninismului. 

Dar leninismul nu este o teorie eclectica, injghe-
bata din elemente disparate ~i care sa poata fi s.cin-
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data. · Leninismul este o teorie unitara, care a apa-
rut in 1903, a trecut prin incercarile a trei revolutii 
~i pa~e~te acum inainte, steag de lupta al proleta-
riatului mondial. 

,,Bol~evismul ca un curent de gandire politica ~i ca partld 
politic" - spune . Lenin - ,,exista tlin 1903. Numai istoria 
tntregii perioade a existentei bol~evismului poate explica in mod 
satisfacator cum a putut sa formeze ~i sa me:ntina, in condltiile 
cele mai grele, disciplina de fier necesara victoriei proletarlatului" 
(vezi vol. XXV, pag. 174). 

Bol~evismul ~i leninismul sunt unul . ~i acela~ 
lucru. Sunt doua denumiri ale unuia ~i aceluia~ lu-
cru. Deaceea teoria scindarii leninismului in doua este 
o teorie a nimicirii leninismului, este o teorie care sub-
stitue leninismului trotchismul. 

E dela sine tnteles ca partidul nu se poate im-
paca cu aceasta stranie teorie. 

2) In ce prive~te partinitateia. Vechiul trotchism 
cauta sa submineze ·Partidul Bol~evic cu ajutorul teoriei 
(~i practicii) unitatii cu mensevicii. Dar aceasfa teorie 
s'a compromis intr'atata, iFicat astazi nimeni nu vrea 
nici ma.car sa aminteasca de ea. Pentru a submina par-
tidul, trotchismul actual .a imaginat o noua teorie, mai 
putin scandaloasa ~i aproape ,,democratica", care con-
trapune cadrelor vechi pe tinerii din partid. Pentru 
trotchism nu exista o istorie unica ~i unitara a par-
tidul ui nostru. Trotchismul imparte 1storia parlidului 
nostru in doua parti de valoare inegala, ~i anume: 
pana la Revolutia din Octombrie ~i dupa Revolutia 
din Octombrie. Istoria partidului nostru pana la Re-
volutia din Octombrie · nu e~te, la drept vorbind, isto-
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·e ci ,,preistorie", este perioada pregatitoare .a par-
;;d~lui nostru, perioadi'i fari'i importanti'i sau in orice 
caz f ara pre a mare importanta. In schimb, i.storia 
partiditlui nostru · dupa Revolutia din Octombrie este 
istorie adevarata, autentica. In prima parte a istoriei 
partidului nostru avem cadre de partid ,,vechi'·', ,,pre-
istorice"J lipsite de importanta; in a doua parte un 
partid nou, adevarat, ,,istoric". Este de prisos sa mai 
dovedim ca aceasta schema originala a istoriei par-
tidului nostru este o schema care submineaza un_itatea 
dintre cadrele vechi ~i cac;lrele noi ale partidului J?.O· 
. stru, .este o schema care urmare~te -nimicirea Partidu-
lui Bol~evic. 

E dela sine inteles ca partidul nu se poate im-
paca GU -~ceasta . schema stranie. ' 

3) In ce priv.e~te conducatorii bol~evismului. 
Vechiul trotchism se straduia sa-1 discrediteze pe 
Lenin -intr'un mod mai muU sau mai · putin fati~, . fara 
a se teme de consecinte. Noul trotchism procedeaza cu 
mai ,multa prudenta. El se stradue~te sa continue 
opera vechiului trotchism, sub forma elogierii lui Le-
nin, a p_reamaririi lui. Cred ca este cazul sa dam ca-
teva exemple. 

Partidul t1 cunoa~te pe Lenin ca pe ·un revolutio-
nar neinduplecat. Dar partidul mai ~tie ca Lenin era 
prudent, ca nu-i placeau acei care pierdeau masura 
~i ca adeseori oprea cu mana ferma pe acei care . se 
pasionau pentru teroare, inclusiv pe tnsu~i Trotchi. 
Trotchi se ocupa de aceasta tema tn cartea sa ,,Des-
pre .Lenin". Din caracterizarea pe care o face el, re-
iese insa ca Lenin nu facea altceva decat ,,Sa insiste 

. de cate ori avea ocazie asupra ideii ca teroarea este 
25 - I. V. Stalin, vol. 6 
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inevitabila''. Ratnai cu impresia ca Lenin a fost eel 
mai sangeros dintre cei mai sangero~i bol~evici. 

Pentruce i-a trebuit lui Trotchi aceasta inutil~ 
exagerare, pe care nimic nu o tndreptate~te? 

Partidul ti cunoa~te pe Lenin ca pe un membru 
de partid exemplar, caruia nu-i -placea sa rezolve pro-
blemele de unul singur, fara colectivul de conducere, 
la repezeala, f ara sa cerceteze ~i sa verifice totul tn 
mod minutios. In cartea sa, Trotchi se ocupa ~i de 

.acest aspect. Dar Lenin pe care-I tnfati~eaza el nu 
este Lenin, ci un fel de · mandarin chinez care rezolva 
problemele cele mai importante 1n lini~tea cabinetului, 
dupa inspiratie. 

Vreti sa ~titi cum a reiolvat partidul nostru che-
stiunea disolvarii Adunarii Constituante? Ascultati-1 
pe Trotchi: 

,,Adunarea Constituanta" - spune Lenin - ,,tre-
bue, desigur, disolvata, tnsa ce ne f acem cu sociali~tii-
revolutionari de stanga ? 

Ne-a lini~tit ·rnsa batranul · Natanson. Venise la 
noi ca «sa se sfatuiasca», ~i dela primele cuvinte a spus: 

- Se vede treaba ca va fi nevoie sa disolvam 
Adunarea Constituanta cu forta. 

- Bravo! - a exclamat Lenin - ce-i drept, e 
drept! Dar vor accepta ai vo~tri una ca as'ta? 

- Sunt unii care ~ovae, dar cred ca pana la 
urma vor consimti - . a raspuns Natanson." 

Asa se scrie istoria. 
Vreti sa ~titi cum a rezolvat partidul problema 

Consiliului militar superior? Ascultati-1 pe Trotchi: 
,,Nu vom reu~i sa ie$im din acest haos daca nu 

vom avea militari serrio~i ~i cu experienta - ii spu-
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neam -lui Vlad_imir Ilici ori de cate ori ma tnapoiam 
d la statul-maJ or. e V 

_ Da, se pare. ca ai drep-tate. Numai sa nu tra-
aeze ... 

- Sa. ata~am fiecaruia cate un comisar. 
- Mai bine cate doi - exclama Lenin - ~i sa 

fie oameni de mana forte. Nu se poate sa nu fie tn 
randurile noastre comuni~ti care sa ~tie sa se impuna. 

A~a s'a infiripat Consiliul militar superior." . 
A~a scrie Trotchi istoria. 
Dece i-au trebuit lui Trotchi aceste basme arabe 

care-I compromit pe Lenin? Oare pentru a-1 preamari 
pe conducatorul partidului, V. I. Lenin? Nu prea sea-
mana. 

Partidul il cunoa~te pe Lenin ca eel mai mare 
marxist al timpurilor noastre, ca un teoretician 
profund ~i ca un revolutionar f oarte experimentat, 
caruia blanquismul ti era complect strain. In cartea 
sa, Trotchi atinge ~i acest aspect. Insa din caracte-
rizarea pe care i-o face el, I nu apare un Lenin gigant. 
ci un fel de pigmeu-blanquist care . tn zilele lui Oc-
tombrie sfatue~te partidul ,,sa ia puterea cu propria 
sa man a, independent de Soviete ~i f ara ~tirea Ior"'. 
Eu am mai spus ins.a ca aceasta caracterizare nu co-
respunde catu~i de putin adevarului. 

Dece i-a trebuit Iui Trotchi aceasta strigatoare ... 
inexactitate? Nu este oare aci o incercare de a-1 dis-
c~edita ,,putintel" pe Lenin? .. 

Acestea sunt trasaturile caracteristice ale noulut 
trotchism. 

In ce cons ta primej dia pe care o, pr~zinta n~ul 
trotchism? In f aptul ca prin tntreg cont1nutul sau, 
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-trotchismul are toate ~ansele de a deveni centrul ~i 
punctul de adunare al elementelor neproletare care 
tind sa :slabeasca ~i sa descompuna . dictatura proleta-
riatului. 

- Care este concluzia? - veti intreba. Care sunt 
.·sarcinile imediate ale partidului in legatura cu noile 
scrieri ale lui Trotchi? , 

Trotchismul porne~te acum o actiune de discre-
ditare a bol~evismului ~i de subminare a temeliilor lui. 
Sarcina partidului este de a inmormanta trofchismul 
·ca . curent · ideologic. 
· · · Se · vorbe~te de represiuni impotriv.a opozitiei ~j 
de posibilitatea unei sciziuni. Prostii, tovara~i. Parti~ 
dul nostru e tare ~i puternic. El nu va permite niciun 
fel · de sciziune. In ceeace prive~te represiunile~ sun1 

· categoric contra lor. Nu de represiuni avem acum 
nevoie, ci de o larga lupta ideologica impotriva trot-
chismului care rena~te. 

Noi nu am cautat ~i nu am vrut aceasta discutie 
prin scris. Ne-o impune trotchismul prin manifestarile 
lu"i antileniniste. Ei bine, suntem gata, tovara;;i. 
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