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Prefaţă 

Volumul al şaselea al Operelor lui K. Marx şi F. Engels 
cuprinde lucrările scrise de ei în perioada noiembrie 1848-
iulie 1 849. Cea mai mare parte din acest volum, ca şi din 
volumul al cincilea, o constituie articolele lui Marx şi Engels 
apărute în „Noua gazetă renană" - singura publicaţie care 
susţinea, în mişcarea democratică de atunci, punctul de ve
dere al proletariatului. 

In paginile „Noii gazete renaneu, Marx şi Engels, aplicînd 
dialectica materialistă la analiza evenimentelor curente, au 
dezvăluit adevărata esenţă a conflictelor politice ca expresie 
a celei mai ascuţite lupte de clasă, au stabilit care este poziţia 
şi raportul forţelor de clasă pe arena politică şi, ponind de 
la aceasta, au trasat linia tactică a proletariatului în diferi
tele etape ale revoluţiei germane şi europene. Făcînd o sin
tetizare teoretică a bogatei experienţe obţinute de mase în 
epoca revoluţionară, Marx şi Engels au dezvoltat ideile po
litice ale comunismului ştiinţific, au elaborat mai departe 
tezele fundamentale ale materialismului istoric •i ale econo
miei politice marxiste. 

Volumul începe cu articolele scrise de Marx în condiţiile 
crizei politice acute şi ale pregătirii loviturii contrarevoluţio
nare din Prusia. Analizînd mersul revoluţiei europene, care 
se desfăşura după o linie descendentă, şi relevînd o serie de 
victorii repurtate de contrarevoluţie, Marx considera lovitura 
de stat care se pregătea atunci în Prusia ca actul al treilea 
al dramei europene, al cărei prim act a fost înfrîngerea pro
letariatului francez în zilele din iunie, iar al doilea - căderea 
Vienei revoluţionare la 1 noiembrie 1848. 

Prin intermediul „Noii gazete renane", Marx căuta să 
atragă atenţia maselor populare asupra bătăliei decisive cre 
se apropia, să le pregătească pentru a da o ripostă ofensivei 
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contrarevoluţiei. 1n articolele sale „Criza de la Berlin•, 
„Contrarevoluţia de la Berlin" şi altele, Marx prezintă o ca
racterizar-e a situaţiei politice existente în Prusia în noiem
brie 1848 şi arată că actualul conflict dintre puterea regală 
şi Adunarea naţională prusiană nu poate fi soluţionat decît 
prin forţă. 

Marx cere Adunării naţionale prusiene să întreprindă ac
ţiuni revoluţionare decisive: să aresteze pe miniştrii care se 
fac vinovaţi de înaltă trădare, să destituie şi să declare în 
afara legii pe toţi funcţionarii care nu se supun hotărîrilor 
Adunării naţionale. El lansează loinca refuzului de a se plăti 
impozite, cu scopul de a lipsi astfel guvernul contrarevolu
ţionar de unul dintre mijloacele de luptă împotriva poporu
lui. Campania care urmează să se desfăşoare în legătură cu 
refuzul de a se plăti impozite reprezintă, după părerea lui 
Marx, un mijloc de declanşare a energiei revoluţionare a ma
selor, începutul unei noi etape a revoluţiei, care, în caz de 
succes, trebuie să se încheie prin răsturnarea puterii regale 
şi deplina victorie a poporului. 

In apelul Comitetului districtual al democraţilor din Re
nania (vezi volumul de faţă, pag. 23), Marx îndeamnă asocia
ţiile democratice să organizeze întruniri publice pentru a 
determina populaţia să refuze a mai plăti impozite. In acest 
prim apel al Comitetului districtual, Marx sfătuieşte popu
laţia să nu se opună prin violenţă perceperii impozitelor, 
pentru a preîntîmpina astfel izbucnirea în Renania a unor 
răscoale izolate, răzleţe. Intr-un al doilea apel (vezi volumul 
de faţă, pag. 37), după ce Adunarea naţională prusină a 
adoptat ea însăşi hotărîrea cu privire la refuzul de a se plăti 
impozite şi după ce această mişcare a început să capete un 
caracter mai larg, de masă, Marx îndeamnă populaţia să se 
împotrivească prin toate mijloacele perceperii impozitelor, 
să organizeze gărzi civile înarmate pentru a da o ripostă duş
manului, să creeze comitete de securitate. ln aceste comitete, 
ale căror dispoziţii trebuiau considerate ca singurele legale, 
Marx vedea nişte embrioni ai organelor revoluţionare provi
zorii ale puterii, care trebuiau să ia locul aparatului birocra
tic reacţionar rămas neatins după revoluţia din martie. ln 
opoziţie cu Adunarea naţională prusiană, care se mulţumea 
să lanseze un apel prin care îndemna populaţia să opună 
rezistenţă pasivă perceperii impozitelor, Marx arăta în arti
colele sale că „la violenţă trebuie să se răspundă prin orice 
mijloace de violenţă. Rezistenţa pasivă trebuie să se sprijine 
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pe rezistenta activă. Căci altminteri ea seamănă cu împotri
virea viţelului fată de măcelarul care-l duce la abator• (vezi 
volumul de faţă, pag. 36) . 

In articolele sale din „Noua gazetă renană" şi în apelu
rile Comitetului districtual al democraţilor din Renania, Marx 
a trasat un program de acţiune hotărît şi îndrăzneţ pentru 
toţi democraţii germani. Aceste documente prezintă un inte
res cu totul deosebit pentru oricine studiază tactica lui Marx 
într-o perioadă critică a revoluţiei germane. 

Totuşi, Adunarea naţională prusiană n-a mers mai departe 
de apelurile la rezistenţă pasivă; mişcarea largă de masă, 
începută în Renania, nu s-a bucurat de un sprijin activ în 
celelalte provincii ale Pusiei. Ca urmare, contrarevoluţia a 
repurtat o nouă victorie : la 5 decembrie 1 848 Adunarea na
ţională prusiană a fost dizolvată. In articolul său „Lovitura de 
stat a contrarevoluţiei", Marx scria : „Adunarea natională 
culege acum roadele îndelungatei ei nevolnicii şi laşităţi. Ea 
a dat posibilitate c'onspiraţiei împotriva popoului să se pre
gătească în voie luni de zile, să crească şi să se întărească. 
şi acum ea a fost prima care i-a căzut victimă" (vezi volumul 
de faţă, pag. 1 10). 

Intr-o serie de articole : „Burghezia şi contrarevoluţia", 
„Montesquieu al LVI-lea", „«National-Zeitunq» din Berlin 
către alegătorii delegaţi", 11Camphausen" şi altele, precum şi 
în pledoaria rostită de el la procesul Comitetului districtual 
al democraţilor din Renania, Marx examinează, din punctul 
de vedere al materialismului istoric, cauzele victoriei c·ontra
revoluţiei în Prusia ; el dezvăluie caracterul şi particularită
ţile revoluţiei din martie din Germania şi arată prin ce se 
deosebea ea, în esenţă, de istoricele ei predecesoare - revo
luţiile burqheze din Anglia şi Franţa din secolul al XVII-lea 
şi al XVIII-lea. In timp ce în Anqlia şi Franţa revoluţia a dus 
la crearea unei noi orînduiri politice, corespunzătoare modu
lui de productie canitalist, revolutia din martiP „a refor
mat numai vîrful politic, lăsînd neatinse toate bazele lui : 
vechea birocraţie, vechea armată, vechiul parchet" (vezi vo
lumul de fată, pag. 257). In timp ce în Analia şi Franta bur
qhezia s-a aflat într-adevăr în fruntea mişcării revoluţionare, 
burghezia prusiană a căutat să ajungă la putere nu pe calea 
revoluţiei, ci prin încheierea unor tranzacţii paşnice cu pu
terea regală. Marx arată că poziţia adoptată de Camphausen 
şi Hansemann în cursul revoluţiei nu se explică prin însuşi
rile personale ale acestor oameni politici, ci prin interesele 
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materiale ale clasei pe care o reprezentau. Burghezia prusiană, 
cuprinsă de teamă în faţa proletariatului care se ridica, era 
gata să accepte orice compromis cu forţele vechii societăţi. 
Ea a căutat cu orice preţ să rămînă pe „terenul legalităţii", 
renunţînd astfel la lupta decisivă împotriva forţelor societăţii 
feudale şi lăsînd neatins vechiul stat birocratic şi moşieresc, 
in mică măsură înnoit. Apărînd proprietatea feudală de teamă 
să nu se aducă vreo atingere proprietăţii burgheze, burghe
zia prusiană a îndepărtat de ea ţărănimea, aliatul ei necesar 
în lupta împotriva feudalismului. Prin aceasta ea s-a condam
nat din capul locului la înfrîngere, a creat condiţiile pentru 
victoria contrarevoluţiei. 

ln pledoaria rostită la procesul Comitetului districtual l 
democraţilor din Renania, Marx a dezvăluit adevăratul sens 
l faimosului „teren al legalităţii" ca o tendinţă de a impune 
vechile legi noii societăţi, care şi-a confirmat drepturile ei 
printr-o revoluţie. Dezvoltîndu-şi teoria sa despre bază şi 
suprastructură, Marx arată că, în pofida oricăror fantezii ale 
juriştilor, nu societatea se bazează pe lege, ci, dimpotrivă, 
legea trebuie să se bazeze pe societate, ea trebuind să fie 
expresia intereselor şi nevoilor generale ale societăţii care 
izvorăsc din modul de producţie materială respectiv. Menţi
nerea vechilor legi în pofida nevoilor şi cerinţelor dezvoltării 
sociale pregăteşte crizele sociale, care se rezolvă sub forma 
revoluţiilor politice. 

Făcînd bilanţul revoluţiei inconsecvente din martie, Max 
arată că rezultatul inevitabil al apărării „terenului legalităţii" 
şi a faimoasei „teorii conciliatoare" trebuia săi fie conflictul 
politic acut care a şi izbucnit în Prusia în noiembrie 1848 şi 
care s-a încheiat prin lovitura de stat de la 5 decembrie. 

Marx consideră acest conflict dintre puterea regală şi 
Adunarea naţională ca o luptă între două puteri de stat, între 
doi suverani. Dar două puteri suverane nu pot funcţiona în 
acelaşi timp, alături una de alta, într-un singur stat. Rezul
tatul luptei dintre ele trebuia să-l hotărască forţa materială. 
Marx dezvăluie profundele rădăcini de clasă ale acestei lupte. 
El arată că aici n-a fost un conflict politic între două frac· 
ţiuni parlamentare avînd la bază o singurăl societate, ci n 
conflict între două societăţi, un conflict social care a îm
brăcat o formă politică. Aici a fost o luptă între puterea re
gală, ca reprezentantă a societăţii vechi, feudal-aristocratice, 
şi Adunarea naţională, ca reprezentantă a societăţii burgheze 
modene. 
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Respingînd acuzaţiile aduse Comitetului districtual al de
mocraţilor din Rennia, Marx demonstrează că refuzul de a 
plăti impozite era pentru popor un mijloc firesc şi legitim de 
apărare, că el avea dreptul să răspundă la violenţă prin vio
lenţă. Marx apără cu consecvenţă şi hotărîre suvernitatea 
poporului, dreptul lui la revoluţie, la o intervenţie activă în 
mersul istoriei : „Cînd coroana săvîrşeşte o contrarevoluţie, 
poporul re tot dreptul să răspundă printr-o revoluţie" (vezi 
volumul de faţă, pag. 283) . 

Pledoaria lui Marx la procesul Comitetului districtual al 
democraţilor din Renania, ca şi pledoariile rostite de el şi de 
Engels la procesul „Noii gazete renane", constituie n exem
plu strălucit de folosire a tribunii judiciare pentru propagarea 
concepţiilor revoluţionare, pentru demascarea autorităţilor şi 
pentru dezvăluirea planurilor contrarevoluţiei. In pledoariile 
rostite de ei la procesul „Noii gazete renane", Marx şi Engels 
au apărat drepturile presei revoluţionare, a cărei primă mi
siune, după părerea lor, era aceea de a submina toate teme
liile regimului politic reacţionar existent. 

După lovitura de stat contrarevoluţionară din Prusia, 
Marx şi Engels şi-au întărit şi mai mult convingerea că soarta 
revoluţiei europene nu se decide în Germnia, ţară înapoiată 
din punct de vedere economic, ci în Franţa şi Anglia, care 
erau pe atunci cele mai dezvoltate ţări capitaliste din 
Europa. 

Intr-o serie de articole - „Mişcarea revoluţionră din 
Italia", „Mişcarea revoluţionară" etc. - Marx analizează dru
mul străbătut de revoluţia şi contrarevoluţia europeană în 
1848. El revine în repetate rînduri asupra înfrîngerii din iunie 
a proletariatului francez, care a atras după sine înfrîngerea 
duşmanului său, burghezia republicană franceză, iar pe întregul 
continent european înfrîngerea burgheziei şi a ţărănimii, care 
luptaseră împotriva absolutismului feudal, precum şi o nouă 
înrobire a popoarelor oprimate, care au răspuns la revoluţia 
din februarie prin lupta pentru independenţă. Marx sub
liniază astfel că destinele revoluţiei din Europa sînt strîns 
legate de destinele proletariatului, care este clasa cea mai 
înaintată. 

Făeînd bilanţul revoluţiei europene, Marx ajunge la con
cluzia că „principalul rod al mişcării revoluţionare de la 1848 
nu constă în ceea ce au cîştigat popoarele, ci în cea ce au 
pierdut - în pierderea iluziilor Jor• (vezi volumul de faţă, 
pag. 152). Toate iluziile revoluţiilor din februarie şi martie, 
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care au fost bogate în isun, m intenţii frumoase şi într-o 
elocvenţă înaripată, au fost călcate în picioare, fără milă, de 
mersul impetuos al istoriei, de atrocităţile contrarevoluţiei. 
Marx îndeamnă poporul să-şi însuşească învăţămintele pe 
care 1 le-a oferit contrarevoluţia, pentru a Ie aplica la timp şi 
fără teamă în bătăliile care vor urma. 

Toate articolele scrise de Marx şi Engels după lovitura 
contrarevoluţionară din Prusia sînt pătrunse de speranţa în
tr-o apropiată revoluţie proletară victorioasă în Franţa, care 
ar servi drept imbold pentru un avînt revoluţionar în ţările 
Europei, inclusiv Germania. Acest nou avînt, după cum spe
rau Marx şi Engels, trebuia să ducă la desăvîrşirea revoluţiei 
burghezo-democratice în Germania şi la trecerea la revoluţia 
proletară. Aceste idei despre revoluţia burghezo-democratică 
ca prolog al revoluţiei socialiste şi-au găsit o dezvoltare în 
teoria revoluţiei neîntrerupte, formulată de fondatorii mar
xismului pe baza experienţei revoluţiilor din anii 1848-1849. 

Marx considera că principalul duşman al revoluţiei pro
letare din Franţa este Anglia burgheză, ţara „care transformă 
naţiuni întregi în muncitorii ei salariaţi, care cu braţele ei 
uriaşe cuprinde 1 unea întreagă u. Marx socotea pe atunci că 
bătrîna Anglie poate fi doborîtă numai de un război mondial, 
care va crea condiţiile pentru o revoluţie victorioasă a car
tiştilor, partidul proletariatului englez. Articolul „Mişcarea 
revoluţionară", în care se face bilanţul revoluţiei europene 
din 1848, se încheie cu cuvintele: „Răscoala revoluţionară a 
clasei muncitoare franceze, război mondial - iată perspecti
vele anului 1849" (vezi volumul de faţă, pag. 164). 

După cum a arătat mai tîrziu Engels, în raţionamentele 
făcute de fondatorii marxismului în anii 1848-1849 cu pri
vire la perspectivele revoluţiei din Europa se manifesta o 
oarecare supraapreciere a maturităţii dezvoltării economice a 
ţărilor de pe continentul european, care ducea la ideea că re
voluţia socialistă în aceste ţări e o problemă a iitorului 
apropiat. 

Punîndu-şi speranţele, în primul rînd, în iniţiativa revo
luţionară a proletariatului francez, Marx şi Engels urmăreau 
totodată, cu neslăbită atenţie, mersul luptei în celelalte ţări 
din Europa. Ei sprijineau cu înflăcărare lupta pentru liber
tate a popoarelor oprimate. Intr-o serie de articole ei au ple
dat pentru independenţa Poloniei, întrucît socoteau că lupta 
de eliberare a poporului polonez prezintă o mare importanţă 
pentru democraţia europeană. In articolele lor : „Mişcrea 
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revoluţionară din Italia", „Proclamarea republicii la Roma", 
„Războiul din Italia şi din Ungaria", „Infrîngerea piemontezi· 
lor", Marx şi Engels au vorbit cu cea mai caldă simpatie despre 
lupta poporului italian pentru eliberarea sa. Ei considerau că 
prinipala cauză a înfrîngerilor suferite de acest popor o con
stituie politica trădătoare dusă de puterea regală din Piemont. 
„Impotriva trădării şi laşităţii guvernului - scria Engels -
există un singur mijloc : revoluţia" (vezi volumul de faţă, 
pag. 426). In loc să opună austriecilor numai armata regulată 
şi să se limiteze la metodele obişnuite de ducere a războiului, 
poporul italian, scria Engels, trebuie să recurgă la răscoala în 
masă, să desfăşoare un război revoluţionar, de partizani, un 
război cu adevărat naţional, pentru a pune capăt o dată pen· 
tru totdeauna jugului austriac. 

O serie de articole din volumul de faţă - „Lupta din Un· 
garia", „«Kălnische Zeitung» despre lupta maghiarilor", 
„Războiul din Italia şi din Ungaria", „Ungaria" - sînt consa· 
erate revoluţiei din Ungaria. Cu o deosebită atenţie şi cu multă 
simpatie au urmărit Marx şi Engels lupta revoluţionară a po
porului maghiar împotriva monarhiei habsburgice reacţio· 
nare. Analizînd mersul operaţiilor militare din Ungaria, 
Engels a acordat o deosebită importanţă faptului că conducă· 
torii revoluţiei ungare au ştiut să introducă unele măsuri care 
au asigurat sprijinirea revoluţiei de către ţărănime. El a sub· 
liniat de asemenea faptul că războiul din Ungaria luase ca
racterul unui război popular, de partizani, şi a dat o înaltă 
apreciere metodelor îndrăzneţe, revoluţionare, adoptate de 
guvernul Kossuth în lupta cu duşmanul. 

Marx şi Engels priveau problema naţională ca pe o parte 
constitutivă a problemei generale a revoluţiei din Europa. 
Pornind de la criteriul : căror interese serveşte mişcarea naţio· 
nală a cutărui sau cutărui popor, al cui instrument obiectiv 
este această mişcare - ei împărţeau popoarele în revoluţionare 
şi contrarevoluţionare. După părerea lor, popoare revoluţio
nare erau polonezii, ungurii şi italienii, a căror luptă contribuia 
la slăbirea principalelor state reacţionare de atunc'i ale Euro
pei : Rusia, Prusia şi Austria. In vara anului 1848, Marx şi 
Engels au avut o atitudine de caldă simpatie faţă de mişcarea 
naţională a cehilor, şi mai cu seamă faţă de insurecţia de la 
Praga. Totuşi, după înnăbuşirea acestei insurecţii, în mişca
rea popoarelor slave din Austria au căpătat preponderenţă 
elementele reacţionare burghezo·moşiereşti ; datorită acestui 
fapt, monarhia habsburgică şi ţaismul us au putut să se 
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folosească de aceste popoare pentru a înnăbuşi revoluţia din 
Germania şi din Ungaria. Ţinînd seama de schimbarea pro
dusă în conţinutul şi în caracterul obiectiv al mişcării 
naţionale a acestor popoare slave, Marx şi Engels le apreiază 
ca pe nişte popoare contrarevoluţionare. 

Examinînd poziţia adoptată în 1848-1849 de către Marx 
şi Engels în problema naţională, Lenin a scris că atunci un 
asemenea punct de vedere era perfect just, „deoarece în 1848 
existau motive istorice şi politice pentru a face deosebire 
între naţiunile «reacţionare» şi cele revoluţionar-democra
tice. Marx a avut dreptate condamnînd pe cele dintîi şi fiind 
pentru cele din urmă. Dreptul de autodeterminare este una 
dintre revendicările democraţiei care trebuie, în mod firesc, 
să fie subordonată intereselor generale ale democraţiei. In 
1848 şi în anii următori aceste interese generale au constat 
în primul rînd în lupta împotriva ţarismului" (V. I. Lenin. 
Opere, vol. 22, pag. 139) *, 

In articolele sale „Lupta din Ungaria" şi „Panslavismul 
democrat", Engels se pronunţă împotriva ideologiei naţiona
liste, orice formă ar lua ea, împotriva pangermanismului şi a 
panslavismului. Totuşi, alături de aprecierea istorică justă a 
mişcărilor unor popoare slave din Austria ca mişcări ce 
contraveneau în acel timp intereselor revoluţiei germane şi 
celei europene, articolele lui Engels conţin unele teze gre
şite cu privire la destinele istorice ale acestor popoare. 
Engels îşi exprimă părerea că aceste popoare nu mai sînt în 
stare să joace pe viitor un rol progresist în procesul evoluţiei 
istorice şi că ele sînt sortite să dispară ca popoare inde
pendente. In aceste articole ni se prezintă, de asemenea, 
un tablou unilateral al procesului de subjugare de către ger
mani a unui şir întreg de popoare slave, ca un proc·es pro
gresiv, legat de extinderea culturii şi a civilizaţiei. Această 
afirmaţie e în contrazicere cu tabloul politicii de jf şi de 
cotropire, practicată de statele germane în răsăritul Europei, 
care a fost schiţat chiar de Engels în alte scrieri ale sale (în 
seria de articole „Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la 
Polonia", din vol. 5 al ediţiei de faţă, precum şi în articolul 
„,Poznan" din volumul de faţă). Părerile lui Engels despre 
viitorul istoric al slavilor din imperiul austriac erau legate 
.de ideile lui cu privire la rolul popoarelor mici în procesul 
istoric. Engels credea că procesul evoluţiei istorice ulteri-

* Vezi şi V. I. Lenin, pere, voi. 22, d. P.M.R. 1952, pag. 145. 
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oare, a cărei principală tendinţă este centralizarea, duce 
aceste mici popoare la pierderea independenţei lor şi la ab
sorbirea lor de către naţiunile mari, care sînt mult mai via
bile. El a citat ca exemplu pe gelii din Scoţia, pe bretonii din 
Franţa şi pe bascii din Spania. Din acelaşi punct de vedere 
a apreciat el cucerirea unei părţi din teritoriul Mexicului de 
către Statele Unite ale Americii. Dar ocupîndu-se de desti
nele popoarelor mici, el nu a ţinut seama de faptul că, în 
afară de tendinţa spre centralizare, capitalismului îi este pro
prie şi o altă tendinţă, care constă în lupta popoarelor mici 
pentru independenţa lor, în năzuinţa lor de a-şi crea un stat 
propriu. Părerile greşite ale lui Engels despre rolul istoric al 
unor popoare slave se explică şi prin faptul că în anii 
1848-1849 elaborarea marxistă a problemei naţionale se afla 
încă în stadiul ei incipient, iar experienţa mişcărilor naţio
nale ale popoarelor mici era încă destul de neînsemnată. 
Trebuie de asemenea menţionate şi rezervele cu privire la 
destinele popoarelor slave, pe care le găsim în articolele lui 
Engels. „Dacă slavii ar fi început, în vreo perioadă oarecare 
î. timpul cît au fost asupriţi, o nouă istorie revoluţionară, ei 
încă ar fi făcut prin aceasta dovada vitalităţii lor. Revolu
ţia ar i fost din clipa aceea interesată ca ei să se elibereze, 
iar interesele particulare ale germanilor şi maghiarilor ar fi 
dispărut în faţa intereselor mult mai mari ale revoluţiei euro
pene" (vezi volumul de faţă, pag. 311). Dezvoltarea popoarelor 
slave din Austria în cei 100 de ani care s-au scurs de cînd 
au fost scrise aceste lucrări ale lui Engels a dovedit cu pri
sosinţă vitalitatea şi dîrzenia acestor popoare, care şi-au 
cucerit libertatea şi independenţa, şi-au creat statul lor pro
priu şi construiesc cu succ·es societatea socialistă. 

Făcînd, în paginile „Noii gazete renane", o analiză pro
fundă şi sistematică a luptei dintre forţele revoluţiei şi cele 
ale contrarevoluţiei din diferite ţări ale Europei, Marx şi 
Engels acordau totodată o mare atenţie analizei evenimen
telor de după lovitura de stat contrarevoluţionară din Prusia. 
Ei considerau că principala sarcină a democraţiei germane 
constă în a apăra, pas cu pas, poziţiile pe care le mai deţine 
încă în presă, în adunările populare şi în parlament. 

In articolele „Trei noi proiecte de lege", „Planul general 
de reforme al Hohenzollernilor", „Proiectul de lege hohen
zollernian cu privire la presă" sînt supuse unei critici ne
cruţătoare proiectele de lege depuse de guvernul Manteuffel, 
care, nefiind altceva decît un respectabil supliment la con-
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stituţia ciuntită acordată de rege la 5 decembrie 1848, urmă
reau să arunce ţara înapoi, în barbaria patriarhală a legisla• 
ţiei vechi-prusiene. 

Articolele lui Engels „Proiectul de adresă al celei de-a 
doua Camere " ,  „Dezbaterile de la Berlin în legătură cu 
adresa", „Şedinţa din 13 aprilie a celei de-a doua Camere 
de la Berlin" ,  „Dezbateri în legătură cu legea cu privire la 
placate" sînt consacrate criticii activităţii celei de-a doua 
Camere a dietei prusiene. Analizînd dezbaterile celei de-a 
doua Camere, Engels remarca, plin de indignare, că deputaţii 
ei, printre care şi reprezentanţii extremei stîngi, în loc să 
apere în mod deschis drepturile democratice ale poporului, 
fac, de dragul conformismului parlamentar, o concesie după 
alta. Engels îi învinuia pe liderii democraţiei mic-burgheze, pe 
aceşti „proaspeţi cavaleri de tribună parlamentară " ,  că 
speră să obţină prin metode parlamentare ceea ce se poate 
obţine numai prin metode revoluţionare, prin forţa armelor. 
In articolele lui Marx şi Engels cuprinse în volumul de faţă 
se fac·e o ascuţită critică parlamentarismului burghez şi se 
indică tactica deputaţilor revoluţionari în parlament, a cărei 
particularitate principală o constituie îmbinarea organică a 
activităţii parlamentare cu lupta dusă de masele populare în 
afara parlamentului. 

Activitatea din anii 1848-1849 a lui Marx şi Engels era 
ea însăşi indisolubil legată de lupta revoluţionară a maselor. 

In primăvara anului 1848, cînd Marx şi Engels au venit 
în Germania, răzleţirea şi insuficienta conştiinţă politică a 
proletariatului, slaba organizare şi efectivul destul de redus 
al Ligii comuniştilor au determinat singura tactică justă pe 
care o poate aplica proletariatul în aceste condiţii : partici
pare activă la revoluţia burgheză, la extrema stîngă a miş
cării democratice. Călăuzindu-se după această tactică, Marx, 
Engels şi adepţii lor au intrat în organizaţiile democratice, 
unde au apărat cu fermitate poziţiile proletariatului revolu
ţionar, nefăcînd nici un fel de concesii principiale democra
ţilor mic-burghezi, arătîndu-le echivocul şi inconsecvenţa lor 
şi împingîndu-i la acţiuni decisive. 

O arenă de activitate politică pentru Marx şi Engels, în 
afară de „Noua gazetă renană" şi de Asociaţia democrată din 
Colonia, era şi Uniunea muncitorilor din Colonia, prin inter
mediul căreia Marx, Engels şi adepţii lor se străduiau să ri
dice conştiinţa de clasă şi spiritul de organizare al muncitori
lor nu numai în Colonia, dar şi în întreaga Renanie. 
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In cursul revoluţiei a ctescut conştiinţa politică şi spiritul 
de iniţiativă al muncitorilor germani, care au început să în
ţeleagă din ce în ce mai bine propriile lor obiective de clasă 
şi să se elibereze de sub influenţa democraţilor mic-burghezi. 
Experienţa luptei a arătat că, în bătălia decisivă cu contra
revoluţia, liderii democraţiei mic-burgheze nu pot fi nişte 
aliaţi credincioşi. Datorită schimbării situaţiei, Marx, Engels 
şi adepţii lor, continuînd să acţioneze împreună cu demo
craţii într-o serie de probleme politice generale (ca, de pildă, 
alegerile în cea de-a doua Cameră a dietei prusiene), proce
dează în mod practic la crearea unei organizaţii politice in
dependente a proletariatului. In acest scop ei iau o serie de 
măsuri pentru reorganizarea şi întărirea Uniunii muncitorilor 
din Colonia. Aceste măsuri sînt aplicate printr-o luptă aprigă 
împotriva activităţii fracţioniste, disidente a lui Gottschalk şi 
a adepţilor lui (vezi, de pildă, hotărîrea filialei Uniunii mun
citorilor din Colonia şi anexele din volumul de faţă, pag. 
653-655). 

In primăvara anului 1849, datorită ascuţirii luptei de clasă 
în Germania, războiului revoluţionar din Ungaria şi începu
tului de avînt revoluţionar al mişcării în Franţa, a devenit 
deosebit de necesară crearea unei organizaţii independente 
a proletariatului. Susţinuţi de muncitorii germani înaintaţi, 
de elementele cele mai conştiente, la 14 aprilie 1849 Marx, 
Engels şi adepţii lor părăsesc Comitetul districtual al demo
craţilor din Renania şi rup astfel orice legături organizatorice 
cu liderii democraţiei mic-burgheze (vezi volumul de faţă, 
pag. 475). Indată după aceea, Uniunea muncitorilor din Colo
nia, condusă de ei, adoptă hotărîrea de a ieşi din uniunea 
asociaţiilor democrate din Renania şi de a stabili legături cu 
uniunile muncitorilor din Germania. Separîndu-se pe plan or
ganizatoric de democraţia mic-burgheză, Marx şi Engels nu 
au renunţat nici după aceea la acţiunile comune cu ea, în 
lupta cu duşmanul comun. 

Schimbarea de tactică, întreprinsă de Marx şi Engels după 
un an de la începutul revoluţiei din martie, se baza pe o apre
ciere a ·modificărilor survenite în această perioadă în re
partizarea forţelor de clasă din Germania, precum şi a schim
bărilor produse în conştiinţa muncitorilor germani. La aceste 
din urmă schimbări a contribuit într-o mare măsură „Noua 
gazetă renanău, care s-a manifestat din ce în ce mai făţiş ca 
organ al proletariatului revoluţionar. 
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Intr-o serie de articole - „Un document al burgheziei u, 
„Montesquieu al LVI-lea", „«Kălnische Zeitung» despre ale
geri" - Marx dezvăluie, pe bază de fapte concrete, cruzimea 
fără margini a burgheziei prusiene faţă de muncitori şi demască 
toate încercările ei făţanice de a cocheta cu proletariatul, 
promisiunile demagogice făcute de ea, înainte de alegeri, de 
a soluţiona dintr-o dată „problema socială". Polemizînd îm
potriva raţionamentelor teoretice confuze ale lui „Kălnische 
Zeitung" pe tema „problemei socialeu ca atare, Marx dez
văluie caracterul ei concret de clasă. El arată că, în ciuda 
speranţelor nutrite de burghezie că proletariatul, mica bur
ghezie şi ţărănimea vor vota pentru constituţia dăruită de 
rege, aceste clase sînt interesate în instaurarea republicii 
democratice, această formă de stat care le oferă mai multe 
posibilităţi pentru apărarea intereselor lor. „Nu sînt oare 
tocmai aceste clase cele mai radicale, cele mai democratice 
din întreaga societate ? Nu este oare tocmai proletariatul 
clasa specific revoluţionară ?" (Vezi volumul de faţă, 
pag. 238). 

Lozinca luptei pentru o republică germană democratică 
unică, pentru care luptau în mod consecvent Marx şi Engels, 
nu însemna numai înlăturarea formelor învechite ale O'în
duirii politice, a dominaţiei clasei reacţionare a moşierilor, 
ci şi rezolvarea în stil revoluţionar a problemei unificării 
Germaniei, a lichidării fărîmiţării ei seculare, care constituia 
o piedic! pentru continua dezvoltare economică şi politică 
a ţării. 

Ca şi într-o serie de articole ale lor anterioare, Marx şi 
Engels se pronunţă cu hotărîre împotriva planurilor de unifi
care a Germaniei „de susu, sub supremaţia uneia dintre mo
narhiile feudale - Austria sau Prusia (articolul „Adunarea 
de la Fran.furt"). Totodată, întemeietorii mrxismului luptă 
şi împotriva republicanilor mic-burghezi din Germania de 
sud, care încearcă să facă din Germania o republică federa
tivă după exemplul Elveţiei. 

In articolele scrise în timpul şederii sale forţate în Elveţia 
- „Fostul principatu, „Noile instituţii reprezentative. - Suc
cesele mişcării din Elveţia u, „Alegeri pentru tribunalul 
federal", „Personalităţile Consiliului federalu, „Consiliul na
ţional", „Presa din Elveţia u - Engels a schiţat o serie de 
picturi de gen ale vieţii politice din Elveţia, ţară care era 
un model de republică federativă burgheză, după cum Belgia 
era reputată ca o ţară model de monarhie burgheză. El ne 
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înfăţişează în mod sugestiv mărginirea locală, cantonală a 
vieţii politice din Elveţia mic-burgheză de atunci, prejudecă# 
tile caracteristice majorităţii oamenilor ei politici, îngustimea 
de vederi, meschinăria şi pedantismul lor. 

Respingînd cu hotărîre planurile mic-burgheze care ur· 
măreau să facă din Germania o republică federativă după 
modelul Elveţiei, Marx şi Engels au arătat că particuk.rităţile 
evoluţiei economice-sociale şi politice a Germaniei cer în 
mod imperios lichidarea stării de fărîmiţare a ţării, a particu
larismului ei, a puzderiei de stătuleţe, şi dictează necesitatea 
creării unei republici germane democratice unice. 

Marx şi Engels au subliniat în repetate rînduri că Ger
mania revoluţionară va fi nevoită să-şi apere libertatea şi in
dependenţa ei luptînd nu numai împotriva duşmanilor inteni, 
ci şi împotriva duşmanilor din afară, şi în primul rînd împo
triva principalelor forţe ale contrarevoluţiei europene : Anglia 
burgheză şi Rusia feudală-absolutistă. Marx şi Engels au 
demascat ţarismul rus ca principalul bastion al reacţiunii 
monarhiste şi feudale în Europa, fără a cărui nimicire nu se 
poate ajunge la victoria revoluţiei europene şi la adevărata 
unificare a Germaniei. 

Principala piedic'ă de ordin intern pentru unificarea pe 
cale revoluţionară a Germaniei era, după părerea lui Marx 
şi Engels, monarhia reacţionară prusacă a Hohenzollernilor, 
care era un bastion al forţelor învechite, perimate ale socie
tăţii feudale. In articolele „Isprăvile casei de Hohenzollern", 
„Noua constituţie prusiană u, „Noua cartă elaborată în spiri
tul curţilor marţiale", „Către poporul Meu u şi altele este schi
ţată în culori vii istoria înălţării dinastiei conducătoare pru
siene cu ajutorul uzurpărilor tîlhăreşti, al perfidiei şi violen
ţei, şi e înfăţişat rolul ei ticălos de sugrumător al mişcării de 
eliberare a poporului. 

O altă piedic'ă în calea unificării Germaniei era Austria 
feudală-absolutistă. Atîta timp cit exista imperiul Habsburgi
lor, nu putea fi vorba de eliberarea popoarelor subjugate, de 
statornicirea unei orînduiri cu adevărat democratice în în
treaga Germanie. 

Marx şi Engels au continuat să critice Adunarea naţia· 
nală germană, care avea o atitudine tolerantă fată de forţele 
contrarevoluţionare din Germania, în loc de a le lichida cu 
hotărîre. Deputaţii „bălţii cu broaşte de la Fran.furtu se în
deletniceau cu vorbăria filistină-profesorală pe tema dreptu
rilor fundaientale ale poporului germn, refuzînd acestui 
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popor străvechiul său drept fundamental : dreptul la răscoală 
(vezi articolele „Adunarea de la Frankfurt", „Darea de seamă 
a comisiei din Frankfurt cu privire la problema Austriei", 
„Viena şi Frankfurt", „O lovitură de picior dată de Prusia celor 
din Frankfurt"). Cînd însă Adunarea naţională de la Frank
furt a terminat, în sfîrşit, elaborarea constituţiei imperiului 
german, s-a văzut că ea nu e decît un petic de hîrtie, întrucît 
suveranii germani nu voiau să recunoască această constituţie. 

In primăvara anului 1849, în Renania şi în alte regiuni din 
Germania apusenă au izbucnit răscoale populare pentru apă
rarea constituţiei imperiului. Marx şi Engels s-au pronunţat 
pentru sprijinirea acestei mişcări, cu tot caracterul mărginit 
al obiectivelor ei. Caracterul de masă pe care l-a căpătat 
această mişcare, spuneau ei, îşi are explicaţia în faotul că 
„poporul vede în fiecare pas, oricît de neînsemnat, spre uni
ficarea Germaniei încă un pas spre înlăturarea micilor mo
narhi şi spre eliberarea de povara apăsătoare a impozitelor" 
(vezi volumul de faţă, pag. 514). In paginile „Noii gazete re
nane", Marx şi Engels au salutat lupta desfăşurată de masele 
populare, în care rolul cel mai important îl aveau muncitorii. 
Engels a participat în mod activ la răscoala din Elberfeld 
(vezi articolul „Elberfeld"). 

Poziţia curajoasă şi intransigentă a „Noii gazete renane", 
'are conducea lupta revoluţionară a maselor, a atras asupra 
ei, încă de la început, persecuţiile înverşunate ale guvernu
lui prusian şi ale autorităţilor judecătoreşti. !mpotriva redac
torilor ei au fost intentate o serie întreagă de procese. Dar 
procesul de la 7 februarie 1849 al „Noii gazete renane" şi 
procesul de la 8 februarie 1849 al Comitetului districtual din 
Renania au luat o întorsătură neplăcută pentru guvenul pru
sian. Pledoariile demascatoare, rostite de Marx şi Engels, car' 
au fost primite cu însufleţire de publicul din sală, au dus la 
achitarea lor de către Curtea cu juri şi au contribuit tntr-o 
măsură considerabilă la creşterea popularităţii redactorilor 
„Noii gazete renane". 

Guvernul prusian n-a renunţat la planurile sale de a re
duce la tăcere, într-un fel sau altul, „Noua gazetă renană". 
In mai 1849, după înnăbuşirea răscoalelor răzleţe din Renania, 
autorităţile prusiene au dat ordin ca Marx să fie expulzat 
pentru că nu avea cetăţenia prusiană. Represiunile poliţie
neşti împotriva lui Marx şi a celorlalţi redactori ai „Noii 
gazete renane" au făcut ca, la 19 mai 1849, gazeta să-şi înce
t'ZP ap;uiţia. In ultimul număr - tipărit în roşu - al gazetei, 



Marx şi Engels, făcînd bilanţul glorioasei lupte. desfăşurdte 
de ea pentru cauza revoluţiei, au subliniat cu toată tăria spi
ritul internaţionalismalui proletar care caracteriza această ga
zetă : „ . .. N-a fost oare sufletul revoluţiei din iunie sufletul 
gazetei noastre ?" (vezi volumul de faţă, pag. 563). In această 
gazetă, internaţionalismul proletar se îmbina în mod organic 
cu apărarea adevăratelor interese naţionale ale poporului 
german. Redacţia ei putea să spună pe bună dreptate : „Noi 
m salvat onoarea revoluţionară a patriei noastre". 

In cuvîntul de rămas bun „Către muncitorii din Colonia", 
redactorii gazetei au declarat că „ultimul lor cuvînt va fi în
totdeauna şi pretutindeni : emanciparea clasei muncitoare 1• 
(vezi volumul de faţă, pag. 578). 

Un loc deosebit ocupă, în volumul de faţă, două lucrări 
economice ale lui Marx : „Muncă salariată şi capital" şi manu
scrisul, în strînsă legătură cu această scriere, „Salariul". 

La baza lucrării „Muncă salariată şi capital", publicată în 
aprilie 1849 sub formă de articole de fond în „Noua gazetă 
renană", au stat prelegerile ţinute de Marx, ln decembrie 1847, 
la Asociaţia muncitorilor germani din Bruxelles. Publicînd 
această lucrare, Marx şi-a pus ca scop să descrie relaţiile 
economice care constituie baza materială a luptei de clasă 
în societatea capitalistă. El a căutat să dea proletariatului o 
armă teoretică, o profundă concepţie ştiinţifică asupra facto· 
rilor pe care se bazează, în societatea capitalistă, dominaţia 
de clasă a burgheziei şi robia salariată a mun�itorilor. Spre 
deosebire de „Mizeria filozofiei", în care concepţiile econo
mice ale lui Marx erau expuse într-o formă polemică, în 
„Muncă salariată şi capital" ele sînt expuse într-o formă sis
tematică şi populară, accesibilă muncitorilor. In comparaţie 
cu „Mizeria filozofiei", „Muncă salariată şi capital" consti
tuie un pas înainte în elaborarea doctrinei economice a 
lui Marx. 

In „Muncă salariată şi capital", Marx dezvăluie esenţa 
relaţiilor de producţie ale societăţii burgheze, care sînt ba
zate pe exploatarea muncitorilor salariaţi. Arătînd că exis
tenţa capitalului şi aceea a salariului se află într-o strînsă 
interdependenţă, Marx subliniază în acelaşi timp, cu toată 
tăria, caracterul antagonist al acestor relaţii. In opoziţie cu 
propovăduitorii armoniei dintre muncă şi capital, Marx dez
văluie contradicţia fundamentală dintre interesele lor. Pri
vind toate categoriile economice dintr-un punct de vedere 
istoric, el defineşte capitalul ca „o relaţie de producţie br-



gheză, o relaţie de producţie a societăţii burgheze" (vezi vo
lumul de faţă, pag. 455). 1n această lucrare, Marx continuă 
să dezvolte tezele de bază pentru elaborarea teoriei sale a 
plusvalorii. El ajunge la concluzia că creşterea capitalului, 
dezvoltarea forţelor de producţie le societăţii burgheze, 
progresul tehnic, aplicarea pe scară largă a maşinilor, toate 
duc la intensificarea exploatării proletariatului, la adîncirea 
mizeriei şi suferinţelor salariaţilor, care sînt producătorii 
bogăţiilor materiale. Astfel, în această luctare a sa, Marx 
expune într-o formă generală teza pauperizării relative 
şi absolute a clasei muncitoare în regimul capitalist, una din
tre tezele cele mai importante ale economiei politice marxiste. 

In ediţia de faţă, „Muncă salariată şi capital" se tipăreşte 
în forma în care a fost publicată în „Noua gazetă renană" . 
După cum arată Engels, pe atunci Marx nu-şi terminase încă 
critica economiei politic'e burgheze. Treaba asta a fost făcută 
abia spre sfîrşitul deceniului al 6-lea. De aceea în „Muncă sa
lariată şi capital" se găsesc expresii şi fraze întregi care, din 
punctul de vedere al lucrărilor de mai tîrziu ale lui Marx, sînt 
nereuşite şi chiar inexacte. La editarea acestei lucrări pentru 
masele largi de cititori, în 1891, Engels a făcut o serie de mo
dificări care în ediţia de faţă sînt indicate în note de subsol. 
Aceste modificări, după cum menţionează Engels, se referă 
la un singur punct : potrivit textului nterior, muncitorul 
vinde capitalistului munca sa, iar după modificările făcute de 
Engels el îi vinde forţa sa de muncă. Explicînd rostul acestor 
schimbări, Engels scrie că aici nu este vorba de simple cu
vinte, ci, dimpotrivă, de unul dintre punctele cele mai impor
tante ale teoriei economice, a cărui neînţelegere a adus eco
nomia politică clasică într-un impas. Ieşirea din acest impas 
a fost găsită de Marx. După cum scrie Engels în prefaţa la 
volumul al II-lea al „Capitalului ", Marx a dovedit că „nu 
munca este aceea care are valoare. Ca activitate care cre
ează valoare, ea nu poate avea o valoare specială, aşa cum 
greutatea nu poate avea o greutate specială, cum căldura nu 
poate avea o temperatură specială şi cum electricitatea nu 
poate avea o intensitate specială a curentului. Nu munca este 
cumpărată şi vîndută ca o marfă, ci for/a de muncă. In mo
mentul în care forţa de muncă devine marfă, valoarea ei de
pinde de munca încorporată în ea ca produs social şi este 
egală cu munca socialmente necesară pentru producţia şi re
producţia ei" (K. Marx. „Capitalul a I vol. II, 1955, pag. 
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16-17) *. Marfa forţă de muncă are însuşirea deosebită de a 
crea valoare, de a fi izvor de valoare, şi anume izvorul unei 
valori mai mari decît aceea pe care o posedă ea însăşi. Plus
valoarea reată de muncitor este însuşită de capitalist. Cu 
teoria plusvalorii, eaborată la sfîrşitul deceniului al 6-lea şi 
care şi-a găsit o fundamentare clasică în „Capitalul ", Marx 
a dezvăluit secretul exploatării capitaliste. 

Manuscrisul „Salariul", care, prin conţinutul lui, e foarte 
apropiat de „Muncă salariată şi capital", reprezintă, pe cit 
se pare, conspectul lui Marx pentru cîteva din ultimele pre
legeri ţinute de el la Bruxelles. Acest manuscris, care are un 
caracter fragmentar şi nu era destinat pentru tipar, prezintă 
totuşi un interes cu totul deosebit, întrucît completează în 
multe privinţe conţinutul lucrării „Muncă salariată şi capi
tal". Totodată i se potrivesc şi lui observaţiile făcute de 
Engels în 1891, în introducerea sa la „Muncă salariată şi 
capital" . 

In acest manuscris, Marx examinează influenţa pe care o 
are Creşterea forţelor de producţie asupra salariului şi ajunge 
la concluzia că partea din capital destinată maşinilor şi mate
riilor prime creşte mai repede decît cea destinată întreţinerii 
muncitorilor. Cu toate că aici nu întîlnim încă noţiunile de 
capital constant şi capital variabil, totuşi în acest manuscris 
Marx se apropie de teza elaborată de el mai tîrziu cu privire 
la compoziţia organică a Capitalului. Marx ajunge la conclu
zia că orice dezvoltare a noilor forţe de producţie în condi
ţiile capitalismului se dovedeşte a fi o armă împotriva 
muncitorilor. 

Un interes deosebit prezintă critica făcută de Marx dife
ritelor proiecte de uşurare a situaţiei muncitorilor, şi care 
au ca scop abaterea lor de la lupta de clasă, ca de pildă : în
fiinţarea de case de ec·onomii, introducerea învăţămîntului 
profesional şi, în fine, teoria lui Malthus. Susţinînd că, potri
vit unei legi a naturii, populaţia creşte mai repede decît 
mijloacele de subzistenţă, Malthus propunea să se micşoreze 
concurenţa dintre muncitori prin reducerea natalităţii. Marx 
acordă o atenţie deosebită demascării „întregii prostii, jos
nicii şi ipocrizii" a teoriei lui Malthus, care transformă feno
menele sociale în fenomene ale naturii, consideră că prole
tariatul îndură mizerie din propria lui vină şi-l pedepseşte 
pentru această vină. 

* Vezi şi Karl Marx : „Capitalul •, vol. II, E.S.P.L.P. 1958, ediţia a 
U-a, pag. 24. 
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In secţiunea despre asociaţiile muncitoreşti, Marx anali
zează aceste forme de unire a clasei muncitoare ca mijloc de 
pregătire în vederea răstunării vechii societăţi cu antagonis
mele ei de clasă. Analizînd relaţiile dintre muncă şi capital 
şi dezvăluind exploatarea muncitorilor, Mx subliniază tot
odată rolul istoric progresist al muncii salariate, al relaţiilor 
de producţie din societatea capitalistă, fără care n-ar fi fost 
create mijloacele materiale pentru eliberarea proletariatului 
şi întemeierea unei noi societăţi, şi însuşi proletariatul n-ar 
putea să atingă o asemenea treaptă de dezvoltare, cînd el de
vine capabil să săvîrşească revoluţia în vechea societate şi 
să se revoluţioneze pe sine însuşi. 

La sfîrşitul volumului au fost adăugate o serie de mate
riale şi documente scrise de Marx şi Engels în mai-iulie 1849, 
după încetarea apariţiei „Noii gazete renane", şi anume 
două declaraţii către redacţiile unor ziare, precum şi articolul 
lui Engels „Răscoala revoluţionară din Palatinat şi Baden • şi 
articolul lui Marx „13 iunie", despre acţiunea neizbutită a 
democraţilor mic'-burghezi din Paris. 

Secţiunea „Din manuscrisele postume ale lui K. Marx şi 
F. Engels", în afară de manuscrisul „Salariul" al lui Marx, 
cuprinde două articole ale lui Engels, nepublicate la timpul 
lor, despre situaţia din Franţa în ajunul alegerilor preziden
ţiale din decembrie 1848 : „Clasa muncitoare franceză şi ale
gerile prezidenţiale" şi „Proudhon". 

In anexele la acest volum sînt publicate o serie de docu
mente care oglindesc activitatea revoluţionară practică des
făşurată de Marx şi Engels, rolul lor conducător în lupta 
maselor largi populre. Din aceste documente fac parte mate
rialele în legătură cu activitatea lui Marx şi Engels în cadrul 
Uniunii muncitorilor din Colonia, precum şi relatările în 
legătură cu nişte banchete ale democraţilor la care au luat şi 
ei parte. Anexele cuprind şi o serie de materiale în legătură 
cu prigonirea lui Marx şi Engels de către autorităţile judi
ciare şi poliţieneşti ; aceste materiale ne dau o imagine des
pre situaţia grea şi încordată în care se redacta „Noua ga
zetă renană" şi se desfăşura activitatea lui Marx şi Engels în 
direcţia organizării şi educării politice a maselor populare. 

Scrierile lui Marx şi Engels cuprinse în volumul de faţă 
reprezintă un bogat material pentru lămurirea tezelor teore-
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tice şi tactice enunţate de întemeietorii marxismului în cursul 
revoluţiei din 1848-1849. 

* 
* * 

Aşa cum am mai arătat în prefaţa la volumul al cincilea 
al Operelor, identificarea articolelor lui K. Marx şi F. Engels 
apărute în „Noua gazetă renană.' prezintă o mare greutate 
din pricină că articolele nu sînt semnate, că există prea puţine 
indicaţii din partea autorilor înşişi şi lipsesc manuscrisele 
respective. In afară de aceasta, multe dintre articole poartă 
urmele muncii în comun a ambilor autori. In cazurile cînd 
nu s-a putut stabili care din ei - Marx sau Engels - este 
autorul articolului, nu s-a mai menţionat numele autorului. 

In cazurile cînd în original articolul era fără titlu şi acesta 
i-a fost dat de Institutul de marism-leninism, înaintea titlului 
s-a pus o steluţă. 

Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. l P.C.U.S. 
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Criza de la Berlin 1 

Colonia, 8 noiembrie. Situaţia pare extrem de complicată, 
dar în realitate este cît se poate de simplă. 

Regele, după cum observă pe bună dreptate „Neue Preus
sische Zeitung" 2, se sprijină pe „baza foarte largă" a drep
turilor sale „ereditare, consfinţite prin graţia lui dumnezeu" .  

De cealaltă parte se află Adunarea naţională, care e lipsită 
de orice bază şi care trebuie abia să-şi constituie, să-şi pună 
o bază. 

Avem de-a face cu doi suverani I 
Veriga intermediară între ei este Camphausen, cel cu teo

ria concilierii3. 
Din momentul în care nu vor putea sau nu vor vrea să 

ajungă la o înţelegere, cei doi suverani vor fi nişte suverani 
învrăjbii. Regele are dreptul să arunce Adunării mănuşa, 
iar Adunarea are dreptul să arunce regelui mănuşa. Dreptul cel 
mai mare este de partea puterii celei mai mari. Puterea se 
probează în luptă, iar proba luptei este victoria. Ambele 
puteri îşi pot dovedi dreptul numai prin victorie, şi numai 
înfrîngerea va arăta cine nu are dreptate. 

Pînă acum regele n-a fost un rege constituţional. El este 
un monarh absolut, care consimte - sau nu consimte - să 
se instituie un regim constituţional. 

Pînă acum Adunarea n-a fost constituţională, ea este o 
adunare constituantă. Pînă acum ea a năzuit spre instituirea 
unui regim constituţional. Ea poate să renunţe sau să nu 
renunţe la năzuinţa ei. 

Un timp oarecare, regele şi Adunarea s-au împăcat cu 
ceremonialul constituţional. 

Pretenţia regelui de a constitui, împotriva voinţei majori
tăţii Camerei, un guven Brandenburg care să ie pe placul 
lui este petenţia unui rege absolut. 
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Pretenţia Camerei de a-i interzice regelui, printr-o del
gaţie directă, constituirea unui guvern Brandenburg este 
pretenţia unei Camere absolute. 

Atît regele cît şi Adunarea s-au făcut vinovaţi faţ. de 
convenţia constituţională. 

Atît regele cit şi Adunarea au revenit fiecare pe poziţiile 
sale iniţiale: regele în mod conştient, iar Camera în mod 
inconştient. 

Avantajul este ele partea regelui. 
Dreptul este de partea puterii. 
Frazeologia juridică este de partea neputinţei. 
Guvernul Rodbertus s-ar dovedi a i egal cu zero, întrucît 

plus şi minus se anulează reciproc. 

Scris de K. Marx 
l a  8 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 138 
din 9 noiembrie 1848 

Se tipărnşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



7 

Fostul principat 4 

Din republica Neuchâtel, 1 noiembrie. Aţi vrea, desigur, 
să aflaţi cîte ceva şi despre o ţărişoară care, pînă nu demult, 
se bucura de binefacerile dominaţiei prusace, dar care, prima 
dintre toate ţările supuse regelui Prusiei, a ridicat steagul 
revoluiei şi a alungat guvernul prusac autohton. Este vorba 
de fostul „principat Neuenburg şi Valendis" 5, unde d-l Pfuel, 
actualul prim-ministru, a făcut, n calitate de guvenator, 
primii săi paşi în cariera administrativă şi a fost demis de 
popor în mai a.c., înainte de a reuşi să culeagă lauri în Poznan 
şi să obţină la Berlin, ca prim-ministru, un vot de neîncre
dere. Această ţărişoară a adoptat acum mîndra denumire de 
„Republique et Canton de Neuchâtel", şi poate nu este de
parte timpul cînd ultimul prusac neuchâtelez din gardă îşi 
va peria la Berlin tunica lui verde. Trebuie să mărturisesc 
că m avut nostima satisfacţie ca la cinci săptămîni după 
ce am fugit de sfînta hermandadă 6 prusacă să mă pot plimba 
din nou nestingherit pe un pămînt care de jure * aparţine încă 
Prusiei. 

De altfel, republica şi cantonul Neuchâtel se află, fără 
îndoială, într-o situaţie mult mai bună decît fostul principat 
Neuenburg şi Valendis, după cum rezultă din faptul că la 
recentele alegeri pentru Consiliul naţional elveţian, candi
daţii republicani au obţinut peste 6.000 de voturi, în timp ce 
candidaţii regaliştilor sau ai 11beduinilor" - cum i se spune 
pe aici - s-au ales doar cu vreo 900. In Marele consiliu au 
fost de asemenea aleşi aproape numai republicani, şi numai 
un mic sat de mnte, Les Ponts, în care domină aristocraţii, 
l-a trimis pe fostul consilier de stat regalo-prusaco-princiar
neuenburghez Calame ca reprezentant al său la Neuchâtel. 

* - de drept. - Nota Trad. 
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unde a trebuit să depună acurm cîteva zile jurămîntul de cr
dinţă faţă de rpublică. In locul vechiului ziar regalist „Con
stitutionnel neuchâtelois" , la La-Chaux-de-Fonds, cea mai in
dustrializată şi mai republicană localitate din canton, apare 
acum ziarul ,,Republicain neuchâtelois " 7, o publicaţie destul de 
bună, deşi e scrisă în detestabilul dialect francez al celor din 
Jura elveţiană. 

Industria de ceasornice din Jura şi manufactura de dantelă 
din Traversthal *, principalele surse de existenţă ale acestei 
ţărişoare, au început să lucreze din ce în ce mai bine, iar 
muntenii, în ciuda stratului gros de zăpadă care s-a aşternut 
aici, îşi recapătă treptat voioşia lor de altădată. Cît despre 
,, beduini", ei îşi plimbă de colo pînă colo mutrele lor posomo
rîte, î;;i poartă fără rost, în văzul tuturor, la pantaloni, cămaşă 
şi palarii, culorile Prusiei şi suspină zadarnic de dorul onora
bilului domn Pfuel şi al decretelor care începeau cu cuvintele: 
„Nous Frederic-Guillaume par la grâce de Dieu" ** .  Aici, în 
Jura, la 3.500 m altitudine, culorile Prusiei - pălării negre 
cu panglici albe - provoacă aceeaşi plictiseală şi aceleaşi 
glume echivoce ca şi la noi pe Rin ; de n-ai vedea drapelele 
elveţiene şi marile placarde „Republique et Canton de Neu
châtel ", ai crede că eşti acasă. De altfel am bucuria să vă pot 
spune că în revoluţia din Neuchâtel - ca de altfel în toate 
revoluţiile din 1848 - muncitorii germani au juca; un rol 
hotărîtor şi cît se poate de onorabil. De aceea le poart. aris
tocraţii atîta ură. 

Scris de F. Engels 
la 7 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 140 
din 1 1  noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germnă 

• Denumirea franceză : Val-de-Travers. - Nota Red. 
• •  - „Noi, Frederic-Wilhelm, prin graţia lui dumnezeu•.  - Nota Trad. 
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Berna, 9 noiembrie. Alaltăieri s-au întrunit aici noile organe 
legislative ale Confederaţiei : Consiliul naţional elveţian şi 
Consiliul cantoanelor [Stănderat] . Oraşul Berna şi-a dat 
toată osteneala pentru a le face o primire cit mai fastuoasă 
şi mai cordială. Muzică, corteii, salve de tunuri şi dangăt 
de clopote, iluminaţii - nimic din ceea ce se obişnuieşte în 
asemenea ocazii n-a lipsit. Şedinţele au început chiar în 
aceeaşi i, adică alaltăieri. Consiliul naţional, ales prin vot 
universal şi proporţional cu numărul populaiei (Bena a tri
mis 20 de deputaţi, Zirichul 12, iar cele mai mici cantoane 
cite 2-3), este compus, în marea lui majoritate, din liberali 
de nuanţă radicală. Partidul net radical dispune de un număr 
considerabil de mandate, în timp ce partidul conservator nu 
are decit 6 sau 7 din cele peste 100 de voturi. Consiliul can
toanelor, în care fiecare canton este reprezentat prin 2 depu
taţi, iar fiecare semicanton printr-un deputat, are aproape 
aceeaşi compoziţie şi acelaşi caracter ca şi ultima Dietă 
federală [Tagsatzung] . Vechile cantoane [Urkantonli] şi-au 
trimis şi de data asta ciţiva adepţi veritabili ai Sonderbundu
li 8, şi, ca urmare a alegerilor indirecte, elementele reacţio
nare, deşi consituie o minoritate cu totul neînsemnată, sînt 
totuşi reprezentate în Consiliul cantoanelor printr-un număr 
mai mare de deputaţi decit în Consiliul naţional. In fond Con
siliul cantoanelor nu este altceva decit aceeaşi Dietă federală, 
reînnoită prin desfiinţarea mandatelor imperative 9 şi prin 
renoaşterea valabilităţii voturilor semicantoanelor ; el a 
fost împins pe planul al doilea prin crearea Consiliului naţio
nal. Consiliul cantoanelor joacă rolul ingrat al Senatului sau 
al Camerei pairilor, care constă în a frîna nestăvilita năzuinţă 
spre inovaţii de care se presupune că ar fi animat Coniliul 
naţional, rolul unui moştenitor al maturei înţelepciuni şi pru-
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dentei chibzuinţe a strămoşilor. Această serioasă şi venerabilă 
instituţie împărtăşşte de pe acum soarta suratelor ei, dintre 
care două - cea din Anglia şi cea din America - îşi mai duc 
şi azi existenţa, iar a treia - cea din Franţa - şi-a şi dat 
obştescul sfîrşit ; înainte ca el să fi dat vreun semn de viaţă, 
Consiliul cantoanelor este dat uitării de către presă, care se 
ocupă numai de Consiliul naţional. Aproape nimeni nu mai 
vorbeşte de el, şi dacă ar impune să se facă acest lucru, ar 
fi cn atît mai rău pentru el. 

Cu toate că trebuie să reprezinte întreaga „naţiuneu elve
ţiană, Consiliul naţional, încă de la prima �ui şedinţă, a dat 
dovadă, dacă nu de spirit îngust cantonal, în orice caz de 
tendinţe de dezbinare şi de pedanterie specific elveţiană. 
Pentru a alege un preşedinte a fost nevoie să se voteze de 
trei ori, deşi numai trei candidaţi - care de altfel erau cu 
toţii din Berna - aveau şanse serioase de a fi aleşi. Este 
vorba de d-nii Ochsenbein, Funk şi Neuhaus ; primii doi -
reprezentanţi ai vechilor radicali din Berna, cel de-al treilea 
- reprezentant al vechilor liberali, semiconservatori. Pînă la 
urmă a fost ales d-l Ochsenbein, cu 50 de voturi din 93, adică 
cu o majmitate neînsemnată de voturi. Faptul că cei din 
Zirich şi alţi moderados 1 0  i-au opus d-lui Ochsenbein pe în
ţeleptul şi experimentatul domn Neuhaus, este de înţeles ; 
dar faptul că d-l Funk, care este de aceeaşi orientare politică 
ca şi d-l Ochsenbein, i-a fost opus acestuia şi menţinut în 
decursul a două scrutine, dovedeşte că partidele sînt încă 
prea puţin consolidate şi disciplinate. In orice caz, prin ale
qerea d-lui Ochsenbein radicalii au repurtat victoria în prima 
competiţie dintre partide. La alegerea de vicepreşedinte, care 
a urmat după aceea, a fost obţinută o majoritate absolută de 
voturi abia la al cincilea scrutin ! Spre deosebire de Consi
liul naţional, seriosul şi experimentatul Consiliu al cantoane
lor a ales aproape în unanimitate, chiar la primul scrutin, ca 
preşedinte al său pe moderado-ul Furrer din Zirich. Aceste 
două alegeri arată în suficientă măsură cît de deosebit este 
spiritul care domneşte în cele două Camere şi cît de inevi
tabilă este izbucnirea unor divergenţe şi' conflicte între ele 
într-un viitor foarte apropiat. 

O interesantă chestiune, care va forma curînd obiectul 
dezbaterilor, este aceea a alegerii capitalei. Ceea ce provoacă 
interesul elveţienilor este faptul că mulţi dintre ei sînt inte
resaţi în această chestiune din punct de vedere material ; 
pentru străinătate ea este interesantă prin faptul că tocmai 
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aceste dezbateri vor arăta în modul cel mai limpede în ce 
măsură a fost lichidat vechiul patriotism local, vechea măr
ginire cantonală. Cea mai aprigă concurenţă şi-o fac oraşele 
Berna, Ziirich şi Lucerna. Berna încearcă să dovedească 
- fără succes însă - că Zirich trebuie să se mulţumeascd 
cu universitatea federală, iar Lucerna cu tribunalul federl 
[Bundesgericht] . Berna este, în orice caz, singurul oraş in
dicat, deoarece se află pe linia de trecere de la Elveţia ger
mană la cea franceză, este capitala celui mai mare canton şi 
devine centrul întregii mişcări din Elveţia. Este clar că, 
pentru a căpăta oarecare influenţă, Berna trebuie să obţină 
şi universitatea şi tribunalul federal. Dar poate cineva să-i 
facă pe elveţieni să înţeleagă acest lucru cînd fiecare dintre 
ei este un adept fanatic al capitalei cantonului său ? Este 
foarte posibil ca Consiliul naţional , care este mai radical, 
să se pronunţe pentru Berna cea radicală, iar seriosul Con
siliu cantonal pentru seriosul şi prea înţeleptul Zirich. Şi 
atunci va fi într-adevăr greu de tot să se găsească o ieşire 
din această situaţie. 

La Geneva domneşte de trei săptămîni o mare eferves
cenţă. La alegerile pentru Consiliul naţional, patriienii şi 
burghezii reacţionari, care, ca proprietari ai vilelor, ţin satele 
din jurul Genevei într-o dependenţă aproape feudală, au fă
cut să fie aleşi, cu ajutorul ţăranilor lor, toţi cei trei candidaţi. 
Dar biroul a anulat aceste alegeri pe motivul că intraseră în 
urnă mai multe buletine de vot dedt fuseseră distribuite. Nu
mai această anulare a putut linişti pe muncitorii revoluţionari 
din Saint-Gervais, care porniseră deja, în grupuri mari, pe 
străzi, strigînd: „Aux armes l u  * Comportarea muncitorilor în 
cursul următoarelor opt zile a fost atît de alarmantă, încît 
burghezii au preferat să nu participe de loc la alegeri decît 
să provoace o revoluţie cu inevitabilele ei orori, pe care le 
vedeau parcă petrecîndu-se aevea. Şi aceasta cu atît mai 
mult, cu dt guvernul ameninţa că-şi va da demisia în cazul 
cînd candidaţii reacţionari vor fi din nou aleşi. In acest 
timp radicalii au făcut unele schimbări în lista lor electorală, 
au prezentat cîţiva candidaţi mai moderaţi şi, recuperînd ceea 
ce pierduseră pentru că nu făcuseră agitaţie la timp, au ob
ţinut la noile alegeri 5.000-5.500 de voturi, adică cu aproape 
1.000 de voturi mai multe decît au întrunit reacţionarii data 
trecută. Cei trei candidaţi reacţionari nu au obţinut mai ni
mic : cele mi multe voturi - 1.500 - au fost date gener-

* - ,,La arme I " .  - Nota Trad. 
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lului Dufour. Peste o săptămînă au avut loc alegerile pentru 
Marele consiliu. Oraşul a ales 44 de radicali, iar raioanele 
săteşti, care trebuiau să trimită în Marele consiliu 46 de 
deputaţi, au ales aproape numai reacţionari. „Revue de 
Geneve u 11 îşi continuă polemica i cu ziarele burgheze me
nită să lămurească dacă toţi aceşti 46 de deputaţi sînt nişte 
reacţionari sau dacă unii dintre ei vor vota pentru guvernul 
radical. Acest lucru ni-l va arăta viitorul cel mai apropiat. 
Situaţia poate deveni şi mai încurcată la Geneva, căci dacă 
guvernul, care aici este ales direct de popor, va i nevoit 
să-şi dea demisia, s-ar putea foarte uşor întîmpla ca la noile 
alegeri, cum a fost cazul cu cel de-al doilea scrutin pentru 
Consiliul naţional, majorităţii reacţionare din Marele con
siliu să-i fie opus un guvern radical. De altfel este sigur că 
muncitorii genevezi nu aşteaptă decît un prilej favorabil 
pentru a-şi consolida, printr-o nouă revoluţie, cuceririle 
din 1 841 12, care le sînt ameninţate. 

In general, în comparaţie cu primii ani ai acestui deceniu, 
Elveţia a făcut progrese însemnate. Dar nici una din clase n-a 
cunoscut schimbări atît de izbitoare ca acelea care s-au pro
dus în rîndurile clasei muncitoare. In timp ce în sinul bur
gheziei, şi mai cu seamă în vechile familii patriciene, exercită 
o dominaţie aproape exclusivă învechitul spirit de mărginire 
locală, care în cazul cel mai bun îmbracă forme mai moderne, 
muncitorii elveţieni au făcut progrese considerabile în direc
ţia propriei lor dezvoltări. Inainte ei aveau o atitudine rezer
vată faţă de germai şi se făleau în modul cl mai absurd cu 
trufia lor naţională „liber-elveţiană", se plîngeau de „vene
tici" şi nu luau parte la mişcarea epocii noastre. Acum toate 
s-au schimbat. De cînd condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, 
de cînd Elveţia s-a democratizat şi mai ales de cînd locul 
micilor puciuri l-au luat revoluţiile europene şi bătăliile de 
felul celor din iunie de la Paris şi din octombrie de la Viena 
- muncitorii elveţieni participă tot mai activ la mişcarea 
politică şi socialistă. Ei au început să adopte o aitudine fră
ţească faţă de muncitorii străini, mai ales faţă de germani, şi 
nu se mai mîndresc cu „spiritul lor liber elveţian". In Elveţia 
franceză şi în numeroase localităţi din Elveţia germană se 
adună laolaltă, fără nici o deosebire, în una şi aceeaşi uniune 
muncitorească, germani şi elveţieni germani, iar uniunile în 
care elveţienii constituie majoritatea au hotărît să adere ·1a 
uniunile democratice germane - organizaţie proiectată şi, 
în parte, deja creată. Şi în timp ce cei mai radicali dintre 
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radicalii Elveţiei oficiale visează, în cazul cel mai bun, o 
republică helvetică unică şi indivizibilă, pe muncitorii elve
ţieni îi poţi adeseori auzi exprimîndu-şi părerea că toată in
dependenţa micii Elveţii va fi curînd măturată de furtuna 
europeană care se apropie. Şi asemenea păreri sînt exprimate 
de aceşti proletari „trădători de patrie" cu sînge rece şi pe un 
ton de totală indiferenţă, fără nici un cuvînt de regret ! Toţi 
elveţienii pe care i-am întîlnit manifestau o vie simpatie faţă 
de luptătorii vienezi, dar la muncitori această simpatie mer
gea pînă la fanatism. Despre Consiliul naţional, despre Con
siliul cantoanelor, despre puciul clericalilor din Freiburg 13 
nu se spunea nici un cuvînt, în schimb Viena, Viena era pe 
buzele tuturor, de dimineaţa pînă seara. Aveai impresia că 
acest oraş a devenit din nou, ca pe vremea lui Tell 14, capi
tala elveţienilor, că ei au devenit din nou austrieci. Circulau 
acolo sute de zvonuri, care erau discutate şi puse la îndoială, 
pentru ca apoi să i se dea crezare, iar după aceea veracita
tea lor să fie din nou contestată ; erau comentate diverse 
variante ; şi cînd, în cele din urmă, s-a confirmat categoric 
şlirea înfrîngerii eroicilor muncitori şi studenţi din Viena, 
copleşiţi de superioritatea numerică şi de barbaria trupelor 
lui Windischgratz, ea a produs o asemenea impresie asupra 
acestor muncitori elveţieni, ca şi cum la Viena s-ar fi decis 
propria lor soartă, ca şi cum ar fi suferit o înfrîngere îns.şi 
cauza propriei lor ţări. Această stare de spirit nu este, fireşte, 
generală, dar ea cuprinde tot mai mult rîndurile proletariatu
lui elveţian, iar faptul că în multe localităţi predomină de pe 
acum această stare de spirit constituie, pentru o ţară ca 
Elveţia, un imens pas înaint.. 

Scris de F. Engels 
la 9 noiembrie 1 848 

Publicat n 
„Noua gazetă renană" nr. 1 43 
din 15 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Contrarevoluţia de la Berlin 

I 

Colonia, 11 noiembrie. Guvernul Piuel reprezenta o „ne
înţelegere" ; adevăratul s ău sens îl constituie guvernul Bran
denburg. Guvernul Pfuel a fost doar un indiciu al conţinutu
lui, în timp ce guvenul Brandenburg este însuşi conţinutul. 

Brandenburg în Adunare şi Adunarea la Brandenburg 18• 
Aşa sună inscripţia funerară a casei Brandenburg I 11 
Impăratul Carol al V-lea a stîrnit uimire cînd a dat ordin 

s ă  fie înmormîntat pe cînd era încă în viaţă 17 • Dar s ă  înscrii 
pe propria-ţi piatră funerară o glumă de prost gust, îns eamnă 
s ă-l întreci pînă şi pe Carol al V-lea, cu tot codul lui penal 11•  

Brandenburg în Adunare şi Adunarea la Brandenburg ! 
Odată un rege al Prusiei şi-a făcut apariţia în Adunare. 

Nu era adev.ratul Brandenburg. Marchizul von Brandenburg, 
care s-a arătat alaltăieri în Adunare, era adevăratul rege 
prusac. 

Corpul de gardă în Adunare şi Adunarea la corpul de 
gardă ! Adică Brandenburg în Adunare şi Adunarea la Bran
denburg I 

Sau, p oate, Adunarea de la Brandenburg - căci Berlinul, 
precum se ştie, se află în provincia Brandenburg - îl va do
mina„. pe Brandenburg în Adunare ? Işi va căuta Branden
burg o pavăză în Adunare, ca odinioară Capet într-o altă 
adunare ? 19 

Brandenburg în Adunare şi Adunarea la Brandenbmg -
iată o formulă cu mai multe înţelesuri, echivocă, care poate 
duce la evenimente grave I 

După cum se ştie, popoarelor le e mult mai uşor să vină 
de hac regilor decît adunărilor legislative. Istoria cunoaşte 
o serie întreagă de răscoale zadarnice ale poporului împo
triva adunărilor naţionale. Ea ne oferă numai două mari 
excepţii de la această regul ă. Poporul englez a alungat Par-
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lamentul cel lung în persoana lui Cromwell, iar poporul fran
cez Corpurile legiuitoare în persoana lui Bonaparte. Dar Par
lamentul cel lung devenise de multă vreme un parlament 
trunchiat, iaT Corpurile legiuitoare un cadavru. 

Dar poate că regii au avut mai multe şanse decît popoa
rele în răscoalele lor împotriva adunărilor legislative ? 

Carol I, Iacob al II-lea, Ludovic al XVI-lea, Carol al X-lea 
formează o galerie de predecesori prea puţin promiţătoare în 
această p rivinţă. 

Dar în Spania şi în Italia există precedente mai încuraja
toare. Şi acum, de curînd, la Viena ? 

Totuşi,  nu trebuie să uităm că la Viena s-a întrunit un 
congres al popoarelor şi că reprezentanţii popoarelor slave, 
cu excepţia polonezilor, au trecut, cu surle şi trîmbiţe, în 
tabăra împăratului 2l. 

Războiul dintre camarila de la Viena şi Reichstag a fost 
în acelaşi timp un război între Reichstagul slav şi Reichstagul 
german. In schimb, în Adunarea de la Berlin s ciziunea n-a 
fost provocată de slavi, ci de sclavi, iar sclavii nu sînt un 
partid, ci cel mult pleava unui partid. Grupul dezertor al 
deputaţilor de dreapta de la Berlin 2 1 nu întăreşte lagărul 
inamic, ci îi  transmite doar maladia mortală a trădării. 

In Austria, p artidul slav a ieşit învingător împreună cu 
camarila ; acum el se bate cu camarila pentru împărţirea 
prăzii. Dacă va ieşi îningătoare camarila b erlineză, ea nu 
va trebui să împ artă prada cu cei de dreapta şi s-o apere î m
potriva lor, ci le va da doar un bacşiş şi un picior în spate. 

Coroana prusacă are dreptul, din punctul .ei de vedere, să 
se opună Adunării c a  o coroană absolută. Dar Adunarea pro
cedează ilegal dacă nu apare în faţa coroanei ca o adunare 
absolută. Inainte de toate, ea trebuia să-i aresteze pe miniştri 
pentru crima de înaltă trădare faţă de suveranitatea poporu
lui. Ea trebuia să pedepsească cu proscrierea şi să pună în 
afara legii pe orice funcţionar care dă ascultare altor ordine 
decît ale ei. 

S-ar putea totuşi întîmpla ca slăbiciunea politică de care 
dă dovadă Adunarea naţională la Berlin să devină forţa ei 
civică în provincii. 

Burghezia ar transforma cu multă plăcere, prin bună în
ţelegere, monarhia feudală într-o monarhie burgheză. După 
ce i-ar smulge partidului feudal blazoanele şi titlurile care 
j ignesc mîndria ei burgheză şi ar desfiinţa veniturile care 
ţin de proprietatea feudală şi care impietează asupra modu-
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lui de apropriere burghez, ar încheia cu plăcere o alianţă cu 
partidul feudal şi ar subjuga împreună cu el poporul. D ar ve
chea biro craţie nu vrea să coboare rpînă la rolul de slujnică 
a unei burghezii al cărei preceptor despotic a fost pînă acum. 
Partidul feudal nu vrea să s acrifice pe altarul burgheziei pri
vilegiile şi interesele sale. Şi, în sfîrşit, coroana vede în ele
mentele vechii so cietăţi feudale - a cărei supremă excres
cenţă este - propria şi adevă1ata ei b ază socială, în timp ce 
burghezia reprezintă pentru ea un teren străin, artificial, pe 
care nu poate decît să piară. 

Din dreptul romantic „prin graţia lui dumnezeu" burghe
zia face un drept prozaic bazat pe documente, din dominaţia 
sîngelui nobil ea face dominaţia hîrtiei, iar din soarele regal 
o lampă astrală burgheză. 

De aceea monarhia nu s-a lăsat ademenită de promisiunile 
viclene ale burgheziei. Jumătăţii de revoluţie a burgheziei, co
roana i-a răspuns cu o întreagă contrarevoluţie. Ea a aruncat 
burghezia înapoi în braţele revoluţiei, în braţele poporului, 
proclamînd : 

Brandenburg în Adunare şi Adunarea la Brandenburg ! 
Şi dacă mărturisim că nu ne aşteptăm din p artea burghe

ziei la un răspuns demn de situaţie, nu putem, totodată, să nu 
relevăm faptul că, în răzvrătirea ei împotriva Adunării na
ţionale, coroana recurge la măsuri tranzacţionale, ipo crite, ş i  
îşi ascunde capul sub vălul constituţional to cmai într-un m o 
ment cînd caută să scape de acest văl împovărător. 

Brandenburg e dornic să primească de la puterea centrală 
germană ordinul de a efectua o lovitură de stat. La ordinul 
puterii centrale regimentele de gardă sînt aduse la Berlin. 
Contrarevoluţia de la Berlin e pusă la cale din ordinul puterii 
centrale germane. Brandenburg ordonă Adunării de la 
Frankfurt să-i dea un asemenea ordin. Adunarea renunţă la 
suveranitatea ei tocmai într-un moment cînd este gata să şi-o 
afirme. Se înţelege că d-l Bassermann s-a agăţat cu ambele 
mîini de ocazia de a juca un rol de slugă cu aparenţe de stă
pîn. El are fosă saisfacţia că şi stăpînul j o acă, l a  rîndul său, 
un rol de slugă. 

Oricum ar cădea zarurile la Berlin, dilema, este : rege sau 
popor, - şi.„ poporul va ieşi învingător cu lozinca : Branden
b urg în Adunare şi Adunarea la Brandenburg I 

Vom mai trece poate prin încă o şcoală grea, dar aceasta 
este o şco ală care pregăteşte revoluţia totală. 
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II 

Colonia, 11 noiembrie. Revoluţia europeană descrie un 
cerc. Ea a început în Italia şi a căpătat un caracter european 
la Paris ; prima replică a revoluţiei din februarie a fost revo
luţia din Viena, care, la rîndul ei, a avut ca replică pe cea din 
Berlin. Contrarevoluţia europeană a d at prima ei lovitură în 
Italia, la Neapole, apo i la Paris - în zilele din iunie - ea a 
căpătat un caracter european ; prima replică a contrarevo
luţiei din iunie a avut loc la Viena, iar la Berlin ea se încheie 
;;i se compromite. De la Paris, cocoşul galic va mai trezi o 
dată Europa cu cîntatul lui 22. 

Dar la Berlin contrarevoluţia se compromite. La Berlin se 
compromite to tul, pînă şi contrarevoluţia. 

La Neapole lazzaronii se aliază cu regalitatea împotriva 
burgheziei. 

La Paris se desfăşoară cea mai mare luptă in cîte au avut 
loc pînă azi în istorie. Burghezia, aliată cu lazzaronii, acţio
nează împotriva clasei muncitoare. 

La Viena, un întreg furnicar de naţionalităţi işi aşteaptă 
emanciparea lor de la contrarevoluţie. In plus, burghezia unel
teşte pe ascuns împotriva muncitorilor şi a legiunii acade
mice. Lupta se dă pînă şi în sînul gărzii civile. In fine, se pro
duce un atac din partea poporului, care serveşte drept pre
text pentru un atac din p artea curţii. 

La Berlin - nimic din toate acestea. Burghezia şi popo rul 
de o p arte, subofiţerii de altă parte. 

Wrangel şj Brandenburg, doi indivizi fără cap şi fără inimă, 
lipsiţi de orice concepţie proprie, nişte adevăraţi soldăţoi -
iată anipodul acestei Adunări naţionale care se tînguie şi 
filozofează, d a<r care nu e în stare s ă  ia o hotărîre. 

Voinţa - fie ea şi voinţa unui măgar, a unui bou, a unui 
soldăţoi - iată singurul avantaj care poate fi folosit împo-

2 - Marx Engels - Opere, voi. 6 
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triva tînguitorilor lipsiţi de voinţă ai revoluţiei din martie. 
Şi curtea prusiană, care are tot atî t  de puţină voinţă ca şi 
Adunarea naţională, dibuieşte doi oameni - pe cei mai proşti 
din întreaga monarhie - şi le spune acestor lei : voi să repre-
2entaţi vointa. Pfuel mai avea un dram de minte. Darr, în faţa 
prostiei absolute, filozofii cuceririlor din martie b at în retra
gere, îngroziţi. 

„1mpotriva prostiei pînă şi zeii luptă zadarnic• 3 -

exclamă consternată Adunarea naţională. 
Şi aceşti Wrangeli, aceşti Brandenburgi, aceşi indivizi 

greoi la minte, care ştiu să vrea pentru că n-au o voinţă pro
prie, pentru c ă  vor ceea ce li s-a ordonat şi care sînt prea 
proşti ca s ă  pună la îndoială ordinele ce li se dau cu voce îl
bîită, cu buze tremurînde, se compromit şi ei prin faptul că nu 
ajung să zdrobească scăfîrlii, singura treab ă pe măsura acestor 
berbece. 

Tot ce ste în stare să facă Wrangel este să m ărturisească 
c ă  nu recunoaşte decît o Adunare naţională care se supune o r
dinelor. Brandenburg îşi însuşeşte manierele parlamentare şi, 
după ce a indignat Camera cu j argonul s ău grosolan, respingă
tor, de suboiţer, el permite ca „ tiranul să fie suprairanizat" şi 
se supune o rdinelor Adunării naţionale, cerînd cu umilinţă cu
vîntul, pe care cu puţin înainte se pregătise să-l ia. 

„Mai bine păduche-n cojoc 
Decît ca el - viteaz dobitoc 1• 24 

Aitudinea calmă a Berlinului ne încîntă ; de ea se izbesc şi 
se sfărîmă idealurile subofiţerimii prusace. 

Dar Adunarea naţional ă ? De ce nu se pronunţă ea pentru 
mise hors la loi *, de ce nu-i pune în afara legii pe toţi aceşti 
Wrangeli, de ce nici un deputat nu-şi croieşte drum printre 
baionetele lui Wrangel şi nu cere surghiunirea lui, de ce nu 
adresează un îndemn soldaţilor ? 

Binevoiască AdunaTea naţională de la Berlin să răsfoiască 
colecţia „Moniteur" 25 din anii 1789-1795. 

Dar ce trebuie să facem noi în acest moment ? 
Trebuie să refuzăm plata impozitelor. Un Wrangel sau un 

Brandenburg pricepe - c ăci aceşti indivizi învaţă araba de la 
highlani 26 - că ei poartă sabie şi cap ătă uniformă şi leafă. 
Dar de unde capătă s abie, uniformă şi leafă, asta ei n-o p ricep. 

* - punere în afara legii. - Nota Trad. 
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Există un singur mijloc de a înfrînge regalitatea, şi anume 
de a face acest lucru înainte de începutul ofensivei îm
potriva revoluţiei din iunie de la Paris, care va avea loc în 
decembrie 27• 

Regalitatea nu se opune numai maselor populare, ci şi bur-
gheziei. 

Infrîngeţi-o, prin urmare, prin procedee burgheze. 
Şi cum poate fi înfrîntă regalitatea prin procedee burgheze ? 
Prin înfometare. 
Şi cum poate fi ea înfometată ? 
Refuzînd plata impozitelor. 
Gîndiţi-vă bine la acest lucru I Nici principii de Prusia, 

nici Brandenburgii şi Wrangelii nu produc pîine cazonă. Pîi
nea cazonă o produceţi voi, şi numai voi. 
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II 

Colonia, 13 noiemb rie. Aşa cum odinioară deputaţii Adu
nării naţionale franceze au găsit încuiat localul desinat în 
mod oficial şedinţelor şi au fost nevoiţi să folosească în acest 
scop sala de jocuri cu mingea, tot aşa şi Adunarea naţională 
p rusiană a fost nevoită să se mute în sala de tir 28• 

In ediţia specială de azi dimineaţă a ziarului nostru este 
publicată relatarea corespondentului nostru din Berlin - ale 
cărui articole poartă semnul O - în legătură cu o hotărîre 
adoptată în sala de tir, potriit c ăreia Brandenburg este acu
zat de înaltă trădare ; în informarea publicată de „Kolnische 
Zeitungu 29 acest lucru este trecut sub tăcere. 

Dar chiar în acest moment am p rimit o scrisoare din p artea 
unui membru al Adunării naţionale, în care se spune textual : 

Adunarea naţională â declarat în unanimitate (cu 242 de voturi) că 
prin această măsură (dizolvarea gărzii civile) Brandenburg s-a făcut vino
vat de înaltă trădare şi că oricine participă în mod activ sau pasiv la apli
carea acestei măsuri trebuie tratat ca trădător de tară. 

Se ştie că informaţiile furnizate de Dumont sînt demne de 
încredere. 

Din moment ce Adunarea naţională l-a declarat pe Branden
burg vinovat de înaltă trădare, încetează de la sine orice obli
gaţie de a plati impozite. Unui guvern acuzat de înaltă tră
dare nu i se datorează nici un fel de impozite. Mîine vom co
munica pe larg cititorilor noştri cum stau lucrurile cu refuzul 
de a plăti impozitele so în Anglia, cea mai veche ţară constitu
ţională, în cazul unor conflicte asemănătoare. Pe altfel, chiar 
guvernul ocuzat de înaltă trădare a indicat p oporului drumul 
cel j ust, prin faptul că a suspendat imediat plata impozitelor 
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către Adunarea naţională (diurne pentru deputaţi etc.), pentru 
a o supune prin înfometare. 

Sus-menţionatul deputat ne scrie mai departe : 
,,Garda civilă nu va preda armele". 

Se pare deci că lupta devine inevitabilă , şi e de datoia prootnctet 

renane să acorde de urgenţă ajutor ln oament şt arme Adulăii na

ţionale de la Berlin. 

Scris de K. Mx 
la 1 1 ,  13 noiembrie 1848 

Publicat n 
„Noua gazetă renană" nr. 141 ,  
ediţia a li-a, 
şi 142 din 12 şi 14 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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* Cavaignac şi revoluţia din iunie u 

Apologia pe care o face E. Girardin acestui cretin impe
rial şi „mic constabler" 32 q1re e Ludovic Napoleon e pur şi 
simplu deplorabilă ; în s chimb , atacul s ău împotriva lui Ca
vaignac, această spadă a d-1ui Marrast, este destul de reuşit. 
Incepînd de la 7 noiembrie, d însul publică zi de i o serie de 
filipice îndrptate împotriva eroului burgheziei europene care 
a îndrăgit scufia lui de noapte arabă 33• Infidel ă cum îi este 
firea, ea l-a sacrificat „sipehsalarului0 * Jellacic, care este 
acum idolul smsarilor europeni. 

Comunicăm în întregime cititorilor noştri întreg acest acte 
d' accus ation ** al ziarului „Presse" 34• Spre deosebire de toate 
publicaţiile europene de format mai mic sau mai mare, noi 
am dat revoluţiei din iunie o apreciere pe care istoria a con
firmat-o întocmai. Socotim necesar să revenim din cînd în 
cînd asupra p rincipalelor momente şi personaje ale revolu
ţiei din iunie, întrucît ea este centrul în jurul căruia gravi
tează revoluia şi contrarevoluţia europeană. IndepăTtarea de 
revoluţia din' iunie a însemnat - aşa cum ne-am exprimat noi 
în cursul desfăşurării ei - apropierea de apogeul contrare
voluţiei care avea s ă  facă o colul Europei. Intoarcerea la re
voluţia din iunie este adevăratul început al revoluţiei euro
pene. Aşadar, înapoi la Cavaignac, creatorul stării de asediu 1 

Scris de K. Marx 
la 13 noiembrie 1848 

Publicat n 
„Noua gazetă renană" nr. 142, 
ediţia a II-a, 
din 14 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus dn limba germană 

* - com.dantului suprem. - Nota Trad. 
** - act de auzare. - Nota Trad. 
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Colonia, 14 noiembrie. Comitetul districtual al democraţi
lor din Renania face apel la toate asociaţiile democratice din 
Renania s ă-şi convoace imediat asociaţiile lor şi să organi
zeze, în toate localităţile din apropiere, adunări populare pen
tru a îndemna întreaga populaţie in Renania să refuze plata 
impozitelor, acesta fiind cel mai nimerit mijloc de a răspunde 
la acţiunile samavolnice întreprinse de către guvern împo
triva adunării reprezentanţilor poporului prusian. 

Contribuabiii trebuie sfătuiţi să nu se dedea la nici un 
fel de acte de violenţă în caz de executare pentru neplata 
impozitelor ; totodată trebuie să li se recomande să nu par
ticipe la licitaţii în cazurile de vînzare silită a bunurilor. 

Pentru discutarea măsurilor ce urmează a fi luate ulterior, 
Comitetul districtual consideră necesară convocarea unui 
congres al reprezentanţilor asociaţiilor, la care aceştia sînt 
invitaţi s ă  ia parte joi 23 a.c.,  la ora 9 dimineaţa (în s ala Eiser 
din Komodienstrasse) . 
Colonia, 14 noiembrie 18 

!n numele Comitetului districtual : 

ublicat n 
„Noua gazetă renană" nr. 143 
din 15 noiembrie 1848 

Karl Marx. Schneider IJ 

Se tipreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 
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Guvernul pe banca acuzaţilor 

Oraşul Brandenburg nu vrea să ştie nimic de guvermil 
Brandenburg şi trimite o adresă de mulţumire către Adu
narea naţională. 

lntreaga ţară nu recunoaşte in adresele sale ecît pu
terea Adunării naţionale. 

Guvernul s-a făcut din nou 'Vinovat de înaltă trădare 
cînd, in contradicţie cu Habeas Corpus Act 36 şi fără apro
barea Adunării naţionale, a instituit starea de asediu şi 
cu ajutorul baionetelor a izgonit insăşl Adunarea naţio
nală din sala de tir. 

Locul Adunării naţionale este în mijlocul poporului, şi nu 
în cadrul cutărui sau cutărui edificiu de piatră. Dacă este 
izgonită din Berlin, ea îşi va ţine şedinţele în alt loc, la 
Breslau *, Colonia sau oriunde va crede de cuviinţă. Ea a luat 
aceast, hotărîre în şedinţa de la 13 noiembrie. 

Berlinezii îşi bat joc de starea de asediu şi nu au de gînd 
să se Supună restricţiilor ei. Nimeni nu depune armele. 

Di- diferite localităţi oameni înarmaţi s-au grăbit să 
vină în ajutorul Adunării naţionale. 

Gărzile refuză să se supună ordinelor. Cazurile de frater
nizare a soldatilor cu poporul devin tot mai frecvente. 

Silezia şi Turingia sînt în plină răscoală. 
Iar noi facem apel la voi, cetăţeni, să trimiteţi b ani Co

mitetului central democrat la Berlin, iar guvernului contra
re�oluţionar să nu-i plătiţi nici n fel de impozite. Adunarea 
naţllală a declamt că refuzul de a pl ăti impozitele are o b ază 
legală. Ea nu a luat pîn� acum o hotărîre în ace astă privinţă, 
deoarece a ţinut seama de interesele func�nilor. Cura de 

* Denirea poloneză : Wroclaw. - Nota Rer 
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foame îi va învăţa pe aceşti funcţionari să respecte puterea 
cetăţeanului şi îi va face şi pe ei să devină buni cetăţeni. 

Făceţi-l pe duşman să rabde de foame şi refuzaţi plata im
poitelor I Nu există prostie mai mare decît aceea de a oferi 
unui guvern vinovat de înaltă trădare mijloace de luptă îm
potriva poporului, şi mijlocul cel mai important este banul. 

Scris de K. Marx 
la 15 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr . 1 45 
din 15 noiembrie 1848, 
ediţie specială 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba qermană 
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Declaraţie 

Colonia, 1 6  noiembrie. „Kolnische Zeitung", în numău? 
său din 16 noiembrie, face o legătură cu totul fantezistă între 
„Apelul Comitetului districtual renan al democraţilor" şi o 
pretinsă „Comunicare" în problema refuzului de a plăi im
pozitele, trimisă în provincii de extrema stingă a Adunării 
naţionale prusiene. Subsemnaţii nu avem cunoşinţă de nici 
o comunicare difuzată de membrii extremei stingi cu privire 
la hotărîrea deja adoptată de către Adunarea naţională în 
legătură cu refuzul de a plăti impozitele. 

Sris a 16 noiembrie 1 848 

Publicat în 
,,Noua gazetă renană" nr.  145 
din 17  noiembrie 1 848 

Karl Marx. Sckeler I 

Se tipărşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba grmnă 
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Spovedania unui suflet ales 37 

Colonia, 1 6  noiembrie. Noi am prezis celor de dreapta ce-i 
aşteaptă în caz că triumfă camarila : un bacşiş şi un picior în 
spate *. 

Ne .. am înşelat însă. Rezultatul luptei nu s-a decis încă şi ei 
au şi căpătat un picior în spate de la stăpînii lor, însă fără să 
primească vreun bacşiş. 

Intr-unul din ultimele sale numere, „Neue Preussische Zei
tung" ,  „cavaler l crucii landwehrului " „cu dumnezeu înainte, 
pentru rege şi ţară" 38, şi oficiosul actualilor deţinători ai pu
terii, îi califică pe deputaţii Zweif fel (procuror general la Co
lonia) şi Schlink (consilier la Curtea de apel din Colonia) -
cum crezi, ititorule ? - drept „burţi [Magen] revoluţionare 
(în „Neue Preussische Zeitung" scrie : „Magen ") .  Ea vorbeşte 
de „inefabila mediocritate şi stupiditate" a acestor domni şi 
găseşte că pînă şi „aiurelile lui Robespierre• sînt cu mult su
perioare fanteziilor acestor „domni de la comisia centrală" .  
Avis a Mess. Zweiffel et Schlink I **. 

In acelaşi număr al acestui ziar se afirmă că Pinto-Han
semann s9 este un „conducător al extremei stingi", şi împo
triva unor asemenea conducători nu există, după părerea 
sus-numitului ziar, decît un singur mijloc : Curtea marţială, 
ştreangul. Avis a M. Pinto-Hansemann, exministrul faptelor şi 
al constablerilor 40 / 

„Neue Preussische Zeitung" dă dovadă de prea multă sin
ceritate naivă pentru un monitor of ici al. Ea spune în gura 
mare diferitelor partide ceea ce santa casa 41 ţine ascuns în 
registrele ei. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 15. - Nota Red. 
* * Jn atenţia d-lor Zweiffel şi Schlnk. - Nota Trad. 
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In evul mediu, cînd cineva voia să facă profeţii, consulta 
de obicei pe Virgiliu. In brumarul prusac 1848, ca să nu-şi 
bată capul cu prezicerea viitorului, el se adresează lui „Neue 
Preussische Zeitung" .  Vom da şi alte exemple. Ce pregăteşte 
catolicilor camarila ? 

Ascultaţi I 
In „Neue Preussische Zeitung" nr. 115 citim : 
„Este tot atît de puţin adevărat că statul" (şi anume statul regal pru

sac, statul crucii landwehrului din perioada de dinainte de martie" „ar 
li căpătat un caracter strict confesional şi ar li dirijat de pe această 
poziţie unilaterală chestiunile religioase. E adevărat că, dacă acest 
reproş ar fi întemeiat, ar constitui în mod categoric o laudă. Dar el nu 
este în temeiai, deoarece este un lapt notoriu că guvernul nostru a p ă
răsit în mod precis punctul de vedere, vechi şi just, al unei ocârmuiri 
eOanghelice" . 

Se ştie că Frederic-Wilhelm al III-lea a făcut din religie o 
ramură a disciplinei militare şi a cuminţit pe dissenteri cu 
bastoanele poliţiştilor. Se ştie că Frederic-Wilhelm al IV-lea, 
care se prenumără printre cei 12 mici proroci, a vrut, cu aju
torul guvernului Eichhorn-Bodelschwingh-Ladenberg, să con
vertească cu forţa poporul şi şiinţa la religia lui Bunsen. Se 
ştie că chiar sub guvernul Camphausen polonezii au fost je
fuiţi, arşi pe rug sau bătuţi, atît pentru că erau polonezi cit 
şi pentru că erau catolici. Pomeranienii şi-au făcut întotdea
una un punct de onoare din a străpunge cu sabia icoanele mai
cii domnului în Polonia şi a spînzura pe preoţii catolici. 

Persecuţiile la care au fos t  supuşi dissenterii * protestanţi 
sub Frederic-Wilhelm l lll-lea şi Frederi�Will1elm al IV-lea 
sînt şi ele îndeobşte cunoscute. 

Primul arunca în închisoare pe preoţii protestanţi care re
fuzau să accepte liturghia şi dogmatica inventate chiar de el. 
Omul acesta a fost un mare inventator în materie de tunici 
soldăţeşti şi ritualuri religioase. Dar cel de-al doilea ? Dar 
guvernul Eichhorn ? E de ajuns să pomenim doar de guvernul 
Eichhorn. 

Dar toate astea n-au fost mare lucru I 
„Guvenul nostru a părăsit în mod precis punctul de 

vedere vechi şi just al unei ocîrmuiri evanghelice" .  
Aşteptaţi, aşadar, restaurarea lui Brandenburg-Manteuf

fel voi, catolicii din Renania, Westfalia şi Silezia ! Inainte eraţi 
bătuţi cu vergile, iar de acum încolo veţi fi biciuiţi cu scor-

' - denumire dată în Anglia persoanelor care nu aparţin religiei ofi
ciale. - Nota Trad. 
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pioni. VeJi face cun·oştinţă „în mod precis" „cu punctul de 
vedere vechi şi just al unei ocîrmuiri evanghelice" I 

Nu mai vorbim de ceea ce-i aşteaptă pe evrei, care, de la 
emanciparea sectei lor, s-au situat pretutindeni, cel puţin prin 
reprezentanţii lor de seamă, în fruntea contrarevoluţiei. 

Nici n-au mai aşteptat victoria pentru a-i zvîrli iarăşi în 
ghettoul lor. 

La Bromberg *, guvenul introduce iarăşi pentru ei vechile 
măsuri care limitează libertatea de deplasare, pivindu-i în 
fel ul acesta pe evrei de unul din drepturile elementare ale 
omului proclamate �n 1789, - dreptul de a se deplasa liber 
dintr-un loc în altul. 

Acesta este „unul" din aspectele ocîrmuirii prolixului 
Frederic-Wilhelm al IV-iea de sub egida lui Brandenburg
Manteuffel-Ladenberg. 

In numărul său din 1 1  noiembrie, „Neue Preussische Zei
tung" a încercat, cu vorbăria ei despre bunăstare, să mo
measc·ă „partidul liberal-constituţional" .  Dar şi atunci el şi-a 
manifestat îngrijorarea în privinţa constituţionalilor. 

„Deocamdată constituţionalii noştri au o teamă grozavă să recunoască 
la cluburile lor sau în organele lor oficiale că sînt nişte reacţionari• . 

Dar imediat după aceea ziarul adaugă liniştitor şi abil : 

„Pentru nici unul dintre ei" (pentru nici un libera] constituţional) „nu 
mai este demult un secret că în momentul de faţă nu există salvare decît 
în reacţiunea legală",  

adică în a face ca legea să fie reacJionară sau reacţiunea le
gală, a ridica reacţiunea Ja rangul de lege" .  

In numărul său din 15  noiembrie, „Neue Preussische Zei
tung" nu se mai poartă atît de ceremonios cu „constituţio
nalii " ,  care ar vrea să ridice reacţiunea la rangul de lege, dar 
care nu acceptă un guvern Brandenburg-Manteuffel, pentru 
că acesta doreşte contrarevoluţia sans phrase * *.  

„Cotsliluţionalii de rînd - spune ziarul - trebuie lăsaţi 1n voia 
soartei•. 

Cei ce sînt prinşi împreună sînt spînzuraţi împreună I 
1n atenţia constituţionalilor de rînd ! 
Şi în ce constă constituţionalismul extraordinar l lui Pre-

* - Denumirea poloneză : Bydgoszcz. - Nota Trad. 
•• - fără multă vorbă. - Nota Trad. 



30 Spovedania unui suflet ales 

deric-Wilhelm al IV-lea de sub egida lui Brandenburg-Man
teuffel-Lade11berg ? 

Oficiosul guvernului, „cavaler l crucii landwehrului" „cu 
dumnezeu înainte, pentru rege şi ţară", di pe faţă, fără să 
vrea, secretele constituţionalismului său extraordinar. 

„Mijlocul cel mai simplu, mai irect şi mai inofensiv" ar 
i, bineînţeles, ca „Adunarea să-şi mute sediul" ,  din capitală 
în cazarmă, de la Berlin la Brandenburg. 

„Totuşi - după cum recunoaşte, fără să vrea, „Neue 
Preussische Zeitung" - ţinerea şedinţelor în alt loc nu este 
decît o încercare" .  

„Trebuie - spune ea - să se facă încercarea dacă, prin transferarea 
ei în alt loc, Adunarea nu va ciştiga, o dată cu libertatea exterioară de 
acţiune, şi libertatea interioară". 

La Brandenburg, Adunarea va fi aparent liberă. Acolo ea 
nu se va mai afla sub influenţa bluzelor, ci numai sub aceea 
a mustăcioşilor poliţai. 

Da, dar ce se va întîmpla cu libertatea interioară ? 
Se va debarasa oare Adunarea, la Brandenburg, de pre

judecăţile şi de reprobabilele stări de spirit revoluţionare ale 
secolului l XIX-lea ? Va deveni oare acolo, la Brandenburg, 
s ufletul ei atît de liber încît să proclame iarăşi dreptul feudal 
de vînătoare şi toate vechiturile mucegite ale celorlalte ser
vituţi feudale, deosebirile de stare socială, cenzura, inegali
tatea impozitelor, privilegiile nobilimii, monaria absolută şi 
pedeapsa cu moartea - pentru care manifesta atîta entu
ziasm Frederic-Wilhelm al IV-lea -, jefuirea şi irosirea mun
cii naţionale de către aceste · 

„palide canalii, 
ceşi pn drept mască dragostea, redinţa şi spernţa• 4z, 

de către hămesiţii iuncheri provinciali, de către locotenenţii 
de gardă şi carieriştii în goană după favoruri - va deveni 
oare Adunarea, chiar şi la Brandenburg, atît de liberă sub 
aspect interior încît să proclame din nou toate aceste Atribute 
ale ruşinoasei stări din trecut drept crez oficial ? 

După cum se ştie, paridul contrarevoluţionar a lansat o 
lozincă constituţională : „Să desăvîrşim opera constituţio
nală /"  

Organul guvernului Brandenburg-Manteuffel-Ladenberg nu 
vrea să mai poarte această mască. 
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„Situaţia - mărtriseşte acest oficios - a ajuns la un pnct cînd 
nu ne mai poate i de ajutor nici desăvîrşirea operei constitutionale, atît 
de dorită. Căci nu mai are nici un rost să lCundem că n document care 
a fost dictat paragraf cu paragraf reprezentanţilor poporului sub amenin
ţrea cu ştrengul şi smuls cu !orta de către ei coronei Daft considerat 
obligatoriu n umai atîta timp cît va putea i mentinut prin constrîngerea 
cea mai brutală•. 

Aşadar, sarcina Adunării naţionale de la Brandenburg este 
de a anula din nou, paragraf cu paragraf, puţinele drepturi 
ale pporului dobîndite de Adunarea naţională de la BeTlin I 

Iar dacă ea nu va restabili pe de-a-ntregul, paragraf cu 
paragraf, toate vechiturile de altădată, va dovedi prin aceasta 
că, deşi şi-a dobîndit, la Brandenburg, „libertatea exterioară 
'de acţiune", nu şi-a redobîndit totuşi libertatea interioară 
pretinsă de Potsdam. 

Cum trebuie să acţioneze, în acest caz, guvernul împo
triva anchilozării spirituale, împotriva lipsei interioare de li
bertate a Adunării transferate la Brandenburg ? 

„Ar trebui s-o dizolve !" - exclamă „Neue Preussische 
Zeitung". 

Dar poporul - îi vine deodată în minte - este poate şi 
mi lipsit de libertate interioară dedt Aduna-ea ? 

„Există pericolul - răspunde ea ridicînd din umeri - ca la noile 
alegeri directe să se obtină un rezultat şi mai jalnic decît la cele pre
cedente•. 

La alegerile sale directe poporul ar dispune de libertatea 
exterioară de acţiune. Dar cum stă cu libertatea interioară ? 

That is the question I * 
Căci paragrafele Adunării provenite din noile alegeri di

recte ar putea întrece în ticăloşie pe cele vechi. 
Ce trebuie întreprins în acest caz împotriva „vechilor" 

paragrafe ? 
„Cavalerul crucii landwehrului" ia o poză marţială. 

„Pumnul le-a dat naştere (vechilor paragrafe, elaborate după 19 mar
tie), şi tot el le va doborî - în numele lui dumnezeu şi al legW. 

Pumnul va restaura „buna ocîmuire veche" .  
Pumnu] este ultimul argument al coroanei şi  t o t  el va fi 

ultimul argument al poporului. 
Dar mai întîi s ă  se ferească poporul de pumnii hămesiti 

de cerşetor, care îi scot din buzunare liste civile şi„. tunuri. 

• - Asta e întrebarea l (Shakespeare : „Hamlet"). - Nota Red. 
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Pumnii cei fanfiaroni se vor jigări de îndată ce poporul va în
ceta s ă-i îndoape. Poporul n-are decît să refuze mai întîi să 
plătească impozitele, iar mai tîrziu va face el socoteala de 
partea cui sînt mai multi pumni. 

Toate aşa-zisele cuceriri din martie vor Ii considerate obli
gatorii numai atîta timp cit vor putea fi apărate prin con
strîngerea cea mai brutală. Pumnul le-a dat naştere, pumnul 
le va anula. 

Aşa spune „Neue Preussische Zeitungu, şi ceea ce spune 
ea a spus Potsdamul. Aşadar, nu vă mai faceţi iluzii I Poporul 
trebuie să pună capăt compromisurilor din martie, căci -
dacă nu - le va pune capăt coroana. 

Scris de K. Marx 
la 16 noiembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renanău nr. 1 45 
dn 17 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după te.tul 
apărut în ziar 
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„Kolnische Zeitung " 

Colonia, 16  noiembrie. Redacţia lui „Kălnische Zeitung" 
îşi face, în numărul din 1 5  noiembrie al acestei publicaţii, ur
mătoarea autocaracterizare minunată : 

„n obişnuitele noastre oscilări între teama de anarhie astăzi şi teama 
de reacţiune mîine p ăstrăm vii în minte cuvintele lui Luther : «Omul este 
a un tăran beat : încalecă dintr-o parte şi alunecă pînă cade de partea 
cealaltă» " .  

Teama - iată î n  ce constă patosul lui „Kălnische Zeitung " .  

Scris de K .  Marx 
la 16 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua qazetă renană" nr. 145 
din 17 noiembrie 1848 

3 - Marx-Engeb - Opere • \ ol.  6 
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Nici un fel de impozite ! I I 

Coloia, 1 6  noiembrie. Azi n-a venit nici un ziar din Ber
lin, în afară de „Preussischer Staats-Anzeiger", „ Vossische 
Zeit ung" 43 şi „N eue Preussische Zeit ung" . 

In „cartierul consilierilor intimi " 44 - dar numai în acest 
cartier - a fost dezarmată garda civilă. Este vorba de ace
laşi batalion care la 31 octombrie a asasinat mişeleşte pe 
muncitorii constructori de maşini 45• Dezarmarea unui aseme
nea batalion serveşte cauzei poporului. 

Adunarea naţională a fost din nou alungată, cu forţa ar
mată, din palatul primăriei oraşului Colonia 46• După aceea 
deputaţii s-au îndreptat spre hotelul Mielentz, unde, în cele 
din urmă, au adoptat în unanimitate, cu 226 de voturi, urmă
toarea hotărîre cu privire la refuzul de a se plăti impozite. 

„Guvernul Brandenburg nu are dreptul să dispună de fondurile statu
lui şi să perceapă impozite atîta timp cit Adunarea naţională nu poate 
continua să-şi ţină în toată libertatea şedinţele ei la Berlin. 

Această hotărîre intră în vigoare pe ziua de 17  noiembrie. 

Adunarea naţională, 15 noiembrie" 

Aşadar, cu începere de astăzi impozitele sînt desfiinţate ! ! I  
Plata impozitelor este considerată un act de înaltă trădare, 
iar refuzul de a plăti impozite constituie prima datorie a 
cetăţeanului ! 

Scris de K. Marx 
la 16 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 145 
din 17 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germanl 
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Un decret al lui Eichmann 

Colonia, 1 8  noiembrie. 

Indemnurile la refuzul de a plăi impozite, c are se fac mereu auzite, 
mă obligă să adresez un serios avertisment în această privinţă provinciei 
încredinţate grijii mele. 

După ce regele a expus în mod oficial motivele temeinice care au 
determinat mutarea Adunării naţionale din Berlin, după ce o mare p arte 
din deputaţi au recunoscut dreptul coroanei, iar Adunarea naţională ger
mană, ca şi puterea centrală de la Frankfurt, a fost de acord cu acedstă 
recnoaştere, nu este în intenţia mea să mă asociez p.rerii care s-a for
mat în rîndurile locuitrilor Renaniei în legătură cu acest act al g u
vernului. 

Prin însăşi funcţia mea sînt obligat să mă opun, prin toate mijloacele 
care-mi stau Ia dispoziţie, oricărui atentat împotriva legilor şi aplicării 
lor, întrucit fără ele nici un stat nu poate exista. Consider că un ase
menea atentat l constituie îndemnurile de a nu plăti impozitele necesare 
pntru menţinerea ordinei şi a legalităţii, impozite care au fost stator
nicite prin lege şi nu pot fi modificate decit pe baza nei legi. 

Intrucit ştiu din proprie experienţă cit de mult sînt respectate legile 
de locuitorii acestei provincii, nu pot să mă fac vinovat faţă de ei admi
ţînd că s-ar putea angaja pe calea încălcării legilor, fapt care ar atrage 
după sine consecinţe destul de grave ; dimpotrivă, cred că ei vor respinge 
cu fermitate 01ice asemenea atentat la onoarea lor şi la binele obştesc. 
Dar dacă, împotriva aşteptărilor, această încredere a mea va fi totuşi 
înşelată, sper că toate autorităţile provinciale şi locale vor folosi toate 
forţele care le sînt puse la dispoziţie de lege pentru a sili populaţia să 
plătească impozitele şi îşi vor îndeplini fără nici o şovăială datoria pe 
care le-o im.pune slujba lor. 

Colonia, 17 noiembrie 1848. 
Oberprăsident al Renaniei 

(semnat) Eichmann 

Aşa sună răspunsul ex-ministrului şi oberprăsidentului 
Eichmann la apelul „Comitetului democraţilor din Renania Q * .  

Cunoştea d-l Eichmann, cînd a scris această epistolă a sa  
către tesalonicieni, hotărîrea Adunării naţionale cu privire 
la refuzul de a se plăti impozite ? 

* Vezi volumul de faţă, pag. 3. - Nota Red. 

i* 
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Inainte dînsul reprezenta pe Brandenburgi-Manteuffeli în 
sinul guvernului Pfuel. Acum îi reprezintă aflîndu-se în frun
tea Renaniei. Eichmann este întruchiparea contrarevoluţiei 
guvernamentale în Renania. 

Decretele d-lui Eichmann au, aşadar, aceeaşi valoare ca şi 
decretele d-lui Brandenburg. Mai devreme sau mai tîrziu el 
va fi pus sub acuzare de înaltă trădare, şi astfel se va încheia, 
după cum merită, cariera d-lui Eichmann, a acestui brav b ăr
bat care în tinereţea sa zvîrlea în temniţe, cu o rîvnă neobo
sită, pe cei „acuzaţi de înaltă trădare" . 

In decretul amintit mai sus, d-l obe'prăsident Eichmann se 
declară duşman făţiş al Adunării naţionale, în opoziţie totală 
cu d-l oberprasident Pinder din Silezia, care, precum se ştie , 
este monarhist. Prin urmare, d-l Eichmann a înceta t de a mai 
fi oberprăsident, aşa cum stăpînul său, Brandenburg, a înce
tat de a mai fi ministru. D-l Eichmann s-a demis singur din 
funcţia sa. Funcţionarii care vor executa ordinele lui contra
revoluţionare o fac pe propria lor răspundere. 

Dacă locuitorii Renaniei vor să sprijine Adunarea naţio
nală într-un mod mai eficace decît prin simple adrese, dacă 
nu vor să-şi plece, cu o docilitate obtuză, genunchii în faţa 
cnutului, trebuie să silească pe toţi demnitarii, şi îndeosebi 
pe regierungsprasidenţi, landraţi, burgermeisteri şi  funcţionarii 
municipali, să declare oficial dacă ei recunosc Adunarea na
ţională şi dacă au de gînd să îndeplinească hotărîrile ei ? 
Oui ou non ?*. In cazul cînd refuză să dea o asemenea decla
raţie, sau în cazul cînd manifestă o opoziţie directă faţă de 
hotărîrile Adunării naţionale, aceşti funcţionari trebuie, în 
pr�mul rînd, să fie destituiţi din funcţia lor şi, în al doilea 
rînd, să fie declaraţi vinovaţi de înaltă trădare ; în locul lor 
trebuie numite comitete de securi tate provizorii, ale căror 
ordine vor trebui considerate ca fiind singurele legale. Acolo 
unde autorităţile contrarevoluţionare se vor opune prin mă
suri violente organizării şi funcţionării acestor comitete de 
securitate, la violenţă trebuie să se răspundă prin orice mij
loace de violenţă. Rezistenţa pasivă trebuie să se sprijine pe 
rezistenţa activă. Căci altminteri ea seamănă cu împo trivirea 
viţelului fată de măcelarul care-l duce la abator. 

Scris de K. Marx 
la 18 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 47 
din 1 9  noiembrie 1 848 

• - Da sau nu ? - Nota Trad. 
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Colonia, 1 8  noiembrie. Comitetul districtual al democra
ţilor din Renania face apel Ia toate asociaţiile democratice 
din Renania să adopte şi să aplice următoarele măsuri : 

1 )  După ce însăşi Adunarea naţională prusiană a adoptat 
hotărîrea cu privire la refuzul de a se plăti impozite, se va 
opune rezistenţă, pretutindeni şi prin toate mijloacele, per
ceperii lor forţate. 

2) Se vor organiza pretutindeni detaşamente înarmate ale 
poporului pentru a opune rezistenţă duşmanului. Pentru cei 
lipsiţi de mijloace trebuie procurate arme şi muniţii pe chel
tuiala comunelor sau prin contribuţii benevole. 

3) Pretutindeni trebuie ·să se ceară autorităţilor să declare 
în mod oficial dacă recunosc sau nu hotărîrile Adunării na
ţionale şi dacă au intenţia să Ie execute. In caz de refuz, să 
se creeze comitete de securitate ; acest lucru trebuie făcut, 
pe cit  se poate, în înţelegere cu consiliile comunale. Consi
liile comunale care se vor împotrivi adunării legislative vor 
i reînnoi te prin alegeri populare generale. 

Colonia, 18 noiembrie. 

In numele comitetului districtual al democraţilor din Renania 

Karl Marx. Karl Schapper. Schneider JI 

Publicat pentru prima oară 
în „Noua gazetă renană" nr. 1 47, 
ediţia a II-a, 
din 19 noiembrie 1848 
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Alegeri pentru tribunalul federal 

Berna, 18 noiemb1ie. Ieri v-am făcut cunoscute numele 
primilor opt judecători federali aleşi. La şedinţa comună !S de 
ieri au mai fost nu'miţi în continuare : Jolly din Freiburg (unul 
dintre deputaţii în Consiliul naţional din partea acestui can
ton, în care alegerile au fost anulate) , dr. Karl Brenner, re
dactor la „Schweizerische National-Zeitung" 49 din Basel, şi 
avocatul Jauch din Uri ; în felul acesta tribunalul federal şi-a 
completat numărul de 1 1  judecători. Preşedinte a fost numit 
Kern, i ar vicepreşedinte dr. K. Pfyffer. 

După cum ştiţi, Consiliul naţional a anulat ilegerile din 
cantonul Freiburg pentru că acolo nu li s-a îngăduit să vo
teze decît alegătorilor care s-au arătat dispuşi să jure pe noua 
constituţie federală. A doua zi el şi-a confirmat votul, respin
gînd aproape în unanimitate (cu 75 de voturi contra 13) ,  mo
ţiunea prezentată de Funk, în care se cerea ca în această pro
Ylemă să decidă ambele consilii . Această hotămre nu numai 
că a dat prilej de sporovăieli aici, la Bena, dar a stîmit dis
pute extrem de vehmente între radicalii din Elveţia germană 
şi cei din Elveţia franceză. Situaţia se prezintă p recum ur
mează : potrivit constituţiei Confederaţiei elveţiene, Consiliul 
naţional, care e convocat pentru prima oară, trebuie să fie ales 
de către toţi elveţienii care au împlinit 20 ani şi se bucură 
de drept de vot în cantonul lor. Toate celelalte dispoziţii în 
legătură cu alegerile, întregul regulament, ca şi prevederile 
mai detaliate, sînt lăsate la aprecierea fiecărui canton. Ju
rămîntul cerut de autorităţile din Freiburg constituie, şi în 
alte cîteva cantoane, o condiţie pentru acordarea drptului de 
vot ; în aceste cantoane, fiecare cetăţean elveţian care îşi 
exercită pentru prima oară dreptul de vot trebuie să depună 
jurămînt pe constituţia cantonală. Este limpede că autorii 
noii constituţii au avut intenţia să asigure dreptul de vot uni-



Aleqeri pentru tribunalul federal 39 

versa! în alegeri ; dar, după litera constituţiei, guvenul in 
Freiburg are dreptul - iar în împrejurările la care ne refe
im, cînd are în faţa lui o compactă majoitate ostilă condusă 
de popi, l s-a văzut obligat - să pretindă jurămîntul sau să 
abdice. Radicalii germani insistă asupra intenţiei legiuitoru
lui, pe cînd cei francezi, în frunte cu cei din Waadt *, se ba
zează pe litera constituţiei pentru a salva guvernul din Frei
burg şi cele 5 votui radicale în Consiliul naional pe care 
le doresc atît de mult. Ei declară că hotărîrea Consiliului na
ţional constituie o aprobare indirectă a rebeliunii episcopului 
din Freiburg 50, care ar duce - şi această părere este cit se 
poate de întemeiată - la căderea guvenului radiCal din Frei
burg şi la reinstalarea în acest canton a unui guven al Son
derbundului. Pe radicalii din Berna şi din celelalte regiuni ale 
Elveţiei germane ei îi califică drept „teoreticieni u ,  „fabri
canţi de abstracţii goale u ,  „doctrinari u etc. Este drept că ra
dicalii din Elveia germană, care sînt în cea mai mare parte 
avocaţi, stăruie adeseoi prea mult asupra punctului lor de 
vedere juidic, în timp ce locuitorii cantonului Waadt şi cei 
din Geneva, care au trecut prin şcoala revoluţiei franceze, 
se pricep mai bine la p'litică şi nu au prea multă considera
ţie pentru normele de drept. 

Cea mai intransigentă publicaţie a acestui curent franco
elveţian este „Nouvelliste Vaudoisu  5 1  in Lausanne, „organul 
revoluţiei declarată permanentă" ,  cum o numesc conservatorii 
şi chiar liberalii moderaţi. Acest ziar, al cărui stil, de altfel, 
nu este lipsit de vioiiune şi de cursivitate, arborează făţiş 
drapelul republicii roşii, ia apărarea insurgenţilor din iunie 
de la Paris, consideră că omorîrea lui Latour �a Viena repre
zintă „un măreţ act al justiţiei suverane a poporului" şi îşi 
bate j oc cu o ironie amară de pietist-reacţionarul „Courrier 
Suisse u 52, pe care îl face să-şi dea ochii peste cap şi să urle. 
Acest „Nouvelliste u este totodată organul unui partid puter
nic care face parte in guvernu[ cantonului Waadt - se poate 
chiar spune că el este organul majorităţii din acest guvern -
şi totuşi în Waadt domneşte o ordine perfectă, poporul este 
liniştit şi manifestă o atitudine entuziastă şi deplin devota
ment faţă de guvernul său, aşa cum s-a văzut, încă o dată, 
cu pilejul alegerilor pentru Consiliul naţional. 

Potrivit unei ştii semiofi ciale apărute în „Revue de Ge
neve",  Geneva va ratifica, cu unele rezerve neînsemnate im
puse de vechi concordate, hotărîrile conferinţei eparhiale 

• Denumirea franceză : Vaud. - Nota Red . 
• 
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(care vă sînt, probabil, demult cunoscute 53) cu privire la 
episcopul din Freiburg. Celelalte cantoane ale eparhiei au şi 
ratificat această hotărîre. De îndată ce vor fi primite toate 
hotărîrile de ratificare, relatează în continuare ziarul, epis
copul Mailley va fi pus în libertate, întrucît cantonul Frei
burg a declarat că intenţionează să suspende acţiunea penală 
intentată împotriva lui pentru paricipare la recenta încer
care de răscoală. 

Rezultatele votului pentru alegerea capitalei Confederaţiei 
elveţiene sînt aşteptate cu nerăbdare. Dacă nu va fi aleasă 
Berna - şi un semn prevestitor în această privinţă îl consti
tuie, pentru unii, faptul că nici în postul de preşedinte, nici în 
cel de vicepreşedinte al Consiliului federal nu se află un lo
cuitor al Bernei - va izbucni aici o mişcare al cărei rezultat 
va fi căderea lui Ochsenbein, trecerea puterii în mîinile ma
jorităţii radicale (Stampfli, Niggeler, Stockmar etc.) şi revi
zuirea constituţiei federale recent adoptate. Căci, potrivit pre
vederilor constituţiei, în cazul cînd 50.000 de cetăţeni elve
ţieni cu drept de vot cer revizuirea constituţiei, trebuie 
dizolvate ambele consilii şi alese altele noi. Berna singură 
poate strînge, fără greutate, un număr atît de mare de sem
nături , fără să mai socotim numeroasele perisoane din cantoa
nele romanice înaintate, care sînt atrase de perspectiva instau
rării sistemului unicameral şi a unei mai mari centralizări. 
Dar orice pronosticuri în legătură cu rezultatele alegerilor 
pentru cele două consilii elveţiene sînt absolut inutile : ex
trema fărîmiţare - ca o consecinţă istorică inevitabilă a re
publicii federale - împletirea de nedescris a diferitelor in
terese şi confuzia de nepătruns a motivelor cu rol determi
nant în asemenea cazuri, toate acestea fac ca discuţiile pe 
tema probabilităţii şi posibilităţii să fie lipsite de orice sens. 

Scris de F. En�1els 
la 18 noiembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 150 
din 23 noiembrie 1 848 

• 
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Consiliul municipal 

Colonia, 20 noiembrie. Consiliul comunal din Colonia a tri
mis un memoriu la Berlin în care îl imploră cu lacrimi în 
ochi pe rege să demită guvernul pentru a salva monarhia. 

Consiliul municipal din Colonia, respectiv d-l Dumont & 
Co. ,  se adresează regelui, în timp ce întreaga Renanie îi în
toarce regelui spat�e pentru a se îndrepta către Adunarea 
constituantă. D-l Dumont, respectiv Consiliul municipal, vrea 
să-l salveze pe rege, în timp ce Renania n-are alt gînd dedt 
să se salveze pe sine. Ca şi cum salvarea regelui ar avea vreo 
legătură cu salvarea Renaniei ! Intr-un moment în care regii 
şi împăraţii se salvează cu ajutorul stării de asediu şi al bom
bardamentelor, Consiliul municipal vrea să-l salveze pe rege. 
Cine i-a dat lui împuternicirea să-l salveze şi să-i trimită un 
memoriu, care este cea mai crasă expresie a servilismului de 
lacheu al trîntorlor din Colonia ? După toate cele întîmplate 
între rege şi Consiliul municipal, acesta nu are altă rugăminte 
decît să i se aplice un picior în spate. 

Dacă Consiliul municipal din Colonia ar fi dat mai multă 
atenţie hotărîrii deputaţilor de la Berlin decît pretenţiilor auto
cratice ale regelui şi salvării lui, ar fi ordonat de multă vreme 
să fie ocupate porţile oraşului Colonia pentru a împiedica 
perceperea impozitelor şi a împlini astfel voinţa Adunării 
naţionale. De aceea Consiliul municipal din Colonia trebuie 
demis fără întîrziere. Toţi funcţionarii departamentului justi
ţiei şi ai fiscului care nu vor împiedica cu toată energia per
ceperea impozitelor trebuie să fie trataţi ca nişte vinovaţi de 
înaltă trădare. 

Dacă oraşul Colonia nu-şi demite consiliul municipal şi 
nu trimite numaidecît la Berlin alţi doi deputu.ţi în locul celor 
care au fugit, merită cnutul. 

Scris de K. Marx 
la 20 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Nou1 gazetă renană," nr. 143 
din 2 1  noiembrie 8$ 
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Colonia, 20 noiembrie. 

Democraţi din Renania ! 

Apel 

In loc să emită un mandat de aducere împotriva ober
prasidentului Eichmann, cunoscutul prim-procuror Zweiffel, a 
emis pentru mîine, p rin judecătorul de instrucţie Leuthaus, 
un astfel de mandat împotriva comitetului vostru, care e în
vinuit de instigare făţişă la rebeliune. 

Se aşteaptă izbucnirea unor tulburări ; comenduirea din 
Colonia a luat toate măsurile necesare ; cu acest p rilej , la 
Colonia urmează să se declare starea de asediu, potrivit or-
1dinului dat de un guvern care s-a făcut vinovat de înaltă 
trădare. 

Zădărniciţi aceste intenţii. Orice s-ar întîmpla cu noi, 
:păstraţi-vă calmul. 

Congresul va avea loc orice s-ar întîmpla 54• 
Renania va lupta pînă la ultima picătură de sînge, dar nu 

se va lăsa subjugată de dominaia sabiei. 

Karl Marx. Karl Sckapper, Sckneider i 

Sris la 20 noiembrie 1848 

Publicat pentru prima oară 
în „Noua gazetă renană " nr. 148, 
ediţia a II-a, 
din 21 noiembrie 1 848 
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Despre proclamaţia 
guvernului Brandenburg-Manteuffel 

în legătură cu refuzul de a se plăti impozitele 

Colonia, 21 noiembrie. Guvernul Brandenburg-Manteuffel 
a trimis un ordin către toate conducerile de district ale rega
tului, pe care le obligă să încaseze impozitele cu forţa. 

Guvernul Brandenburg-Manteuffel, care se situează pe o 
poziţie ilegală, recomandă măsuri de constrîngere faţă de cei 
ce refuză să plătească Ilpozitele şi îngăduinţă faţă de con
tribuabilii neavuţi. 

Aşadar, el stabileşte două categorii de neplatnici : unii care 
nu plătesc întrucît se conformează voinţei Adunării naţionale 
şi alţii care nu plătesc pentru că nu au posibilitatea. Inten
ţiile guvenului s înt cit se poate de limpezi. El vrea să-i 
scindeze pe democraţi, vrea să facă pe ţărani şi pe muncitori 
să se ralieze celor ce nu plătesc din imposibilitate de a plăti, 
pentru a-i despărţi de cei ce nu plătesc din considerente de 
legalitate, şi să-i lipsească astfel pe aceştia din urmă de spri
j inul celor dintîi. Dar planul acesta e sortit eşecului. Poporul 
îşi dă seama că este solidar răspunzător pentru refuzul de a 
plăi impozitele, aşa cum înainte era solidar răspunzător 
pentru plata lor. 

Disputa dintre puterea care plăteşte şi cea care este plă
tită va fi tranşată prin luptă. 

Scris de K. Marx 
la 21 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă rennă• nr, 149 
din 22 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Prim-procurorul şi „Noua gazetă renană" 

Colonia, 21  noiembrie. Cine se  situează pe terenul lega
lităţii : Oberprasidentul Eichmann sau redactorii „Noii ga
zete renane" ? Cine trebuie să înfunde puşcăria : redactorii 
„Noii gazete renane" sau prim-procurorul Eichmann ? Această 
problemă trebuie s-o rezolve acum parchetul, reprezentat 
prin Zweiffel. Se va situa oare parchetul, - reprezentat prin 
Zweiffel - de partea guvernului Brandenburg, sau prim
procurorul Zweiffel, ca vechi colaborator al „Noii gazete 
rehane" 55, se va situa de partea colegilor săi ? Asupra acestei 
probleme este chemat să se pronunţe publicul în momentul 
de faţă. 

„Noua gazetă renană" a insistat să nu se mai plătească 
impozite încă înainte de adoptarea hotărîrii de către Adu
narea naţională ; ea a susţinut, încă înaintea puterii legisla
tive, legalitatea acestei măsuri. Şi dacă această anticipare a 
legalităţii este ilegală înseamnă că timp de şase zile „Noua 
gazetă renană" s-a aflat pe un teren ilegal. D-l Zweifel ar fi 
putut să procedeze la o anchetă împotriva noastră timp de 
şase zile, dar a şaptea zi ar fi  trebuit să-şi tempereze zelul 
său inchizitorial. 

A şaptea zi însă, după ce creaţia lumii a fost terminată şi 
d-l Zweiffel a prăznuit ziua sîmbetei, iar Adunarea naţiona1lă 
a ridicat refuzul de a se plăti impozitele la rangul de lege, pra
sidentul Eichmann s-a adresat d-lui Zweiffel, cerîndu-i să des
chidă o anchetă împotriva acelora care au îndemnat pe con
tribuabili să nu-şi plătească impozitele. Şi cine i-a îndemnat ? 
Redacţia „Noii gazete renane" sau Adunarea naţională de la 
Berlin ? Pe cine trebuie să aresteze d-l Zweiffel : pe vechii 
săi colegi, deputaţii de la Berlin, sau pe vechti săi colabo-
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ratori, redactorii „Noii gazete renane " ,  sau chiar pe prefect, 
pe d-l Eichmann ? Deocamdată d'l Zweiffel nu a arestat încd 
pe nimeni. 

De aceea noi propunem ca un alt Zweiffel să-l aresteze pe 
d1 Zweiffel pentru că n-a arestat pe redactorii „Noii gazete 
renane" pînă în ziua de sîmbătă, iar după aceea nu l-a ares
tat nici pe d-l Eichmann. 

Scris de K. Marx 
la 21 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 149 
din 22 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte dup. textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Parchetul de la Berlin şi cel de la Colonia 

Colonia, 2 1  noiembrie. La Berlin, parchetul depune armele 
în faţa vinovatului de crimă de înaltă trădare. D-l Sethe, pro
curorul general, în loc să dea curs cererii Adunării naţio
nale şi să ia măsurile cuvenite împotriva lui Brandenburg, 
care s-a făcut vinovat de înaltă trădare, îşi dă demisia. 

Comitetul districtual al democraţilor din Renania, care 
caută să răspîndească pe scară cit mai largă hotărîrea legală 
a Adunării naţionale şi cere să fie zădărnicite planurile vino
vatului de înaltă trădare, este tras la răspundere de către 
procurorul din Colonia, care-l acuză de rebeliune (? !) . 

„Cine are puterea are şi dreptul" .  Reprezentanţii dreptu
lui se situează pretutindeni de partea puterii. 

Scris de K. Marx 
la 21 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 149 
din 22 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ziar 

Tradus din limba gnă 
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Adunarea de la Frankfurt 

Colonia, 22 noiembrie. Parlamentul de la Frankfurt a de
clarat nulă şi neavenită hotănrea Adunării de la Berlin cu 
privire la refuzul de a se plăti impozite, pe care o consideră 
contrară legii. Prin aceasta el s-a situat de partea lui Bran
denburg, a lui Wrangel, a prusacismului specific. Franfurtul 
s-a mutat la Berlin, iar Berlinul la Frankfurt. Parlamentul 
german se află la Berlin, iar cel prusian la Frankfurt. Parla
mentul prusian a devenit un parlament geman, iar cel ger
man a devenit un parlament brandenburgic-prusian. Prusia 
urma să fie absorbită de Germania şi iată că parlamntul ger
man de la Frankfurt vrea acum ca Germaia să fie absorbită 
de Prusia I 

Parlamentul german I Cui îi mai  trece p rin minte st  vor� 
bească de un parlament german după gravele incidente de la 
Berlin şi Viena ? După moartea lui Robert Blum, pe nimeni 
nu-1 mai interesa viaţa nobilului Gagern. După formarea u
venului Brandenburg-Manteuffel, nici dracul nu s-a mai inte
resat de un Schmerling oarecare. Domnii profesori, care „fă
ceau istorie" pentru plăcerea lor personală, au trebuit să 
admită bombardarea Vienei, asasinarea lui Robert Blum şi  
barbariile lui Windischgrătz ! Domnii care făceau atîta caz 
de istoria culturii germane au lăsat aplicarea practică a cul
turii pe seama unui Jellacic şi a croaţilor lui I In timp ce pro
fesorii făceau teoria istoriei, istoria şi-a umat cursul ei im
petuos, fără a se sinchisi cîtuşi de puţin de istoria domnilor 
profesori. 

Hotărîrea adoptată alaltăieri a distrus parlamentul de la 
Frankfurt. Ea l-a aruncat în braţele lui Brandenburg, care e 
vinovat de înaltă trădare. Parlamentul de la  Frankfurt s-a 
făcut vinovat de înaltă trădare şi, ca atare, trebuie deferit 
justiţiei. Dacă un întreg popor se idică pentru a protesta im-
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potriva unui act arbitrar al regalităţii, dacă acest protest se 
face pe cale absolut legală, prin refuzul de a se plăti impozite, 
iar o adunare de profesori, fără a avea nici un drept, declară 
ilegal acest refuz de a plăti impozite, această împotrivire a 
întregului popor, atunci această adunare se pune în afara 
oricărei legi, se face vinovată de înaltă trădare. 

Este de datoria tuturor membrilor Adunării de la Frankfurt 
care au votat împotriva unei asemenea hotărîri să se retragă 
din acest „Bundestag răposat întru domnul " .  Este de datoria 
tuturor democraţilor să aleagă în Adunarea naţională ger
mană de la Berlin, în locul „germanilor" excluşi, pe a.ceşti 
„prusieni " care s-au retras din parlament. Adunarea naţio
nală de la Berlin nu este o „fracţiune " ,  ci un întreg, căci ea 
poate adopta hotărîri legale. Adunarea b randenburgică de la 
Frankfurt însă va deveni o „fracţiune" ,  căci celor 1 50 de 
deputaţi, a căror retragere a devenit inevitabilă, li se vor 
alătura, desigur, mulţi alţii, care nu vor să participe la consti
tuirea unui bundestag la Frankfurt. Parlamentul de la Frank
furt se teme de o republică roşie şi decretează o monarhie 
roşie ! Noi nu vrem o monarhie roşie, nu vrem ca asupra 
Prusiei să se întindă coroana purpurie a Austriei, şi de aceea 
declarăm că parlamentul german s-a făcut vinovat de înaltă 
trădare ! Dar nu, îi facem prea multă onoare ; îi acordăm o 
importanţă politică pe care şi-a pierdut-o demult. lmpotriva 
parlamentului de la Frankfurt s-a şi pronunţat sentinţa cea 
mai aspră : ignorarea hotărîrilor lui şi .„ uitarea. 

Scris de K. Marx 
la 22 noiembrie 1 848 

P tblicat în 
„!oua �azetă rennnă" nr. 150 
d"n 23 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
aptrut în ziar 

Tradus din limba qermană 
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• Pretutindeni stare de asediu 

Colonia, 22 noiembrie. I-am prezis Consiliului municipal 
din Colonia că va încasa un picior în spate drept răspuns la 
memoriul adresat regelui *. Dar ne-am înşelat. Consiliului 
municipal i s-a aplicat, e-i drept, un picior în spate, dar nu 
de către rege, ci de c ătre Manteuffel-Brandenburg. Tant 
pis I ** Am mai spus, apoi, că, în uma hotărîrii luate de par
lamentul de la Frakfurt, d atoria celor de stînga este să pă
răsească acest p arlament ***. După cum m aflat, l-au părăsit 
nu numai cei de s tînga, dar şi cei de centru-stînga, pentu a 
organiza un comitet central democratic. Tant mieux I **** 

Pretutindeni stare de aseiu - iată l a  ce rezultate a dus 
revoluţia din martie. La Disseldof stare de asediu ! Este 
asediat un oraş pentru a i cucerit. Toate orşele Prusiei vor 
fi puse, t reptat, sub stare de asediu pentru a fi din nou cu
cerite. Intreaga Prosie trebuie recucerită, deoarece întreaga 
Prusie s-a răzvrătit împotriva Prusiei. Cum va fi pusă în apli
care s tarea de asediu ? Prin dezarmarea cetăţenilor. Cum 
poate fi declarată pentru a doua oară starea de asediu într-un 
oraş cum este Colonia, dacă el a şi fost dezarmat ? Inapoin
du-i mai întîi armele. A declara pentru a doua oară starea de 
asediu la Co[onia înseamnă a da arme Coloniei. Trăiască 
starea de sediu I 

Sis de K. Marx 
la 2 niembrie 1848 

Pubicat n diţia specială 
a „Noii gazete renane• nr. 150 
din 3 noiembrie 1848 

Se ipărşte după textul 
apărut în ir 
Tradus din limba grmană 

* Vzi volumul de faţă, pag. 41. - Nota Red. 
** - Cu atit mai rău I - Nota Trad. 

*** Vzi volumul de faţă, pag, 47. - Nota Red. 
**** - Cu atît mi bine ! - Nota Trad. 

4 - Marx·Engels - Opere, voi. 6 
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Puterea centrală germană 58 
şi Elveţia 

Colonia, 24 noiembrie. In comediile din secolul trecut, 
mai cu seamă în cele franţuzeşti, trebuie să figureze neapărat 
un servitor care să înveselească publicul cu ciomăgelile şi 
ghionţii pe care-i încasează în fiecare moment, iar în sce
nele de mai mare efect, cu loviturile de picior primite în 
spate. Rolul acestor servitori este, bineînţeles, destul de in
grat, dlf el pare demn de invidiat în comparaţie cu rolul ce 
se joacă pe scena teatrului nostru imperial din Frankfurt, cu 
rolul pe care-l deţine ministrul de extene al imperiului. Ser
vitorii din comedie au, cel puţin, un mijloc de a se răzbuna 
pe soarta lor : au vorbele de duh. Pe cînd ministrul impe
riului.. .  

Să fim drepţi. Anul 1848 n-a adus bucurii prea mari nici 
unuia dintre miniştrii de externe. Palmerston şi Nesselrode 
au fost pînă acum bucuroşi că sînt lăsaţi în pace. Grandi
locventul Lamarine, care cu manifstele lui înduioşa pînă 
la lacrimi, pînă şi pe fetele bătrîne şi văduvele germane, a 
trebuit să părăsească scena ruşina1, cu aripile frînte şi jumu
lite. Succesorul său, Bastide, care numai cu un an în urmă, 
în calitate de trîmbiţaş oficial al războiului, îşi revărsa în 
„National u şi în obscura „Revue nationale" 57 indignarea sa 
virtuoasă împotriva politicii laşe a lui Guizot, varsă acum în 
fiecare seară lacrimi discrete cînd îşi  citeşte ale sale oeuvres 
completes de la veille * şi cînd e copleşit de gîndul amar că, 
pe zi ce trece, coboară şi el tot mai mult pînă la nivelul unui 
Guizot al onestei republici. Totuşi, acestor miniştri le rămîne 
măcar o consolare : dacă în problemele mari nu se pot lăuda 
cu succese, apoi în cle mici - în problema daneză, siciliană, 
argentiniană, valahă şi în altele tot atît de îndepărtate - au 

• - culegre completă a operlor de ieri. - Nota Trad. 
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putut sa-ş1 ia revanşa. Chiar şi ministrul de externe al Pru
siei, d-l Arnim, cînd a încheiat neplăcutul armistiţiu cu 
Danemarca, a avut satisfacţia că nu numai el a fost păcălit, 
dar a păcălit şi el pe cineva, şi acest cineva s-a dovedit . i 
chiar„. ministrul imperiului I 

Intr-adevăr, ministrul de extene al imperiului este sin
gurul dintre toţi care a jucat un rol absolut paSiv, a încasat 
lovituri, fără ca el să întoarcă cuiva măcar una. Incă din ziua 
cînd şi-a luat în primire postul, el a fost eternul ţp ispăşitor, 
asupra căruia îşi vărsau veninul toţi colegii din statele în
vecinate, răzbunîndu-se astfel pentru micile neplăceri ale vieţii 
de diplomat pe care le avea de îndurat, într-o măsură s au 
alta, fiecare dintre ei. Chinuit a fost şi s-a supus, şi nu şi-a 
deschis gura sa, ca un miel dus spre junghiere. Poate cineva 
s ă  spună că a fost atins, măcar cu un deget, de către ministrul 
imperiului ? Intr-adevăr, naţiunea germană nu va uita nici
odată că d-l Schmerling a avut curajul să restaureze cu atîta 
hotărîre şi spirit de consecvenţă tradiţiile Sfîntului imperiu 
roman de altădată. 

Mai e oare nevoie să ilustrăm, printr-o enumerare a suc
ceselor lui diplomatice, răbdarea plină de bărbăţie de care a 
dat dovadă d·l von Schmerling ? Mai e oare nevoie să re
venim asupra călătoriei d-lui Max Gagern de la Franfurt 
pînă în Schleswig, această demnă repetare a călătoriei între
prinse de răposata Sofia de la Memel pînă în Saxonia ? 58 
Mai e oare nevoie să scoatem din nou la lumină întreaga 
istorie edificatoare a armistiţiului cu Danemarca ? Mai e oare 
nevoie să ne referim la nereuşita ofertei de mediaţie în Pie
mont şi la călătoria diplomatică de studii întreprinse de 
d-l Heckscher pe socoteala imperiului ? Nu mai este nevoie. 
Faptele sînt prea proaspete în amintirea tuturor şi prea 
grăitoare, ca să mai fie nevoie măcar să le pomenim. 

Dar totul are o limită, şi pînă la urmă chiar şi cel mai 
răbdător dintre oameni trebuie să-şi arate o dată colţii, spune 
filistinul german. Credincios acestei maxime a clasei care, 
după spusele onorabililor noştri bărbaţi de stat, reprezintă 
marea majoritate bine intenţionată a Gemaniei, d-l von 
Schmerling a simţit, în fine, şi el nevoia să-şi arate colţii. 
Mielul de sacrificiu îşi căuta n ţap ispăşitor şi a crezut, în 
cele din urmă, că acest ţap ispăşitor poate i Elveţia. Elveţia 
- o ţară cu vreo două milioane şi jumătate de locuitori, care 
pe deasupra sînt şi republicani, refugiul de unde Hecker şi 
Struve s-au strecurat în G ermaia 59 şi au provocat o gravă 

4* 
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tulburare noului Sfînt imperiu roman -, se poate oare gas1 
o ocazie mai nimerită şi în acelaşi timp mai puţin periculoasă 
p entru a dovedi că „marea Germaie" are colţi ? 

•A fost adresată imediat o notă „energică" cantonului prin
cipal oo Bena în legătură cu uneltirile emigranţilor. D ar can
tonul pincipaa Bena, conştient de dreptatea cauzi sale, a 
răspuns la fel de energic „marii Gemanii" în numele „micii 
Elveţii " .  Asta nu l-a intimidat de loc pe d-l Schmerling. Colţii 
au început să-i crească uimitf de repede, şi la 23 octombrie 
a şi fost întomită o nou ă  notă, şi „mai energic ă " ,  care a fost 
înmînată Berni la 2 noiembrie. De data asta d-l Schmerling 
o ameninţa pe npoliticoasa Elveţie u nuiaua. Bena, pro
cedînd şi mai prompt decît ministrul imperiului, i- a  răspuns, 
după o trecere de numai două zile, cu acelaşi calm şi fermi
tate ca înainte, iar d,l Schmerling va trebui acum, s ă  da 
curs „ispoziţiilor şi măsurilor" s al e  împotriva Elveţiei. El 
se şi ocupă acum, î n  modul cel mai serios, de treaba asta, 
după cum a declarat în Adunarea de la Frankfurt. 

Dacă această ameninţare ar fi do ar o obişnuită farsă a 
imperiului, cm m mai văzut atîtea în acest an, nu ne-am 
mai piede vremea cu ea. D ar, cum nu poţi şti niciodată pînă 
unde poate merge prostia acestor donchişoţi imperiali - sau, 
mai degrab ă, a acestor Sancho imperiali - î n  conducerea 
tr�burilor externe ale insulei lor Barataria, se poate foarte 
u şor întîmpla ca, în uma acestui diferend cu Elveţia, s ă  
ajungm la tot felul de noi complicaţii. Quidquid delirant 
reges etc. 61 

S ă  analizăm deci mai atent conţinutul notei imperi ale 
adresate Elveţiei. 

Se ştie că elveţienii vorbesc prost germama şi nii de scris 
nu o scriu prea bine. Dar nota de răspuns a cantonului prin
cipal este, în ce priveşte stilul, o capodoperă dnă de pana 
lui Goethe în comparaţie cu germana şcolărească, stîngace 
a uvenului impeial, care nu"Şi găseşte expresiile adcvate. 
Diplmatul �lveţian (după cît se spune, cancelarul federal 
Schiess) parcă dinadins a scris într-un stil deosebit de lim
p ede, curgător şi ales, pentru ca şi sub acst raport să 
creeze un contrast ironk: între nota s a  şi aceea a regentului 
imperial, care cu siguranţă că n-ar fi putut . mai proot scrisă 
nici chiar de către oricare dintre „mantalele roşii" ale lui 
J�lacic. In nota impeială siîn: unele fraze pur şi simplu in
inteligibile, iar altele, după cum VID vdea mai departe, 
şchioapătă de-a binelea. D ar nu iînt scrise tocmai aceste 
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fraze „în limbajul sincerităţii, din a cărui folosire în relaţiile 
intenaţionale guvenul regentului imperial îşi va face întot
deauna o datorie"  ? 

Lucruile nu stau mai bine la d-l Schmerling nici în ceea 
ce priveşte conţinutul. Chiar în primul paragraf el aminteşte 

„faptul că, încă înainte de a � se da n răspuns, nota gnă din 
0 iunie a.c. a fost discutată, timp de cîteva săptămîni, în Dieta federală 
e un ton care r i făcut imposibilă şederea, n acel timp, în Elveţia a 
unui reprezentnt al Germniei" (e şi sa o mostră de stil I) 62• 

Cantonul principal este destul de blajin pntru a-i dovedi 
„guvenului regentului imperial" ,  pe bază de p rocese-verbale 
ale Dietei federale, că aceste dezbateri, 1care au durat „cîteva 
săptămîni " ,  se reduc la o singură şi scurtă şedinţă care s-a 
ţinut într�o singură zi. Se vede că ministru1 nostru imperial, 
în loc să se informeze din domente, preferă să se încreadă 
în memoria sa confuză. Ml departe vm întllni destule do
vezi în aceStă privinţă. 

De altfel, guvernul regentului imperial poate vdea în 
această amibilitate a cantonului principal, în graba cu care 
vine în ajutorul memoriei lui slabe, o dovadă a „relaţiifor de 
bună vecinătate" din partea Elveţiei. Intr-adevăr, dacă gu
vernul regentului imperial şi-ar fi îngăduit, în vreuna dintre 
notele sale diplomatice, să  vorbescă în aceşti termeni despre 
dezbaterile din parlamentul englez, aroganţa seacă a lui 
Palmerston i-ar fi arătat pur şi simplu uşa l Trimişii Prusiei 
şi Austriei la Londra pot să-i relateze ce se discută în şedinţă 
publică despre statele şi notele respective, şi nimănui nu-i 
va trece prin minte că, datorită acestui fapt, şederea lor la 
Londra a devenit imposibilă. Şcolarii ăştia vor să dea Elveţiei 
lecţii de drept intenaţional şi nu ştiu măcar că pe ei îi pri
veşte ceea ce se hotărăşte şi nicidecum ceea ce se discută 
în adunăi�e suverane ! Aceşti maeştri ai logicii afirmă, în 
aceşi notă, că „Elveţia trebuie să şie că din Gemania nu 
pot pomi atacuri împotriva libertăţii presei " (este suficient 
să reproducem aceste rînluri în „Noua gazetă renană" pen
tru ca ele să sune ca o ironie amară l) şi se  încumetă chiar 
să  atenteze Ia libertatea dezbaterilor  într-un orgain de stat 
care reprezenta, pe atuni, puterea supremă în Elveţia l 

„n cazul de fată nu avem de-a face u o dispută de principi. Nu 
este vrba de dreptul de zl şi nici de libertatea presei. Elveţia trebuie 
să şie că din Germania nu pot poni atauri împotriva acestor drepturi. 
Germnia a declarat în repetate rînduri că nu va îngădui să se abuzze 
de aceste dreptu. şi a afirmat că dreptul de azil nu trebuie să devină, 
nru Elveţia, o ocupaţie lucrativă" (ce-o mai şi asta 1), „o stare de 
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război pentru Germania" (dreptul de azil o stare de război - ce limbă I ) ,  
„că rebuie să se facă deosebire între un adăpost pentru cei  prigoniţi şi  
o scunzătoare pentru tîlharii de drmul mare",  

„Ascunzătoare pentru tîlharii de drumul mare I" Nu 
cumva inaldo inaldini şi toate căpeteniile de tîlhari din 
cărţile apărute în editura Gottfried Basse din Quedlinburg 
au coborît cu bandele lor din munţii Abruzzi şi au pornit spre 
in pentru a j efui, la momentul oportun, Badenul de sus ? 
Sau ,se apropie Karl Moor, venind din pădurile Boemiei ? Sau 
a lăsat cumva Schinderhannes 63 vreun nepot care, în calitate 
de „nepot al unciului său"  64, vrea să-şi afirme din Elveţia 
pretenţiile la continuarea dinastiei sale ? Nici vorbă de aşa 
ceva I Struve, care se află într-o încisoare din Baden, 
doamna Struve şi cei aîţiva muncitori care au trecut graniţa 
fără mei o armă, aceştia sînt „tîlharii de drumul mare" care 
îşi aveau, sau îşi au şi acum, „ascunzătoarea" în Elveţia. 
Autorităţile imperiale nu se mulţumesc cu cei prinşi, asupra 
cărora pot să-şi verse toată furia, şi, pierzîndu-şi ori'ce ruşine, 
azvîrle cuvinte de ocară, peste Rin, în urma cor care au 
avut norocul s ă  scape de prigoană. 

„Elveţia ştie c ă  nimeni nu-i cere să prigonească presa, că nu este 
vorba de ziare şi de ifoi volante, ci de autorii lor, care duc zi şi noapte, 
în imediata apropiere a graniţei, un j osnic război de contrabandişi îm
potriva Germaniei, îndeletnicindu-se cu strecurarea in ţară a unor mari 
cantităţi de scrieri ncendiare", 

„Strecurare I" „Scrieri incendiare I "  , ,Josnic război de 
contrabandişti I" Exprsiile devin din ce în ce mai elegante, 
din ce în ce mai diplomatice, căci, precum se ştie, guvenul 
regentului „şi-a făicut o datorie din folosirea unui limbaj l 
sincerităţii"  ? 

Şi, într-adevăr, limbajul său se distinge +printr-o remarca
bilă „sinceritate" I Guvernul nu-i cere în nici un caz Elveţiei 
să prigonească presa ; el nu vorbeşte de „ziare şi foi volante" ,  
ci numai de „autorii lor".  Activităţii acestora trebuie s ă  i se 
pnă cpăt. Dar, onorabile „uvern al regentului imperial" ,  
oind în Germania s e  intentează proces unei publicaţii oare
care, de pildă „Noii gazete renane" , de cine este vorba : 
de ziarul care se flă în mîinile tuturor ş i  nu mai poate i 
etras din circulaţie sau de „ autorii" cam sînt aruncaţi n 
închisoare şi deferiţi justiţiei ? Acest nobil uvn nu cere 
aîuşi de puţin pigonirea presei, i numai a autorilor care 
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colaborează la organele de presă. Ce oamei cumsecade I Şi 
ce minunat 1 1limbaj . sincerităţii"  I 

Aceşti autori duc „un josnic război de contrabandişti îm· 
potriva Germaniei, îndeletnicindu-se cu strecurarea în ţară 
a unor mari cantităţi de scrieri incendiare " .  Această crimă a 
1 1tîlharilor de drumul mare" este într-adevăr ceva de neiertat, 
cu atît mai mult cu cît ea constituie o practică de „zi şi 

noapte", iar faptul că Elveţia tolerează asemenea practici 
constituie o încălcare flagrantă a d reptului internaţional. 

Din Gibraltar sînt dntroduse prin contrabandă, în Spania, 
vapoare întregi de mărfuri englezeşti, iar popii spanioli de
clară că "prin strecurarea unor scrieri incendiare evanghe
lice" - bunăoară bibli în limba spaniolă, editate de socie
tatea biblică - englezii duc un josnic război de contrabandişti 
împotriva bisericii catolice. Fabricanţii din Barcelona 
blestemă şi ei josnil război de contrab andişti dus din Gi
braltar împotriva industriei spaniole prin strecurarea pe 
furiş a percalului englezesc. D ar dacă trimisul Spaniei s-ar 
plînge măcar o dată de acest lucru, Palmerston i-ar răspunde : 
thou blockhead *, doar pentru asta am luat noi Gibraltarul I 
Pînă acum toate celelalte guvene au avut destul tact, bun
gust şi chibzuinţă să nu se plîngă de contrabandă în notele 
lor. D ar naivul guvern al regentului imperial foloseşte pînă 
într-atîta 1 1limbajul sincerităţii " ,  încît declară, plin de can
doare, că Elveţia încalcă dreptul intnaţional dacă funcţio
narii vamali din Baden nu-şi fac datoria cum trebuie. 

„In sfîrşit, Elveţia nu poate să nu ştie că dreptul celorlalte ţări de 
a se împotrivi unui lucru atît de revoltător nu poate depinde de faptul 
că autorităţile elveţiene nu au destulă putere sau nu vor să-l îm
piedice". 

Guvenul regentului imperial, după cît se vde, „nu ştie 
că dreptul " Elveţiei de a lăsa în pace pe oricine se supune 
leilor ţării ,  chiar dacă prin strecurarea etc. ar duce un 
josnic război de contrab andişti etc.,  „nu poate depinde de 
faptul că autorităţile germane nu au dstulă putere sau nu 
vor să împiedice" această contrabandă. N-ar fi rău ca guver
nl regentului imperial să se gîndească la răspunsul dat de 
Hdne, după un mare incendiu, hmburghezului care-l plic
isea cu văicărilile lui : 

Dr de legi mai bune să vă-nqrijiţi 
Şi chir de tulumbe ai bune 5, -

* - mă, cap de lemn. - Nota Trad. 
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şi atunci nu va mai i nevoit să e e�pună ridicoluli prin 
sinceritatea limb ajului s ău. 

„Atei ste vorb a  doar de fapte" ,  se spune mai departe, aşa 
că vom auzi, în sfîrşit, şi depre alte fapte importante în 
afară de josnicul război de contrabandişi. Aşteptăm cu ne
răbdare. 

„naltul guvn al cntonului principal, sub motiv că e lipsii de 
informaţii, cere să i se prezinte o dovadă precisă de fapte cre să con
firme acuzaţiile aduse autorităţilor elveţiene". 

Pentru oricine este clar că această cerere a înaltului gu
ven al cantonului principal este cit se poate de rezonabilă. 
Şi nu am avea de ce să ne îndoim ·că guvernul regentului 
impeial va s atisface bucuros această cerere alît de în-
temeiată. ' 

Dar el nici nu se gîndeşte la aşa ceva. Ascultaţi numai : 

„Dar procdura în contradictoriu, în nişte ratative dintre guvne 
cu privire la lucruri cunoscute de toată lumea, nu intră în obiceiul po
poarelor". 

Iată o aSpră lecţie de drept internaţional pentru mica şi 
aroganta Elveţie, care îşi închipuie că se poate purta tot atît 
de insolent cu guvernul regentului imperial al marii Germa
nii cum s-a purtat odinioar ă  mica Dan.arcă. Nu i-ar strica 
s ă-şi amintească de armistiţiul cu Danemarca şi să fie mai 
modstă ; alfel ar putea s ă  aibă şi ea aceeaşi soartă. 

Cînd i se cere unui stat vecin să extrădeze un criminal 
de drept comun, se recurge la o procedură în contradilctoriu, 
chiar dacă crima lui este „cunoscută de toată lumea " .  Dar o 
procedură în contradictoriu, s au ,  mai exact, simpla dovadă 
a inovăţiei, pe care o ce-e Elveţia înainte de a lua măsuri 
- nu împotriva unor criminali de drept comun rfugiaţi în 
această ţară şi nici împotriva unor emigranţi, nu, ci împoriva 
propriilor ei funcţionari, aleşi pe b aza votului dm'aic -, 
o asemenea dovadă „nu intră în obiceiul popoarelor" I In
tr-adevărr, „limb ajul sincerităţii" nu se dezminte nici un mo
ment. O mai sinceră recunoaştere că nu dispune de nii o 
dovadă nu există. 

Iar după aceea urmează o grindină de î ntreb ări care enu
meră toate aceste fapte cunoscute de toată lmea. 

„Se îndoieşte oare cineva de îndeletnicirile instigatorilor germani din 
Elveţia• ? 
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Desigur că nimeni, după cum nu se îndoişte nimeni ul 
de îndeletnicirile practicate de d-l Schmerling la Frankfurt. 
Este foarte lr că cea mai marte parte dintre emigranţii ger
mai „se îndeletnicesc" cu eva. Intrebarea este numai cu ce 
se îndeletnicesc ei, şi acest lucru este evident că nu-l ştie 
nii d-l Schmerling, căci altfel ar spune. 

„Se îndoişte cneva de existenţa presei emigranţilor ? "  

Fireşte că nimeni. Dar chiar d-l Schneruing declară că 
atacu'lile împotriva libertăţii presei nu pot porni din Ger
mania. Şi chiar dcă ar i aşa, Elveţia ar şti, desigur, să le 
respingă. e înţels are, atunci, această întrebare ? Dacă o 
traducem din „limbajul sincerităţii" în limbajul omenesc 
obişnuit, ea nu poate să aibă alt înţeles dcît acesta : Elveţia 
trebuie să desfiinţeze libertatea presei pentru emigranţi. A 
un autre, Monsieur de Shmerling I • 

„E ore cazul ca Germania să dovedească în faţa întregii Erope că 
se întreprind pelenaje la Muttenz î"  

Desigur că nu, isteţule „guvern al regentului imperial" ! .  
Dar a dovei că iceste pelerinaje au fost cauza incursiunii 
lui Struve sau a oricărei alte acţi. care ar oferi, într-o mă
sură şi mai mare, un motiv de plîngere împotriva Elveţiei, a 
dovedi acest lucru n-ar fi de loc o ruşine pentru guvernul 
regentului imperial, dar i-aT crea dificultăţi şi mai mari. 

Cantonul prinipal ste şi de data asta atît de amabil, 
îoît face mai mult decît „intră în obiceiul popoarelor" şi-i 
inteşte d-lui Schmerling că pelerinajele la Muttenz 66 se 
ficeau pentru Hecker, că Hecker era împotriva unei a doua 
incursiuni, 'Că el a plecat în merica tomai pentu a face să 
ispară orice îndoieli în ce priveşte intenţiile sale, că printre 
pelerini se aflau şi mmbri de vază ai Adunării naţionale 
gemane. Cantonul principal este destul de delicat, chiar faţă 
de nedelicata notă a d-lui Schmerling, pentu a nu face uz 
de cel de-al doilea şi cel mai decisiv argument, anume că 
„pelerinii" s-au înapoiat iarăşi în Germania şi că acolo gu
venul regentului imperial putea să-i tragă la răspundere 
în orice momnt, pentru orice faptă cul.abi'lă, pentu toate 
„uneltirile"  lor la Muttenz. Faptul că a'Cest lucru nu s-a în
tîmplat dovdeşte mai bine decît orice că guvenul regentu
lui imperial nu posedă nici un fel de date din care să reiasă 

* - Nu-i chiar aşa, d-le von chmerling. - Nota Trd. 
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inovăţia pelerinilor şi că, prin urmare, cu aJît mai puţin 
poate el să aducă învinuiri în această privinţă autorităţilor 
elveţiene. 

„Sau întrunirile de la Birsfeld î"  

„Limbajul sincerităţii" este un lucru minunat. Cine, în
tocmai ca guvernul regentului imperial, „şi-a făcut o dato
rie" din folosirea acestui limbaj „în relaţiile intenaţionale" 
nu are nevoie deoît să dovedească că la Birsfeld au avut loc 
întruniri în general, sau chiar întruniri ale emigranţilor, pen
tru a putea imputa autorităţilor elveţiene că au încălcat în 
mod grosolan dreptul intenaţional. Alţi muritori de rînd ar 
i trebuit, fireşte, să dovedească mai întîi ce fapte care contra
vin dreptului internaţional s-au petrecut la aceste adunări. 
Dar aici este vorba de „fapte cunoscute de toată lumea" ,  
atît de cunoscute înaît pot să pariez c ă  printre cititorii „Noii 
gazete renane" n-ai să găseşti nici măcar trei care să ş tie 
despre ce întruniri vorbeşte d-l Schmerling. 

„Sau înarmarea răufăcătorilor c are au posibilitatea să se îndeletni
cească cu uneltirile lor de-a lungul graniţei, la Rheinfelden, Zurzach, Gott
lieben şi Laufen 1• 

Slavă domnului I In sMrşit, aflăm ceva mai precis despre 
„îndeletnicirile "  emigranţilor I m fost nedrepţi cu d-l von 
Schmerling cînd am presupus că nu ştie cu ce se îndeletnicesc 
emigranţii. El ş tie nu numai cu ce se îndeletnicesc ei, dar şi 
unde îşi exercită îndeletnicirile lor. Unde anume ? La Rhein
felden, Zurzich, Gottlieben şi Laufen - de-a lungul graniţei. 
Cu ce se îndeletnics1c ei ? „Cu uneltirile lor I "  

„Se îndeletnicesc cu uneltirile lor /"  Aceste uneltiri ale lor 
SÎnt o monstruoasă încălcare a întregului drept internaţio
nal I Cu ce se îndeletniceşte, în acest caz, guvernul regentu
lui imperial pentru a nu permite încăloarea dreptului inter
naţional - nu cumva cu „samavoliciile" * ?  

Dar d-l von Schmerling vorbeşte de „înarmări" .  Şi fiindcă 
multe dintre oraşele în care, spre groaza întregului imperiu, 
emigranţii se îndeletniicesc cu unltirile fac parte din can
tonul Aarau, cantonul principal îl ia pe acesta drpt exmplu. 
El face, iarăşi, mai mult deaît ste necesar, mai mult deît 
„intră în obiceiul popoarelor" , şi se oferă să dovedească, 

* Jc de cuvinte : „ihr Wesen treibn" - ,1a se îndeletnici cu unel
tirile" ; „ir Umwesen treiben• - „a face smavolnicii", „a-şi face d e  
cap•.  - Nota Red. 
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printr-o „procedură în contradictoriu " ,  că pe atunci nu trăiau 
în cantonul Aarau decît 25 de emigranţi, că numai 1 0  dintre 
ei au luat parte la cea de-a doua campanie a voluntarilor lui 
Struve şi că şi aceştia au trecut în Germania neînarmaţi. 
Iată în ce constă întreaga „înarmaTe " .  Dar ce importanţă are 
asta ? Cei mai peiculoşi erau tocmai ceilalţi 15 care au ră
mas. Şi i au rămas, pe cit se vede, numai pentru a se înd
letnici şi mai departe, nestingheriţi, „ cu uneltiile lor" I 

Acestea sînt gravele învinuiri aduse Elveţiei de către 
„guvernul regentului imperial " .  Alte învinuii nu poate aduce 
şi nici nu socoate că e nevoie, întrucît „nu intTă în obiceiul 
popoarelor "  etc. Iar dacă Elveţia a devenit atît de neruşinată 
încît nu se consideră copleşită de aceste învinuiri, „hotărî
rile" şi „măsurile" guvernului regentului impeial nu vor în
tîrzia s ă-şi producă efectul lor nimicitor. Lumea este curioasi 
să afle în ce constau aceste hotărîri şi măsui, şi este cu atit 
mai curioasă cu cit ele sînt pregăite în cel mai mare secret 
de d-l Schmerling, care refuză să dea amănunte, în această 
privinţă, pînă şi Adunăii de la Frankfurt. Dar presa elve
ţiană a şi dovedit că toate măsurile represive la care poate 
recurge d-l Schmerling vor aduce mult mai multe prejudicii 
Germaniei decît Elveţiei şi, judeoînd după toate informaţiil e  
p e  care l e  avem, elveţieii aşteaptă c u  mult calm „măsurile 
şi hotărîrile" guvernului regentului imperial. Rămîne de vă
zut dacă domnii miniştri de la Frankfurt vor da dovadă de 
acelaşi calm, mai ales dacă între timp vor fi primite şi notele 
Franţei şi Angliei. Un singur lucru este însă sigur : toată 
povestea asta se va termina, ca şi războiul cu Danemarca, 
cu o nouă ruşine, caTe de data aceasta nu va cădea, totuşi, 
decît pe c apul Germaniei oficiale. 

Scris de F. Engels 
la 24 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 153 
din 26 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ir 

Tradus din limba germnă 
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Manteuffel şi puterea centrală 

Colonia, 24 noiembrie. Ministrul Manteuffel a declarat ieri 
comisarilor imperiali flaţi la Berlin că guvenul Prusiei nu 
se va supune hotărîrii adoptate de Adunarea de la Frankfurt 
cu privire la constituirea unui guven popular 67, · deoarece 
această hotărîre se referă la politica internă a ţării. 

Aşadar, Manteuffel este de acord u noi că şi hotărîrea 
Adun.rii de la Frankfurt în legătură cu refuzul de a se plăti 
impozite * este nulă şi neavenită, deoarece ea se referă nu
mai la politica internă a ţării. 

De altfel e posibil ca guvenul Br.denburg-Manteuffel 
să ajute la transfomarea Renaniei într-·o problemă de politică 
extenă pentru Prusia. 

rs la 24 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Nua gzetă renană" nr. 153 
din 26 noiembrie 1848 

Se tipărşte după textul 
apărut în ir 
Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pg. 47. - Nota Red. 
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Drigalski - legiuitorul, cetăţeanul şi comunistul 68 

Colonia, 24 noimbrie. La Disseldorf a fost declarată sta
rea de asediu. Guvernul Brandenburg-Wrangel şi-a găsit 
reprezentanţii săi demni în persoana donilor Spiegel şi Dri
galski. Primul dintre aceşti doi domi este un simplu re
ierungsprăsident, în timp ce celălalt întruneşte în persoana 
sa calităţi multiple ; el este nu numai general-locotenent şi 
comandant de divizie - calitate în care figurează în controa
lele armatei - şi legiuâtor „suprmu al oraşului şi al întregii 
comunităţi a locuitorilor din Disseldorf ; el ste şi scriitor, 
şi spune depre sine că este totodată „cetăţean" şi... comu
nist, şi toate acestea „cu dumnezeu înainte, pentru rege şi pa
trieu .  Aceşti doi domni, atît cel simplu cit şi cel multicolor, au 
ajuns la concluzia că la Disseldorl legalitatea poate fi men
ţinută numai prin măsuri excepţionale ; de aceea „pentru 
apărarea legalităţii u s-au văzut „nevoiţi u să declare întreaga 
comunitate Disseldorf sub stare de asediu. 

Noi ştim demult că guvenul Brandenburg nu se poate 
menţine decît cu ajutorul măsurilor excepţionale ; ştim că el 
şi-ar fi pierdut dmult poziţia dacă ţara nu s-ar i aflat sub 
stare de asediu. Starea de aSediu - iată care este starea 
legală a guvnului Brandenburg. 

„Starea de asdiu, domnilor, înseamnă stare de război",  
a declarat prim-ministul von Pfuel la şedinţa din 29 septem
brie a conciliatorilor. Pe atunci e voibea de oraşul şi fortă
reaţa Colonia, se vorbea de o răscoală, hotărîrile organelor 
judecătoreşti nu puteau l executate, forţa legală - garda 
civilă - nu era în stare să menţină ordinea, pretutindeni se 
ridicau baricade ; forţei nu i se putea opune decît forţa. 
Aşa, cel puţin, afirmau apărăoii stării de asediu, care, 
barem, îşi mai dădeau încă steneala să salveze aparenţele, 
invoînd fapte onstatate, după m iretindeau ei. Acum 
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toate treburile astea se fac mult mai simplu : la Disseldorf 
nu este răscoală, activitatea tribunalelor nu este nici un mo
ment stingherită, garda civilă a fost gata în orice moment să 
execute ordinele legale, şi nu se pot invoca nici măcar în
vechitele instrucţiuni din 1809, pe care se punea mai als 
accentul atunci, deoarece Diss'ldot nu este o fortăreaţă. 
Dar el s-a pronunţat, cu o energie rară, pentru refuzu] de a 
plăti impozite, şi asta a fost de ajuns pentru cei doi Bran
denburgi ca ei s ă  restabilească ordinea legală, adică să de
clare oraşul în afara legii. 

Nu ne vom apuca să facem o analiză amănunţită a acu
zaţiilor menite să servească drpt pretext pentru p roclamarea 
stării de asediu. Atragem doar atenţia organelor judecăto
reşti că acestea sînt nişte învinuiri false, întrucît nicăieri nu 
se aduce în sprijinul lor dovada cerută de lege ; ele sînt nişte 
învinuiri calomnioase, care intră în prevederile articolelor 
367 şi urm. din codul penal. Vrem să arătăm aici numi ile
galităţile, comise în scopul apărării ordinii legale, de care 
se fac vinovaţi d-nii Spiegel şi Drigalski. 

După ce aceşti doi domi au declarat starea de asediu şi, 
„prin aceasta, puterea suprmă a trecut în mîinile autorită
ţilor militare" ,  „comunistul şi cetăţeanul " Drigalski emite 
următorul ordin : 

1) Autorităţile care au o existenţă legală îşi păstrează 
funcţiile lor, iar măsurilor luate de ele li se va acorda spri
j inul cel mai energic. 

Asta înseamnă că autorităţile care au o existenţă legală, 
întrucît ele există pe baza unei legi, sînt desfiinţate, dar îşi 
păstrează funcţiile lor pentru a-l sprijini pe d-l von Drigalski. 

„Sper - spune Drigalski, acLresîndu-se „concetăţenilor• săi - că 
toţi locuitorii bineintenţionaţi îmi vor înlesni aplicarea legilor, iar auto
rităţile mă vor sprijini cu toată hotărî rea•. 

D-l Drigalski nu numai că face legile, dar le şi aplică 
după cum crede de cuviinţă ; autorităţile care au o existenţă 
legală sînt ienicerii lui. Iar judecătorii „independenţi " ai 
tribunalului regional din Disseldorf şi d-l prim-procuror şi 
colaboratorii săi tolerează, impasibili, toate acestea I Ei nu 
văd nici cea mai mică încălcare a legii în faptul că s înt  
destituiţi din fucţiile l or  ; î l  proslăvesc pe legiuitorul Dri
galski şi sînt bucuroşi că, în schimb, îşi pot încasa mai de
parte salariile. Nu vă e ruşine, domnilor, sub acest regim al 
săbiei să emiteţi ordine de arestare şi să  ordonaţi anchete 
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judiciare ? Sau, poate, arestarea d-lui Lassalle, c are, avînd, 
din păcate, prea multă încredere în dreptul s ău legal şi în 
p rotecţia oferită de organele judecătoreşti, n-a vrut să se 
pună la adăpost de starea de asediu, este numai un act de 
răfuială personal ă a d-lui Drigalski ? Nu cumva împotriva 
acestui om şi a complicilor lui a fost des chisă şi se duce, 
pe ascuns, o anchetă pe baza articolelor 1 1 4, 123 şi 124 ? 

Cea de-a doua lege a d-lui Drigalski sună astfel : 

„Toate asociaţiile care rmăresc scopuri politice şi sociale sint di
zolvate" .  

Ce-i pasă d-lui Drigalski d e  § 4 al l egii lin 6 aprilie ? 
Dacă, potrivit acestui paragraf, „toţi supuşii prusieni au 
dreptul ca, în scopuri care nu contravin legilor în vigoare, 
să se constituie în asociaţii fără aprobarea prealabilă a po
liţiei " ,  aceasta este, evident, una lintre „ cuceririle" care tre
buie luate înpoi ci t mai repede posibil şi care, p rin umare, 
sînt incompatibile cu legislaţia lui Drigalski. 

A treia şi a patra lege. D-l von Drigalski reglementează 
circulaţia pe străzi şi orele de închidere a restaurantelor. El 
emite o lege p rin care interzice aglomerările, ca şi cum 
Disseldo rful ar fi devenit un al doilea Pari.s. Dar d-l Dri

galski nu este mare numai ca poliţist ; el se dovedeşte a i 
înzestrat şi cu incontestabile aptitudini de paznic de noapte : 
el reglementează şi orele de odihnă după încetarea lucrului. 

A cincea lege. 

„Pină la reorganizarea ei, garda civilă este dizolvată şi trebuie să 
predea chiar astăzi armele" .  

Această lege este ilegală din multe puncte de vedere. 
Semnalăm : 

a) Garda civilă este dizolvată. Potrivit legilor în vigoare, 
şi anume potrivit legii din 17 octombrie, garda civilă nu poate 
fi dizolvată decît printr-un decret regal. Poate că d-l von 
Drigalski are un decret regal secret, pe care nu-l arată şi 
altora. Atunci de ce nu-l publică, aşa cum a publicat şi decla
raţia ober-postdirectorului Maurenbrecher 69 ? Ce-i drept, 
această declaraţie a fost numaidecit dezminţită, declarată 
falsă, de către garda civilă din Disseldorf. Dar d-l von Dri
galski nu are nici un decret regal ; el acţionează cu de la 
sine putere şi îşi arogă atribuţii regale, deşi este un „cetăţean 
şi comunistu  animat de s entimente regaliste. 
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b) Garda ciilă nu este numai îndepărtată de la exercita
rea funcţiei sale. D-l von Drigalski nu se mulţumeşte numai 
să-şi ange puterile unui regierungprăsident. Oit despre ile
galitate, ea s-a manifestat îndeajuns fie şi numai prin faptul 
că garda civilă a fost îndpărtată de la xercitarea funcţiei 
sale. Paragrful 4 al legii din 17 o ctomb ri e  sună : 

Dacă gra civilă a nei comne sau a unui distkt rfuză să dea 
ascultare rdinului autorităţilor sau se amestecă în treburile autoităţilor 
comunale, administrative sau judecătoreşti, �egierungsprăsidentul poate 
s-o îndepărteze temporar de la exercitarea uncţiei s ale, dndicînd însă 
motivele. 

Aşadar, îndepărtarea din funcţie putea pomi nIlai de l a  
regierungsprăsident, şi î n  nici u n  c z  de l a  un general-locote
nent, de la un comandant de divizie, de la un cetăţean sau, 
în sfîrşit, de la un comunist, fie �l şi „comunist regalo
p rusac u .  

Dar d-l Drigalski are motivele lui, bine întemeiate, s ă  
procedeze c a  un autocrat, fără s ă  ţină seama d e  atribuţiile 
diferitelor instanţe. Dacă el ar fi avut de-a face cu garda 
civilă numai în calitate de regierungsprăsident, n-ar fi putut 
s-o dezarmeze. Dar 

c) „garda civH ă trebuie să p redea ciar astăzi armele " .  
Simpla îndep ărtare din funcţie nu d ă  oîtuşi d e  puţin dreptul 
de a lua cuiva arma. Altfel şi ofiţerii suspendaţi temporar ar 
trebui s ă-şi predea sabia. Dar d-l D rigalski are drptate : dacă 
garda civilă şi-ar fi putut p ăstra armele, p robabil că nu i-ar 
i permis lui Drigalski s-o îndepărteze din funcţie ; ea şi-ar 
fi îndplinit misiunea ei, aşa cum este ea stabilită în § 1 
al l egii.  

d) D-l von D ri galski cere s ă  i s e  p redea lui armele. O dată 
ce se simte chemat să j oace rolul de autocrat, el nu se simte 
stingherit ii de ordinul regal referitor la aplicarea legii u 
p rivire la înfiinţarea gărzii civile. In § 3 al acestui o rdin 
se spune : 

„Armele încredinţate de stat comunelor rămîn în orice caz, pînă în 
momentul indicat mai sus, la dispoziţia comnelor•. 

„Administraţia comunală şi consiliul comunal " al Dissel
dorfului nu au nimic de obiectat împotiva acestui decret al 
d-lui Drigalski. In loc să p rotesteze îotriva acestei ilega
lităţi şi să ia aprarea drepturilor comunei, ele îndenă pe 
cetăţeni să p ăstreze o „ atitudine calmă, l egalău faţă de noul 
lor dictator. 
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A şasea lege. 

„Oricine e va dovedi că opune rezistenţă făţişă şi armată măsurilor 
luate de autorităţile legale sau că prin acţiunile sale trădătoare expune 
unui pericol trupele sau le cauzează vren prejudiciu va fi deferi! tribu
nalului militr•. 

Potrivit legii p entru apărarea libertăţii individuale ;o, 
nimeni nu poate i adus în fata unui alt judecător în afară de 
cel stabilit prin lege. Tribunalele militare şi comisiile extra
ordinare sînt ilegale. Nu se admite nici o ameninţare cu pe
deapsa sau aplicarea unor alte pedepse în afara celor stabili te 
prin lege. Potrivit aceleiaşi legi, acţiunea acestei hotărî ri nu 
poate fi suspendată, sub nici o condiţie, p entru o anumită p e
rio adă de timp sau p entru o anumită localitate, nici chiar în 
caz de război sau de insurecţie. Aceasta p entru c ă, p otiivit 
§ 8, chiar şi în acest caz pot fi temp o ra r  suspendate numai 
§ § 1 şi 6, şi numai pe baza unei hotărîri a guvernului şi pe 
răspunderea lui. Totuşi, d-l von D rigalski instituie un tribu
nal militar p entru p ersoane civile. Şi nu e de mirare că el 
ordonă să se opereze arestări şi că, în acest scop , încalcă 
inviolabi1itatea domiciliului ; căci chi ar dacă aceste dispo
ziţii pot fi temporar suspendate, lucrul acesta nu-l p oate face 
în nici un c az d-l von D rigalski. De altfel este indiferent dacă 
dm crezare afirmaţiei lui „Disseldorfer Zeitung" că aresta
rea lui Lassalle s-a făcut fără respectarea formalităţilor ce
rute, sau asigurări� date de „Kolnische Zeitung" că ea s-a 
făcut pe baza unui mandat emis de judecătorul de instrucţie. 
„Kolnische Zeitung" i a, bineînţeles, apărarea comandantului 
militar p entru a-l blama pe judecătorul de instrucţie. In o rice 
caz însă, această arestare este ilegală, p entru că într-un 
regim ilegal nu pot exista acţiuni legale. In condiţiile stării 
de asediu încetează acţiunea jurisdicţiei civile. Dacă jude
cătorul de instrucţie rmîne în funcţia sa, ajunge în situaţia 
unui magistrat militar, iar articolele din regulamentul militar 
devin pentru el un cod de legi. Parchetul din Disseldorf şi-a 
dat p erfect de bine seama de noua lui situaţie. Intr-adevăr, 
dacă şi-ar mai recunoaşte competenţa p revăzută de codul de 
procedură p enală din Renaia, el ar fi intervenit încă de mult, 
fie şi numai pe baza p aragrafului 9 din Habeas Corpus Acte, 
care spune : 

,,Pentu a chema la răspundere în lata judecătii pe slujbaşll civili 
sau militari care s-au făcut vlnovatl de încălcarea dispozitiilor de mal 
sus prin depăşirea atributiilor lor oficiale, nu este nevoie de o aprobare 
prealabilă a autoritătilor•. 

5 - Max-Engels - Opere, vo?. 6 
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Ca să ne dăm pe deplin seama de puterea pe care o au 
instituţiile noastre renane, ne mai rămîne numai s ă  vedem 
dacă procurorul general, d-l Nicolovius, sub a c ărui suprave
ghere se află toţi funcţionarii poliţiei judiciare şi chiar jude
cătorii de instrucţie, va aprob a felul cum procedează p arche
tul din Disseldorf. Se vorbeşte că d-l Nicolovius a răspuns 
unei delegaţii, care s-a p rezentat ieri la dînsul p entru a-l de
termina să-şi exercite autoritatea în legătură cu evenimentele 
de la Disseldorf, c ă  nu există articole de lege pe baza cărora 
ar putea interveni. Spunem : „Se vorbeşte că d-l Nicolovius ar 
fi răspuns " ,  deşi aceste cuvinte ne-au fost transmise din sursă 
demnă de toată încrederea. Şi, totuşi, nu le putem da crezare, 
deoarece în acest c az ar trebui să presupunem că d-lui Ni
colovius i-a zburat complet din minte Code p enal 71, precum 
şi toate legile promulgate cu începere din luna marie a 
acestui an. 

Scris de K. Mx 
la 24 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gaztă renană" r. 1 53 
din 26 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba germană 
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* Trei procese împotriva „Noii gazete renane " 

Colonia, 24 noiembrie. In momentul de faţă, împotriva 
„Noii gazete renane" au fost intentate trei procese, fără să 
mai vorbim de cercetările judiciare întreprinse împotriva lui 
Engels, Dronke, W olff şi Marx pentru pretinse deli cte poli
tice, „incompatibile cu activitatea jurnalistic ă " .  - Din sursă 
bine informată aflăm că, în afară de toate acestea, împotriva 
„abjectei fiţuici" - aceasta este denumirea oficiala dată zia
rului nostru de către Hecker, ci-devant * procuror, iar în mo
mentul de faţă prim-procuror (c'est du Hecker tout pur **) 72 
- au mai fost deschise încă cel puţin o duzină de anchete. 

Prima infracţiune : n violent atentat la „delicateţea" fe
ciorelnică a şase j andarmi regali prusieni şi a regelui p arche
tului din Colonia, d-l p rim-p rocuror Zweiffel 73 - rep rezen
tantul poporului in p artibus infidelium *** -, care deocamdată 
nu se judecă la Berlin şi nici la Brandenburg, ci la Colonia. 
„Pe Rin I Pe Rin I Acolo creşte viţa noastră de vie I "  74 Şi 
noi, la rîndul nostru, avem mai multă preferinţă pentru Rin 
decît pentru Sp rea şi p entru hotelul Disch decît p entru hotelul 
Mielentz 75• 

Va p our la delicatesse des gendarmes ****!  Cît despre „deli
cateţea" d-lui Zweiffel, ea reprezintă p entru noi n adevărat 
„noli me tangere I" *****. Am fost cuprinşi de indignare 
morală cînd am aflat de nedelicatul vot de neîncredere prin 
care, după cît se spune, alegătorii l-ar fi determinat pe 

* - fostul. - Nota Trad. 
** - un Hecker autentic. - Nota Trad. 

*** Textual : în ţările locuite de necredincioşi ; se spune despre cineva 
care deţine o fncţie doar cu titlul, fără a o exercita în fapt. - Nota Trad. 

*• ** - Fie, să admitem că şi jandarmii îşi au delicateţea lor I -
Nota Trad. 
***** - nu mă atinge I - Nota Trad. 

5* 
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d-l Zweiffel să-şi retragă cndidatura. In calitate de gardieni 
credincioşi ai „delicateţei" feciorelnice a d-lui Zweiffel, îl  
rugăm să dezavueze în mod public declaraţia d-lui Weinhagen 
din Cleve. D-l Weinhagen a declarat sub p roprie s nătură, 
în „Noua gazetă renană" , că p oate comunica fapte de-a drep
tul infamante p entru „onoarea şi delicateţea" d-lui Zweiffel ; 
el poate chiar să dovedească aceste fapte, dar se vede nevoit 
să se abţină a le da publicităţii atîta timp cît d-l Zweiffel va 
recurge la acel p aragraf din Code penal * potrivit căruia orice 
denunţare, fie ea oricît de întemeiată, este urmărită ca o 
calomnie atunci cînd nu p o ate fi dovedită prin sentinţă jude
cătorească sau printr-un document autentic.  Facem, aşadar, 
apel la „onoarea şi delicateţea" d-lui Zweiffel I 

A doua infracţiune : Hecker cel propriu-zis şi Hecker cel 
dedublat. 

A treia infracţiune, care s-a p rodus în 1 848, este urmărită 
la cererea guvernului imperial. Infracţiunea Schnapphanski ! 
Foiletonul în rolul de infractor 1 76 

Se spune că, în actul s ău d e  acuzare, guvenul imperial 
ar fi calificat „Noua gazetă renană" drept ziarul cel 'mai 
p ăcătos din întreaga „presă păcăto asă " .  La rîndul nos tru, noi 
considerăm că p ut erea imperială este cea mai ridicolă din 
toate puterile ridicole. 

Scris de K. Mrx 
la 24 noiembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 153 
din 26 noiembrie 1 848 

* - Codul penal. - Nota Trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ziar 

Tradus din limba germană 
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Personalităţile Consiliului federal 

Berna, 24 noiembrie. Pentru cititorii „Noii gazete renane • 
nu vor i lipsite de interes unele amănunte despre persoanele 
chemate, în momentul de faţă, să guveneze Elveţia sub con
trolul celor două consilii ş i  care şi-au luat chiar acum po stul 
în primire. Cinci dintre membrii Consiliului federal au ac
ceptat, fără nici o rezervă, să fie aleşi ; nul, d-l Furrer, 
acceptă să ocupe acest post în mod provizoriu, pînă la primă
vară, iar în ce priveşte consimţămîntul celui de-al ş aptelea 
(Munzinger) nu încape nici o îndoială. 

Preşedintele Consiliului federal, d-l Furrer, este un locui
tor tipic al Zirichului. El are, cum s-ar spune în Franţa, l 'air 
eminemment bourgeois *. Imbrăcămintea, ţinuta, trăsăturile, 
totul, inclusiv o chelarii săi cu ramă de argint, trădează de la 
prima vedere pe „cetăţeanul unui oraş liber al imperiului " ,  
care, în calitate de preşedinte al cantonului principal şi , res
p ectiv, al Dietei federale, s-a mai civilizat, ce-i drept, întru
cîtva, dar a rămas totuşi „p rovincial pînă-n măduva oaselor " .  
Prinipalul merit al d-lui Furrer, unul dintre cei mai d e  seamă 
avocaţi din „Atena Elveţiei " (cum le place filistinilor din 
Zirich să-şi numească orăşelul lor cu cei 10.000 de locuitori 
ai săi) , este că, prin strădaniile sale p erseverente şi p rin 
liberalismul său moderat, a răstunat guvenul din septembrie 
de la Zirich 77 şi a adus lin nou la conducerea cantonuli 
p artidul p rogresului. Ca preşedinte al Dietei federale, a rămas 
credincios p rincipiilor sale. Un p rogres moderat în problemele 
intene şi cea mi strictă neutralitate în p roblemele extene 
- iată p oliica promovată de el. Faptul că a devenit preşe
dinte al Consiliului feqeral este mai degrabă rezultatul unei 
întîmplări decît al nei intenţii precise. Mai bucuroşi ar fi 

* - o înfăţişare prin xclnţă burgheză. - Nota Trad. 
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ales în acest post pe cineva in Bena ; dar în acest caz ar 
fi trebuit să opteze doar între Ochsenbin, care nu era de 
loc agreat de majoritate, şi Neuhaus, care acum, în 1848, este 
tot atît de c onservator ca şi cu 56 ani în urmă şi de aceea 
n-a fost de loc ales în Consiliul federal. Intr-o asemenea 
situaţie încurcată au fost nevoiţi să aleagă pe unul din Zirich, 
şi în acest caz Furrer s-a dovedit a fi , fără îndoială, c ani
datul cel mai p otrivit. Aşadar, nu se poate spune că Furrer 
reprezintă chlar majoritatea Adunării federale, dar el este 
cel puţin, rep rezentantul maj orităţii Elveţiei germane: 

Vicepreşedintele Druey este, din to ate punctele de vedere, 
un antipod al lui Furrer şi, în acelaşi timp , cel mai bun repre
zentant pe care-l putea trimite Elveţia franceză. Dacă Furrer 
este prea moderat pentru maj oritate, şi cu atît mai mult 
pentru minoritatea raicală, în schimb Druey este prea radical 
pentru majoritate. Dacă Furrer este un burghez liberal mo
derat, Druey este un p artizan hotărît al republicii roşii. Se 
ştie ce rol de seamă a avut Druey în ultimele evenimente 
revoluţionare din cantonul său ; mai puţin cunoscute, dar cu 
atît mai mari sînt IIleritele pe care şi le-a cîştigat el, în mul te 
alte p rivinţe, faţă de cantonul său (Waadt) . Dmey, democrat 
socialist în genul lui Louis Blanc, cunoscător de primă clasă 
al dreptului public, cel mai energic şi mai harnic om politic 
din toată Elveţia, reprezintă în Consiliul federal elementul 
care trebuie să capete, încetul cu încetul, o influnţă tot mai 
mare şi să exercite o acţiune dintre cele mai salutare. 

Ochsenbein, c on duc ătorul voluntarilor care au lup tat îm
potriva Lucenei, p reşedintele Dietei federale care a adoptat 
hotărîrea cu privire la războiul împotriva Sonderbundului, 
colonelul rezerviştilor din B ena în această campanie, dato
ită acivităţii sale anterioare, a devenit cunoscut şi popular 
nu numai în Eleţia, dar şi în întreaga Europă. Mai puţin 
cunoscută este însă c omportarea sa cu începere de la revoluţia 
din februarie. Caracterul în p arte socialist al acestei revoluţii, 
măsurile luate de guvernul p rovizoriu in Franţa şi întreaga 
mişcare a p roletariatului francez l-au speriat binişor pe acest 
democrate pur, pe care francezii l-ar considera ca făcînd p arte 
din partidul Naional. El s-a apropiat treptat de oientaea 
moderată. In poliica extenă mai ales, în care, atît înainte 
de războiul cu Sonderbundul cît şi în timpul acestui război, 
a dat dovadă de atîta energie, el a înclinat tot mai mult spre 
vchiul sistem de aşa-zisă stictă neutralitate, care în realitate 
nu este altceva decît o politică de conservatism şi îngăduinţă 
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faţă de reacţiune. Astfel, în calitate de preşedinte al canto
nului p rincipal, a tergiversat recunoaşterea Republicii Frn
ceze şi a avut o atitudine cel puţin echivo că în problema 
Italiei . La toate acestea trebuie adăugat că p asiunea nestă
pînită de care a dat dovadă în calitate de preşedinte al Dietei 
federale, şi din pricina căreia în atitudinea lui se observa 
adeseori o p onire împotriva radicalilor, i-a creat mulţi duş
mani în rîndurile lor, şi mai ales în rîndurile celor din Elveţia 
franceză. Dacă la alegerea de membru al Consiliului federnl 
din p artea B ernei n-ar fi trebuit să se opteze între el şi Neu
haus, Ochsenbein ar fi obţinut un număr mult mai redus 
de voturi. 

Colonelul Frey-Herose din Aargau este considerat drept 
unul dintre militarii cei mai cap abili din Elveţia. El a fost 
şeful marelui stat-major în timpul campaniei împotriva Son
derbundului. Ca şi cei mai mulţi dintre ofiţerii de stat-major 
elveţieni, el a p articipat vreme îndelungată la viaţa p olitică 
a cantonului său şi, datorită acestui lucru, s-a familiarizat cu 
problemele administraţiei civile. In noul său post, destoini cia 
lui î şi va găsi, în o rice caz, o bună întrebinţare la departa
mentul de război .  Prin convingerile sale politice, el face p arte 
dintre liberalii cei mai hotărîţi din cantonul său. 

Consilierul de stat Franscini din Tessin este, incontestabil, 
unul dintre cei mai respectaţi fruntaşi ai vieţii publice din 
întreaga Elveţie. El desfăşoară de ani de zile o activitate 
neobosită în cantonul său. Lui îi revine, în p rimul rînd, 
meritul că în 1 830, încă înainte de revoluţia din iulie, dispre
ţuitul Tessin ,  care era so cotit drept un cnton înapoiat din 
punct de vedere politi c,  a fo st p rimul din întreaga Elveţie 
care a înlocuit, şi fără revoluţie, vechea constituţie oli garhică 
printr-una demo crati c ă ; şi tot el s-a aflat în fruntea revo
luţiei din 1840, care a răsturnat p entru a doua oară pe popii 
şi pe oligarhii strecuraţi la putere. Tot Franscini a reorganizat, 
dup ă această revoluţie, admnistraţia, p e  care reacţionarii o 
aduseseră într-o stare de haos total, a dus luptă împotriva 
hoţiei, escrocheriei, corupţiei şi risipei - devenite un obicei -
şi, în sfîrşit, în măsura p ermisă de posibilităţile acestei r
giuni munto ase, a reorganizat învăiţămîntul, care sU;b condu
cerea călugăilor ajunsese într-o stare de totală decădere. 
Prin aceasta el a smuls din mîinile clerului unul dintre p rin
cipalele mijloace de înrîurire a poporului, şi consecinţele 
acestui lucru au început s ă  se reflecte din an în n tot mi 
mult în încrederea crescîndă pe care o manifestă locuitoii 
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Tessinului în guvernul lor. ln afară de aceasta, Franscini este 
unul dintre cei mai culţi economişti din Elveţia şi autorul 
celei mai bune statistici elveţiene („Staistica Elveţiei" .  Lugano, 
1827. „Noua statistică a Elveţiei" ,  1848) 78• El este un radical 
hotărît, şi în Consiliul federal se va situa mai degrabă alături 
de Druey decît de Ochsenbein şi Furrer. Locuitorii Tessinului 
au o mare consideraţie pntru el, şeful de mulţi ani al guver
nului lor, mai ales pentru „sărăcia lui respectabilă" . 

Consilierul guvernamental Munzinger din Solothum este 
cel mai influent om politic din cantonul său, pe care, începînd 
din 1830, l-a reprezentat aproape fără întrerupere în Dieta 
federală şi pe care îl conduce în mod efectiv de ani de zile. 
Trăsătura lui caracteristică, după cum se exprimă „Gazette 
de Lausanne" 79, ziar semiradical din Elveţia franceză, constă 
în cacher sous Ies apparences de la bonhoie un esprit in 
et penetrant * ; cu al te cuvinte, el posedă acea mică doză de 
şiretenie, ascunsă sub aparenţa unei blîndeţi de om simplu, 
care în oraşele imperiului e considerată drept o însuşire 
diplomatică. Incolo, este un progresist moderat a la Furrer 
şi cere ca Elveţia să nu se îngrijească decît de propriile ei 
treburi şi să lase marea poliică europeană în seama lui 
dumnezeu şi a lordului Palmerston. De aceea el nu vede de 
loc cu ochi buni pe emigranţii străini, care pînă acum n-au 
adus Elveţiei decît neplăceri. împreună cu „atenianul elve
ţian" dr. Escher, de curînd el şi-a manifestat din nou, la Tessin, 
atitudinea sa în această problemă. n general, Furrer şi Mun
zinger repreintă cum nu se poate mai bine în Consiliul fde
ral prejudecăţile şi mărginirea locuitorilor „luminaţi" din 
Elveţia germană. 

In sfîrşit, d-l Năf din St .  Gallen, despre care nu pot spune 
prea multe. Se spune că a avut o contribuţie remarcabilă la 
îmbunătăţirea administraţiei în cantonul său şi că s-a distinE 
$i în alte privinţe. In general, dacă judecăm după ceea ce 
scriu ziarele elveţiene, în cantonul St. Gallen triesc oamenii 
cei mai bogaţi şi mai destoinici, dar, din nfericire pentru 
aceşti oameni destoinici, despre ei nu se ştiu prea multe 
şi, în orice caz, se pare că le lipseşte iniţiativa. Totuşi, pe 
cît se pare, ca specialist în problemele administrative, 
d-l Năff nu este lipsit de merite. Prin concepţiile sale politice, 

* - a asde sb aprnţa blîndeţei n spirit fn şi pătuzătr. -
Nota Trad. 
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el ocupă o poziţie intermediară între Furrer şi Ochsenbein ; 
el e mai hotărît decit primul, dar nu merge atît de departe 
pe cit ne putem aştepta de la cel de-al doilea, judecind după 
activitatea lui anterioară. 

O asemenea componenţă a Consiliului federal nu lasă nii 
o îndoială asupra politicii pe care o va urma Elveţia în 
iitorul apropiat. E aceeaşi politică pe care au urmat-o vechea 
Dietă federală şi cantonul principal Bena sub conducerea 
lui Ochsenbein, iar mai tîrziu sub aceea a lui Funk (care fără 
Ochsenbein nu este în stare de nimic) . In politica internă -
o strictă respectare a noii constituţii a Confederaţiei elve
ţiene, în care suveranitatea cantoanelor ocupă încă un loc 
prea important ; în politica externă - o strictă neutralitate, 
mai mult sau mi puţin strictă, fireşte după împrejurări, şi, 
mai ales, deosebit de strictă faţă de Austria. Partidul moderat 
are o preponderenţă categorică şi este probabil că, în maj o
ritatea problemelor, d-l Ochsenbein va vota cu el. 

Dar pentru a înţelege cum de a putut minoritaea, cum 
de au putut Druey şi Franscini, în asemenea condiţii, să ac
cepte să fie aleşi în Consiliul federal, avînd plăcuta perspec
tivă de a rămîne mereu în minoritate, cum poate, în general, 
un asemenea coleiu să guveneze laolaltă, pentru a înţelege 
toate astea trebuie ori să fii elveţian, ori s ă  fi văzut cum este 
guvernată Elveţia. Aici, unde toate organele puterii executive 
discută problemele în mod colectiv, oamenii e conduc după 
următorul principiu : tu ocupă-ţi locul tău ; chiar dacă astăzi 
eşti în minoritate, s-ar putea, totuşi, să fii de folos, şi cine 
ştie dacă peste un an sau doi, în urma morţii, demisiei etc. 
cuiva, nu ai să fii în majoritate. Aceasta este consecinţa 
firească a faptuli că coleiile guvernamentale se formează 
pe calea aleg�rilor. n cazul acesta, întocmai ca şi în adună
ile legislative, fiecare partid caută să-şi impună unul sau 
mai mulţi candidaţi şi în felul acesta să prindă, cel puţin, 
teren în colegiu, să-şi asigure o minoritate, pînă ce va putea 
să ciştige majoritatea. Dacă candidaţii si nu ar accepta să 
fie aleşi, el nu le-ar lua în nume de rău acest gest, aşa cum 
s-ar întîmpla cu siguranţă în ţările mai mari. Dar Consiliul 
federal nu este nici pe departe o Commission du pouvoir 
executif 80, şi între poziţia lui Druey şi aceea a lui Ledru
Rollin ste o deosebire imensă. 
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Presa elveţiană afirmă, în unnimitate, că Consiliul federal 
este alcătuit din capacităţi de primul rang. Eu totuşi mă în
doiesc că vreunul dintre membii acestui Consiliu, în aiară 
de Druey şi Franscini, ar putea cîndva să deţină un rol de 
seamă într-o ţară mai mare şi că, exceptîndu-i pe Frey-Herose 
şi Ochsenbein, vreunul dintre ceilalţi trei ar putea juca măcar 
un rol secundar. 

Scris de F. Engels 
la 24 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 155 
din 29 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



Darea de seamă a comisiei din Frankfurt 
cu privire la problema Austriei 

75 

Colonia, 27 noiembrie. Cu vreo 40 de ani în urmă au fost 
oameni care au descris „Gemania în profunda ei umilire" 81• 
Bine că s-au dus ad patres *. Acum ei n-ar mai putea scrie o 
asemenea carte, căci n-ar mai şti ce titlu să-i dea, iar dacă 
l-ar alege pe cel vechi, s-ar contrazice singuri. 

Căci pentru Gemania - ca să ne exprimăm în cuvintele 
unui poet englez - există întotdeauna „beneath the lowest 
deep a lower still" * *.  

Noi credeam că încheierea armistiţiului cu Danemarca a 
însemnat cea mai mare ruşine pentru Gemania. Am avut 
impresia că, după plecarea trimisului imperial, Raumer, la 
Paris, a lui Heckscher în Italia şi a comisarului Stedtmann în 
Schleswig-Holstein şi după cele două note adresate Elveţiei, 
ummrea Germaniei a ajuns la limită. Comportarea celor 
doi cmisari imperiali fo problma austriacă dovedeşte că  
ne-am înşelat. Cită lipsă de j enă manifestă comisarii impe
riali gemani faţă de onoarea Germaniei şi cîtă  incapacitate, 
laşitate sau trădare stupidă sălăşluieşte în domnii vechi libe
rali, ne-o arată, în suficientă măsură, recent păruta , ,Dare 
de seamă a comisiei pentru problmele austriece etc."  82, şi 
mai cu seamă cele 20 de documente cuprinse în această dare 
de seamă. 

La 13 octombrie, d-nii Welcker şi Masle, din însărcinarea 
puterii ·centrale, pleacă din Frakfurt „pentru a media în 
pmblmele vieneze" . PeSoanele neiniţiate în noua diplomaţie 
centrală se aşteptau ca dipă cîtva zile să se anunţe sosirea 
acestor dmni la Viena. Pe atuCi QCă nu se ştia că comisarii 
imperiali îşi au itinerariul lor propriu. Solii regentului impe-

* - la strămoşi. - Nota Trad. 
** - „ub cea mai mare aînoime, o adîncime şi mai mre• (Milton. 

„Paradisul pierdut") .  - No ta Red. 
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rial, Eisele ş i  Beisele 83, au ponit la Viena pe drumul cel mai 
s curt, prin Miinchen. Călăuzindu-se după cunoscuta hartă din 
1 1Jobsiada" 84, ei au ajuns acolo în seara zilei de 15 octom
brie. Pînă în ziua de 1 7  octombrie la amiază au studiat eveni
mentele de la Viena, într-o înduioşătoare unitate de vederi 
cu miniştrii Bavariei şi cu îns ăicinatul cu afaceri al Austriei. 
ln prima lor scrisoare adresată d-lui Schmerling, ei îi pre
zintă un raport asupra studiilor lor preliminare. La Minchen 
le vine deodată la amîndoi o idee. Ei sînt cuprinşi de o aprigă 
dorinţă să le vină „un al treilea coleg", pe cît se poate un 
prusian, „deo arece în felul acesta ne va fi mai uşor să facem 
faţă importantei noastre misiuni " .  Dar d-l „coleg" nu-şi face 
apariţia. Speranţele de a ajunge Ia o trinitate s-au spulberat, 
aşa că biata pereche trebuie să plece singură în lume. Dar 
ce-o să se înJîmple icum cu „importanta misiune" ? Impor
tanta misiune călătoreşte în buzunarele d-lor Welcker şi 
Masle spre Passau. Incă înainte de trecerea Rubiconului 
austriac, „rnportanta misiune" trimite înaintea ei o procla
maţie. „Dincolo să era îngrozitor" ! 85 

„Nici populaţia de aici, de la graniţa ausriacă - srie Welcker către 
Schmerling -, nu este lipsită de stare de spirit revoluţionară şi teroristă" ; 
ba mai mult : „pînă şi garda naţiolă din Krems, numai d atorită inter
venţiei unei unităţi militare care a ocupat podul, a fost pusă n .mposi
bilildle de a-l distruge înainte de trecerea împăratului, pe care l-r fi făcut 
n fel de prizonier" .  

Care dintre cititori a r  putea avea o inimă aJît de împietrită 
încît să nu preţuiască precum se cuvine aceste sentimente 
ale unui suflet nobil de enciclop edist politic [Staas-Lexikon
Seele] 86 I De Ia amiaza zilei de 1 8  şi pînă în zorii zilei de 20, 
:ei doi domni au rămas la Passau pentru a prinde noi puteri, 
apoi au pornit spre Linz. 

La 13 octombrie au plecat din Frankfurt, i ar Ia 20 octom
brie seara erau dej a la Linz. Nu este această nemaipomenită 
rapiditate o dovadă suficientă de însemnătatea „importantei 
misiuni " ce li se încredinţase ? Sau, poate, niscai instrucţiuni 
peciale îi vor fi îndemnat Ia această grabă extraordinară ?  
E destul s ă  spunem că, dup ă exact şapte zile, aceşti domni au 
sosit la Llnz. In acest oraş, care, „ au numeroasa lui populaţie 
industrială, deja prelucrată de emisari veniţi de la Viena",  
trezise în d-l Welcker, în timpul şederii sale la Passau, unele 
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presimţiri alarmante, nu se arăta nici una dintre pînzură
torile pe care le văzuse în închipuirea sa şi pe care le credea 
pregătite pentru el şi pentru cel de-al doilea domn coleg al 
său. Dimpotrivă : 

„întreaga grdă naţională, în frnte u ofiţerii şi cu muzica„„ încolo
nată ca la paradă sub faldrile drapelului grman, ne-a întimpinat cu 
repetate urale, ca şi poporul ce se strînsese în jurul nostru". 

Aşadar, iz, această Sodomă revoluţionară, se vădeşte a 
fi de data asta un oraş animat de bune intenţii şi destul de 
naiv pentru a face o primire solemnă admirabililor noştri co
misari imperiali. In schimb, Viena este înfăţişată, în rapoar
tele lui Welcker şi Masle către d-l Schmerling, în culori din 
cele mai sumbre, ca o nelegiuită Gomoră, ca un infern al 
anarhiei etc. 

Pe ziua de 21 domnii s-au îmbarcat pe vapor şi s-au în
dreptat spre Krems. Din drum ei trimit rapoarte la Frankfurt 
în care arată că la Linz au fost primiţi cu gărzi d e  onoare, c ă  
garda principală le-a dat onorul, ş i  alte asemenea lucruri im
portante. Totodată ei întocmesc trei scrisori : una c ătre 
Windischgratz, alta c ătre ministrul Kraus şi alta către prezi
diul Reichstagului. 

Dacă este cineva care nu se declară încă pe deplin satis
făcut de activitatea depusă, timp de peste opt zile, de comi
sarii noştri imperiali, n-are decît s ă-i însoţească acum, în 
noaptea de 21 spre 22 octombrie, la Stmmersdorf, la cartierul 
general l lui Windischgratz. Aici puterea centrală, întruchi
p at ă  în comisarii săi ,  ne apare în toată splendoarea ei. 
„Windis chgratz - spun Welc.er şi Masle - a respins, cu 
oarecare bruscheţe, orice amestec din p artea noastră " .  Cu alte 
cuvinte, ei au p rimit cîte un picior în spate şi trebuie să se 
cărăb ănească. „Mai mult chiar : el nici n-a vrut măcar s ă-şi 
arunce privirea pe mandatul nostru" ,  se plînge Welcker mi
nistrului său Schmerling. Şi pentru ca amărăciunea lor să fie 
deplină, Windischgratz nu oferă puterii centrale, care se află 
întruchipată în faţa lui , nici măcar o picătură de vin sau un 
p ăhărel de rachiu. 

Şi iată-i pe comisarii no ştri din nou instalaţi în trăsură şi 
fredonînd melancolic : „O tu, Germanie etc. " 87 şi îndreptîn
du-se„. spre Viena ? Ferească sfîntul I - spre Olmitz *, „la 
reşedinţa curţii imperiale".  Şi foarte bine au făcut. Căci, altfel, 
întreaga farsă imperial ă  ar fi rmas fără punct culminant, iar 

* Denumirea cehă : Olomouc. - Nota Trad. 
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comediei mediaţiei i-ar fi lipsit ultimul act. Dacă Windisch
gratz i-a tratat ca pe nişte şcolari p rostănaci, în schimb la 
Olmiitz au avut parte „de o primire mult mai prevenitoare din 
partea împăratului şi a fmiliei imperiale" (vezi p ag. 1 1  a 
dării de seamă, scrisoarea nr. 6). Au fost invitaţi la masă şi 
„ne-am bucurat - scriu ei, în continuare, d-lui Schmerling -
de o primire ex trem de binevoi toare" . In aceste cuvinte nu se 
reflectă în ni i un caz firea slugarnică a germanului, ci n 
foarte profund sentiment de recunoştinţă, care îşi găseşte 
eipresia adecvată în cîntecul : „După atîtea sferinţe etc. u 88. 

Dar, după tot felul de gustări şi libaţii, mai rămîne încă 
de îndeplinit faimoasa „ importantă misiune " .  Cei doi comi
sari ai noştri se adresează în scris ministrului, baronul von 
Wessenberg. 

„Rugăm respectuos pe excelenţa-vostră" (aşa începe scrisoarea din 
25 octombrie) „să aibă bunătatea de a ne fixa ora cînd îi convine să pri
mească exprimarea recunoştinţei noastre pentru binevoitoarea primire 
făcută misiunii noastre, a şi persoanelor noastre, de către majestatea-sa 
regală şi imperilă şi de către excelenţa-voastră, şi să ne comnice 
punctul său de vedere, ca şi hotărîrile sale, în următoarele chestiuni care 
privesc îndeplinkea misiunii nosre• . 

„Umătoarele chestiuni" nu sînt altceva deoît n mod de 
a exprima în multe cuvinte dorinţa comisarilor de a obţine 
aprobarea pentru a pleca la Viena în vederea mediaţiei. 

Această scrisoare, ca şi cea de-a doua, adresată lui Wes
senberg, este în întregime concepută într-un stil cancelaristic 
atît de înzorzonat, specific s ecolului trecut, şi este atît de 
pătrunsă de politeţe şi de servilism, incit îţi face pur şi simplu 
plăcere să citeşti imediat după ele răspunsurile date de 
Wessenberg. In acest schimb de scriso ri,  cei doi comisari, în 
comparaţie cu ministrul Austriei, apar ca doi ţărănoi ne
ciopliţi alături de un nobil distins în faţa căruia fac ridicole 
reverenţe pe parchetul lustruit şi  încearcă să folosească ex
presii cit mai alese. 

La s crisoarea de mi sus, Wessenberg răspunde : 

„Prea stimaţi domni I Trebuie să vă cer scuze pentru că răspund cu 
atîta întîrziere la scrisoarea dv. de astăzi ... n ceea ce priveşte buna dv. 
intenţie de a face, la Viena, încă o încercare de a aplana neînţelegerile 
existente acolo, socot ncsar, în primul rînd, să vă fac cunoscută actuala 
stare de lucruri din acest oraş. n momentul de faţă nu poate fi vorba de 
tratative cu vreunul dintre paide, ci numai de înnăbuşire a răscoalei• 
etc. (vezi pag. 16 a raportului). 
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O dată cu acest răspuns, le înapoiază şi mandatul lor. 
Ei îşi repetă rugămintea lor într-o scriso are cu data de 

27 octombrie : 

„Considerăm drept o datorie imprioasă - spn ei - să rugăm supuşi, 
încă o dată, pe excelenţa-voastră, şi prin dv. guvernul imperial, să ne 
trimită, cit mai curînd posibil şi sub o escortă sigură, la Viena, cu însăr

:inărt şi propneri binevoitoare şi împăciuitoare, pentru ca în această 
î ngrozitoare criză să facem z de toată influnţa pacificatoare şi personală 
-de care dispnem noi şi misinea noasră ".  

m văzut ce efect a avut această „influenţă pacificatoare 
.şi personală" în decursul celor 14 zile de la plecarea lor din 
Frankfurt. 

Ea produce o imprsie atît de puternică asupra lui Wes
senberg, încît în răspunsul s ău trece sub tăcere cererea lor. 
El le comunică unele date din Viena, care sînt numai pe jumă
tate adevărate, şi observă cu ironie : 

„De altfel, faptul că nişte răscoale ca aceea a proletarilor din Viena 
nu pot fi lesne înnăbuşite fără a folosi mijloace de constrîngere a fost 
dovedit, acum de crînd, şi de evenimentele dn Frnkfurt I " 

D-lor Welcker şi Masle le-a fost imposibil să reziste unor 
asemenea argumente ; de aceea ei renunţă să mai facă alte în
cercări şi cu „influenţa" lor „pacificatoare şi personală" aş
teaptă desfăşurarea evenimentelor. 

La 28 octombrie ei raportează din nou lui Schmerling des
p re „importanta misiune " ce l e-a fost încredinţată. La propu
nerea lui Wessenberg, ei predau depeş a lor unui curier trimis 
de Wessenberg la Frankfurt. Curierul poneşte la drum, dar 
nu şi depeşa, care ajunge la Frankfurt abia la 6 noiembrie. 
Dacă n-ar i fost invitaţi la masa împăratului, dacă familia 
imperială, şi mai ales arhiducele Karl, n-ar fi stat de vorbă cu 
ei atît de p rietenos, comsarii ar fi trebuit, în urma atîtor 
insuccese, s ă-şi piardă de-a binelea minţile lor luminate. 

Umează apoi două zile de tăcere. După atîtea eforturi, 
„influenţa pacificatoare" îşi face odihna de sîmbătă. 

Dar iată că la 30 octombrie Wessenberg le comunică ofi
cial vestea capitulării Vienei. Hotărîrea lor este luată. E drept 
că la 28 octombrie (pag. 14 a dării de seamă) ei mai erau încă 
de părere că, „pe cît se vede, la el" (la Windischgratz) , „ca şi 
aici " (la Olmutz) , „printre persoanele influente predomină 
în prea mare măsură ideea nu numai de a potoli Viena, dar 
şi de a trece la represalii pentru ilegalităţile săvîrşite " .  Dar 
apoi Wessenberg i-a încredinţat - şi cum s-ar mai încumeta, 
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după toate acestea, un comisar al Reichului să se îndoiască I 
- că „în exploatarea acestei victorii guvernul Austriei se va 
lăsa condus de principii menite s ă-i asigure afecţiunea su
puşilor săi " .  

„Aşadar - exclamă Welcker ş i  Masle, plii d e  patos im
perial - putm să presupunem că propunerile noastre au 
avut totuşi o oarecare influenţă I "  Aşadar au avut totuşi ? 
Fireşte că la I Timp de opt zile aţi amuzat de minune pe 
Wessenberg, pe arhiducele Karl, Sofi a şi consorţii. Dv., 
Welcker şi Masle, aţi servit la uşurarea digestiei regale
imperiale I 

„După aceste asiurări date de minisru, considerăm misiunea noastră 
îndeplită, şi mîine• (31 octombrie) „vom pomi spre parie, recînd prin 
Praga•.  

Aşa se încheie ultima depeşă a d-lor Welcker şi Masle I 
Şi, într-adevăr, aveţi dreptate, „importanta" dv. „misiune" 

de împăciuire şi mediaţie a fost îndeplinită. De ce să vă mai 
fi dus acum la Viena ? Nu erau oare apostolii umaităţii, 
Windischgratz şi Jellacic, stăpîni pe o raş ? Nu predicau oare 
mantalele roşii şi trupele regalo-imperiale evanghelia p ăcii şi 
a libertăţii constituţionale prin limbajul j afurilor, incendiilor, 
asasinatelor şi iolurilor, limbaj înţeles de toată lumea ? 

Cit de puternic s-a făcut simţită „influenţa" voastră „paci
ficatoare " ,  cît de minunat v-aţi îndeplinit voi sarcina, o do
vedesc horcăielile celor asasinaţi, ţipetele de desperare ale 
femeilor siluite, o dovedesc miile de o ameni care putrezesc 
în închisori, despre asta ne vorbeşte spectrul însîngerat al lui 
Robert Blm. 

Sarcina voastră a fost să ajutaţi ca, in completare la tri
logia înscenată de Windischgratz, Jellacic şi Wessenberg, la 
Olmitz să se joace şi o farsă. Şi v-aţi achitat în mod demn 
de această sarcină : aţi jucat pînă la siîrşit, cu o măiestrie 
desăvîrşită, rolul „nchilor duşi de nas" ,  d acă nu şi mai rău. 

S cris la 27 noimbrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 14 
dn 28 noembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apăut n ziar 

Tradus din limba grmană 



Noutăţi 

Coloia, 28 noiembrie. In numărul s ău din 17 noiembrie 
„Noua gazetă renană" scria : 

„Nu mai vorbim de ceea ce-i aşteaptă pe evrei, care. 
de la emanciparea sectei lor, s-au situat p retutindeni, ceL 
puţin prin reprezentanţii lor de seamă, în fruntea contrarevo
luţiei. Nici n-au mai aşteptat victoria pentru a-i azvîrli iarăşi 
în ghettoul lor" * .  

Atunci n e  refeream l a  măsurile luate d e  guvern la Brom
berg **. Astăzi considerăm necesar să facem cunoscut un 
fapt şi mai elocvent. Marea loj ă francmasonă „Trei coroane• 
din Berlin - după cum se ştie, principele Prusiei este şeful 
suprem al francmasonilo r  din Prusia, aşa cum Frederic-Wil
helm al IV-lea este şeful suprem al religiei din Prusia - a 
anunţat ·încetarea activităţii lojii „Minerva" din Colonia. De 
ce ? Pentru că a primit evrei în rîndurile membrilor ei.- Spre 
buna ştiinţă a evreilor ! 

O circulară a guvernului Brandenburg care ne-a căzut în
tîmplător în mină, adresată tuturor administraţiilor distric
tuale, cere acestora din urmă să organizeze urmărirea în mas> 
a conducătorilor cluburilor. 

Dintr-o sursă demnă de încredere ni se anunţă că Coloni-„ 
Diisseldorf, Aachen etc. vor p rimi ca dar de crăciun din par
tea prea-milostivului nostru monarh trupe imperiale, şi anume 
austrieci. Probabil că aceştia vor fi croaţi, serejani, cehi, rai
zeni, sîrbi etc., pentru ca şi în Renania să fie restabilită „or
dinea şi liniştea" ca şi la Viena. Renania însă, aşa spun unii, 
nu se învecinează cu Rusia, ci cu Franţa. Spre buna ştiin/ă a 
prea-milostivului monarh I 

Scris la 28 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 155 
dn 29 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după tetul 
apărut în zir 

Tradus din limba· gmii 

* Vezi volumul de faţă, pag, 29. - Nata Red. 
** Denumirea poloneză : Bîdgoş. - Nata Red. 

6 - Marx·Engels - Opere, voi. 6 
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Publicaţia lui Manteuffel si a lui Johannes. 
Renania şi regele Prusiei 

Colonia. „Neue Preussische Zeitung0 1confirmă declaraţi a 
lui Manteuffel, pe care noi o şi publicasem *, cu privire la 
puterea centrală şi Adunarea de l a  Frankfurt. In ziarul lui 
Manteuffel se spune : 

„Proclamaţia regentului imperial poate fi foarte bine intentionati. 
Noi, prusienii, însă, trebuie s-o respingem cu hotarîre, poporul la 
fel ca şi coroana". 

Ziarul lui Manteuffel exprimă ceea ce şi noi dorim din 
tot sufletul. 

In legătură cu caracterul obligatoriu al hotărîrilor de la 
Frankfurt, aceeaşi gazetă oficială ne dă următoarele lămuriri : 

„Noi, prusienii, nu cunoaştem alt stăpîn decit pe regele nostru. Şi 
numai acele hotărîri luate la Frankfurt pe care el le aprobă vor fi obligatorii 
pentru noi, tocmai pentru că El" (stil prusian) „le-a aprobat, şi nu din 
vreun alt motiv• .  

Noi, „prusienii" ! ! ! Noi, renanii, am avut norocul de a 
primi la marele tîrg de oameni din Viena un „mare duce" l 
Rinului inferior, care nu a îndeplinit ulterior condiţiile stipu
late la numirea sa ca „mare duce" 89• „Regele Prusiei0 există 
pentru noi numai în virtutea hotărîrii Adunării naţionale de 
la Berlin, şi întrucît pentru „marele" nostru „duce" al Rinului 
inferior nu există nici o Adunare naţională de la Berlin, nici 
pentru noi nu există nici un „rege al Prusiei". Marele duce 
al Rinului inferior ne-a obţinut în urma tîrgului popoarelor I 
Cînd vom fi suficient de puternici pentru a nu mai recunoaşte 
tîrgul de suflete, vom cere „marelui duce al Rinului inferior" 
să ne prezinte „titlurile" sale „de proprietate" I 

Scris la 29 noiembrie 1848 

Publicat in 
„Noua gazetă renană" nr. 156 
din 30 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ziar 

Trads din limba gemnă 

* Vezi volumul de faţă, pag. 60. - Nota Red. 
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Mişcarea revolutionară din Italia 

Coloia, 29 noiembrie. In sfîrşit, după ce timp de şase luni, 
fără întrerupere, democraţia a suferit o înfrîngere dup ă alta, 
după ce contrarevoluţia a înregistrat un şir d e succese nemai
pomenite, în sfirşit se rîntrevăd iar simptomele unei victorii 
apropiate a partidului revoluţionar. Italia, ţara a cărei răs
coală a constituit preludiul revoluţiei europene din 1848 şi a 
cărei înfrîngere a fost preludiul căderii Vienei, Italia se răs
coală in nou. Toscana a izbutit s ă-şi impun ă un guvern 
democratic, şi Roma şi-a cucerit de curînd şi ea un astfel 
de guvern. 

1 0  aprilie la Londra, 15 mai şi 25 iunie la Paris , 6 august 
la Milano, 1 noiembrie la Viena 00 - acestea sînt cele patru 
date memorabile ale contrarevoluţiei europene, cele patru 
j aloane care marchează etapele parcurse în ultimul ei marş 
triumfal. 

La Londra, la 10 aprilie, nu numai că a fost înfrîntă pu
terea revoluţionară a cartiştilor, dar s-a d at şi prima lovitură 
influentei revoluţionare a victoriei din februarie. Pentru cei 
care apreciaz ă just Anglia şi poziţia ei în istoria modernă 
n-a fost de mirare că pentru moment revoluţiile de pe conti
nent au trecut pe lîngă ea fără s ă  lase urme. Anglia - ţara 
care prin industria şi comerţul ei domină asupra tuturor po
poarelor de pe continent aflate azi în fierbere revoluţionară 
şi care, datorită doinaţiei ei asupra pieţelor Asiei, Americii 
şi Australiei, depinde totuşi relativ în mică măsură de comer
ţul cu ţările europene ; ţara în care contradicţiile so cietăţii 
burgheze moderne, lupta de clasă dintre burghezie şi prole
tariat au ajuns la cea mai largă dezvoltare şi s -au ascuţit la 
maximum -, Anglia, mi mult ca oricare altă ţară, s e d ez
voltă pe o cale a ei proprie, de sine stătătoare. Anglia nu are 
nevoie d e  bîjbîiala guvernelor provizorii d e  pe continent pen-

6* 
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tru a se apropia de rezolvar.ea unor probleme sau de lichida
rea unor contradicţii, pe care, mai mult ca oricare altă ţară, 
este chemată să le rezolve şi să le lichideze. Anglia nu im
portă revoluţia de pe continent ; Anglia, cînd va suna ceasul, 
îi va dicta continentului revolutia. 

Aceasta era poziţia Angliei, aceasta era urmarea inevita
bilă a acestei poziţii, şi de aceea victoria de la 10 aprilie a 
„ordinii u este perfect explicabilă. Cine nu-şi aminteşte că 
această victorie a „ordinii" ,  această primă ripostă dată lovi
turilor in februarie şi martie a constituit pretutindeni un nou 
sprijin p entru contrarevoluţie şi a trezit speranţe îndrăzneţe 
în pieptul aşa-zişilor cons ervatori I Cine nu-şi aminteşte cum 
atitudinea constablerilor speciali londonezi a fost luată ime
diat drept model de garda ciilă din întreaga Germanie I Cine 
nu-şi aminteşte de impresia pe care a făcut-o această primă 
dovadă că mişcarea care a izbucnit nu este de neînvins I 

Parisul a oferit îndată, la 15 mai, o completare a acestei 
victorii a partidului englez al stagnării. Ziua de 10 aprilie a 
pus stavilă ultimului val al torentului revoluţionar. Ziua de 
15 mai i-a zdrobit puterea chiar în punctul lui de plecare. 
Ziua de 10 aprilie a dovedit că işcarea din februarie nu este 
de neînvins ; ziua de 15 mai a dovedit că mişcarea insurecţio
nală de la Paris poate fi stăilită. Revoluţia, învinsă în cen
trul ei, trebuia în mod firesc să sufere o înfrîngere şi la peri
ferie. Ceea ce s-a şi întîmplat, din zi în zi mai mult, în Prusia 
şi în statele germane mai mici. Dar mişcarea revoluţionară 
era încă destul de putenică p entru a face p osibile la Viena 
două victorii ale poporului : p rima tot la 15 mai şi a doua la 
26 mai, iar victoria absolutismului la Neapole, repurtată de 
asemenea la 15 mai, a avut prin excesele ei mai mult efectul 
unei contraponderi faţă de victoria ordinii la Paris. Mai lipsea 
îns ă ceva ; nu era de ajuns ca mişcarea revoluţionară de la 
Paris s ă  fie învinsă, însăşi insurecţiei armate de la Paris tre
buia să i se smulgă aureola invincibilităţii ; abia atunci 
contrarevoluţia îşi putea găsi liniştea. 

Şi acest lucru s-a întîmplat la Paris, în b ătălia de patru 
zile care a ţinut de la 23 p înă la 26 iunie. Patru zile de bu
b uit de tunuri au pus capăt forţei inexpugnabile a b aricade
lor, invincibilităţii poporului înarmat. Oare Cavaignac n-a 
dovedit prin victoria lui că legile strategiei sînt mai mult sau 
mai puţin aceleaşi în stradă ca şi în lefile *, în faţa b aricadei 
ca şi în faţa palănii sau a b astionului ? Că 40.000 de munci-

* - trecătoare. - Nota Trad. 
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tari înamaţi, Însă neisciplinaţi, lipsiţi de tunuri şi obuziere 
şi care nu sînt aprovizionaţi cu muniţii nu pot rezista mai 
mult de patru zile unei armate organizate de 1 20.000 de s ol
daţi încercaţi şi unei gări naţionale de 150.000 de oameni, 
sprijiniţi de cea mai bună şi mai numeroasă arilerie şi apro
vizionaţi din belşug cu muniţii ? Victoria lui Cavaignac a fost 
cea mai grosolană zdrobire a unui număr redus de oameni de 
către un inamic cu un efectiv de ş apte ori mai mare, a fost 
victoria cea mai lipsită de glorie care a fost repurtată 
vreodată, victorie cu atît mai lipsită de glorie, cu dt, în 
ciuda colosalei superiorităţi numerice, ea a fost plătită cu 
mult sînge. Şi, cu toate acestea, întreaga lume o privea ca pe 
un miracol, deoarece această victorie a puterii covîrşitoare a 
smuls aureola invincibilităţii de care era înconjurat poporul 
din Paris, baricadele din Paris. Invingînd pe aceşti 40.000 de 
muncitori, cei 300.000 de soldaţi ai lui Cavaignac n-au în
vins numai pe cei 40.000 de muncitori ; ei au învins, fără să 
ştie, revoluţia europeană. Ştim cu toţii ce reacţie furtunoasă 
şi de nestăvilit s-a dezlănţuit din ziua aceea. Ea n-a mai putut 
fi oprită. La Paris forţa conservatoare a învins poporul cu 
grenade şi mitralii, şi ceea ce s-a dovedit posibil la Paris se 
putea repeta oriunde în altă parte. Dup ă această înfrîngere 
decisivă, democraţiei nu-i mai rămînea altceva de făcut decît 
să se retragă cît mai onorabil cu putinţă şi cel puţin să apere 
pas cu pas în presă, în adunări ale poporului şi în parlamente 
poziţiile care nu mai puteau fi ţinute. 

Următoarea mare lovitură a fost căderea Milanului. Re
cucerirea Milanului de către Radetzky este într-adevăr primul 
eveniment de importanţă europeană după victoria din iunie 
de la Paris. Vulturul imperial cu două capete pe cupola cate
dralei din Milano nu însemna numai căderea întregii !talii, 
ci şi restabilirea centrului de greutate al contrarevoluţiei 
europene, reînvierea Austriei. Italia doborîtă şi Austria re
înviată - ce-ar fi putut s ă-şi dorească mai mult contra
revoluţia ? Şi într-adevăr, o dată cu căderea Milanului, ener
gia revoluţionară a scăzut brusc în Italia, a fost doborît 
Mamiani la Roma şi democraţii au fost învinşi în Piemont ; 
în acelaşi timp partidul reacţionar din Austria a ridicat din 
nou capul şi cu o nouă energie a început s ă-şi urzească în 
toate provinciile intrigile pornite de la centrul lui : cartierul 
general al lui Radetzky. Abia acum a trecut Jellacic la ofen
sivă, abia acum se realiză marea alianţă a contrarevoluţiei 
cu slavii din Austria. 
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Nu voi vorbi aici despre acele mici intermezzo-uri în care 
contrarevoluţia a repurtat victorii locale şi a cucerit diferite 
provincii, şi nici de înfrîngerea de la Frankfurt etc. Acestea 
au o însemnătate locală, poate naţională, dar în nici un caz 
una europeană. 

In sfîrşit, la 1 noiembrie a fost desăvîrşită opera care a fost 
începută în ziua b ătăliei de la Custozza 91 : aşa cum Radetzky 
a intrat în Milano, au intrat şi Windischgratz şi Jellacic în 
Viena. Metoda lui Cavaignac a fost aplicată celui mai mare 
şi mai activ focar al revoluţiei germane, şi a fost aplicată cu 
succes ; la Viena, ca şi la Paris, revoluţia a fost înecată în 
sînge şi  înnăbuşită sub ruine fumegînde. 

Dar s-ar putea ca victoria de la 1 noiembrie să marcheze 
totodată momentul cînd începe mişcarea regresivă şi se pro
duce o criză. Incercarea de a repeta în Prusia - de a repeta 
întocmai - fapta eroică de la Viena a eşuat ; în cel mai bun 
caz, şi anume chiar în cazul cînd ţara ar părăsi Adunarea 
constituantă, coroana nu se poate aştepta decît la o victorie 
incompletă, întru nimic decisivă, şi în orice caz prima im
presie descuraj antă produsă de înfrîngerea de la Viena a fost 
risipită prin încercarea grosolană de a o copia în toate amă
nuntele ei . 

Şi în timp ce nordul Europei este sau aruncat înapoi în 
robia din 1847, sau apără cu greu cuceririle primelor luni 
împotriva contrarevoluţiei , Italia se ridică din nou, pe ne
aşteptate. Livorno, singurul oraş italian pentru care căderea 
Milanului a constituit un îndemn la o revoluţie victorioasă, 
a transmis, în sfîrşit, acest avînt democratic întregii Toscane 
şi a reuşit să impună un guvern categoric democratic, atît de 
categoric democratic cum n-a existat vreodată într-o monar
hie şi cum n-au existat multe nici chiar într-o republic ă  ; un 
guvern care la căderea Vienei şi la reînvierea Austriei răs
punde prin proclamarea Adunării naţionale constituante ita
liene. Şi scînteia revoluţionară pe care acest guvern demo
cratic a aruncat-o astfel în rîndurile poporului italian a aprins 
incendiul : la Roma, garda naţională, armata şi poporul s-au 
ridicat ca un singur om, au răsturnat guvernul contrarevolu
ţionar care tergiversa lucrurile, au impus un guvern demo· 
eratic, şi în fruntea revendicărilor pe care au reuşit să le 
impună se afla revendicarea : guvernare după principiul na
ţional italian, adică trimiterea de deputaţi în Adunarea consti
tuantă italiană p otrivit propunerii făcute de Guerrazzi. 
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Nu încape nici o îndoială că Piemontul şi Sicilia vor 
urma. Aşa cum au urmat şi în anul trecut. 

Şi apoi ? Această a doua reînviere a Italiei - a doua în 
decurs de trei ani - va marca ea oare, ca şi cea precedentă, 
zorile unui nou avînt al democraţiei europene ? S-ar părea că 
aşa va fi .  Contrarevoluţia a ajuns l a  punctul culminant. 
Franţa e pe cale să se arunce în braţele unui aventurier 
numai ca să scape de guvernarea lui Cavaignac şi a lui 
Marrast, Germania este mai dezbinată ca oricînd, Austria este 
strivită, iar Prusia se află în ajunul unui război civil, - toate, 
absolut toate iluziile lui februarie şi martie sînt călcate fără 
milă în picioare de mersul furtunos al istoriei. 

Iar poporul n-ar mai avea într-adevăr nimic de învăţat din 
experienţa unor noi victorii ale contrarevoluţiei ! 

Este de dorit ca la pria ocazie poporul să aplice la timp 
şi fără frică învăţămintele ultimelor şase luni. 

Scris de K. Marx 
la 29 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 156 
din 30 noiembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 



Ticăloşia profesorilor germani 

Colonia, 29 noiembrie. Firea de lacheu a profesorilor ger
mani şi-a găsit expresia ideală în persoana savanţilor domni 
de la Berlin şi Halle. Acest mod slugarnic de a gîndi l-ar fi 
făcut să se simtă ruşinat chiar şi pe un iobag rus. Budistul 
cucernic care înghite plin de evlavie excrementele lui dalai
lama al său ascultă uimit ceea ce se spune despre budiştii de 
la Berlin şi Halle ; prostituarea acestora în faţa regalităţii 
„,prin graţia lui dumnezeu " i se pare un basm. El nu crede că 
e adevărat decît cînd i se arată adresele profesorilor de la 
Berlin şi Halle către regele Prusiei, respectiv adresele din 24 
şi 21 noiembrie semnate cu propria lor mină. 

„Libertatea discuţiilor a fost desfiinţată, viaţa deputaţilor a fost pusă 
în primej die, demnitatea Adunării şi onoarea naţiunii au fost terfelite, iar 
propunerile cele mai juste şi mai bine intenţionate, care aveau drept scop 
Să pună capăt acestei domnii a terorii, se loveau de împotrivirea celor 
cărora teroarea le era de folos•. 

Recurgînd l a  aceste minciuni sfruntate şi l a  altele asemănă
toare şi asigurîndu-şi regele de devotamentul lor înnăscut de 
cîine, 80 de profesori de la Berlin - printre care Hengsten
berg, Schănlein, Ehrenberg, Băckh, cei doi Grimm şi alţii -
au confecţionat o adresă către rege în care aceşti măgari sa
vanţi îşi exprimă mulţumirea pentru acţiunile violente ale gu
vernului Brandenburg. 

La fel sună şi adresa întocmită de 1 9  profesori de la Halle, 
care merg pînă acolo cu caraghioslîcul, incit vorbesc şi de 
.,importanţa profesiunii lor" .  

Fondul ascuns al  celor două adrese este furia de nedescris 
care i-a cuprins din pricina refuzului de a se plăti impozite. E 
lesne de inţeles I Dacă dispar impozitele - şi erudiţia privi
legiată dă faliment. E destul ca cel mai mic pericol să ame-
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ninţe punga cu bani a acestei tagme rapace a profesorilor, ca 
întreaga ştiinţă să înceapă să tune şi să fulgere. Monopolul lor 
îşi are rădăcinile în puterea regală „prin graţia lui dumnezeu M .  
Ei scriu regelui adrese î n  care î l  încredinţează d e  devotamen
tul lor, ceea ce înseamnă că sînt devotaţi pînă la moarte pro
priului lor monopol. Dacă poporul va obţine victoria defini
tivă, atunci, cu toată „importanţa p rofesiunii lor ştiinţifice u ,  
aceşti domni vor şti să s e  situeze de îndată de p artea suve
ranităţii poporului, pe care acum o blestemă atît de mult. Dar 
atunci poporul le va striga : „prea tîrziu I " ,  şi va pune repede 
capăt întregii mîrş ăvii a erudiţiei privilegiate. 

Scris la 29 noiembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 156 
din 30 noiembrie 1848 

Se tip.reşte după textul 
apărut n ziar 

Tradus din limba germană 
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Domnul Raumer mai trăieşte 

Colonia, 6 decembrie. Recent am vorbit despre adresele în 
care profesorii de la Halle şi Berlin îl încredinţau pe rege de 
loialitatea lor. Astăzi putem aduce la cunoştinţa publicului că 
d-l von Raumer, ambasador imperial in partibus *, care în mo
mentul de faţă face anticameră la Bastide şi Cavaignac, a 
aderat fără rezerve la acţiunea dezonorantă a profesorilor, 
declarînd că se raliază la această adres ă. Din partea unui am
basador imperial cum este d-l Raumer, în fond nici nu ne pu
team aştepta la altceva. Se pare însă că declaraţia sa a mai fost 
determinată şi de o altă cauză. De luni de zile d-l Raumer fusese 
complet uitat în Germania. In dorinţa lui de a ieşi din această 
uitare, el se agăţă lacom de prilejul oferit de bonzii de la 
Berlin - colegii s ăi - şi se grăbi s ă  publice declaraţia men
ţionată mai sus. Această operă a lui Raumer a apărut în ul
timul număr al ziarului „Preussischer Staats-Anzeiger" .  

Scris l a  6 decembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 162 
din 1 decembrie 1 848 

* - în ţări străine. - Nota Trad. 

Se tipăreşte după textul 
apărut n ziar 

Tradus din limba germană 
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* A  doua fază a contrarevoluţiei 

Colonia, 6 decembrie. Contrarevoluţia a intrat în cea de-a 
doua fază a ei. Adunarea naţională este dizolvată. „Maiesta
tea-s a" a anunţat de-a dreptul că va acorda o constituţie. 

Jocul ipocrit de-a „concilierea " ,  care a început în mai, şi-a 
lepădat acum şi ultimul văl . 

Revoluţia din martie a fost declarată ca neavenită şi pu
terea regală „prin graţia lui dumnezeu" îşi serbează triumful. 

Camarila, iuncherii, birocraţia şi întreaga reacţiune cu şi 
fără uniformă j ubilează că, în sfîrşit, poporul cel prost va fi 
alungat înapoi în staulul statului „germano-creştin " .  

Scris de K. Marx 
la 5 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gzetă renană" nr. 1 62 
din 1 decembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Berna, 6 decembrie. Cine se mai interesează de Elveţia în
tr-o vreme ca asta, cînd în Europa bîntuie furtuna ? Desigur că 
nimeni, în afară de autorităţile imperiale, cărora li se pare 
că îndărătul fiecărui tufiş de pe malul stîng al Rinului, de la 
Constantza şi pînă la Basel, stă la pîndă un voluntar. Şi, totuşi, 
Elveţia este un vecin important p entru noi. Astăzi B elgia con
stituţională este în mod oficial recunoscută ca stat model 92 ; 
dar cine, într-o vreme furtunoasă ca aceea prin care trecem 
noi, poate garanta că mîine Elveţia republicană nu va deveni 
în mod oficial un stat model ? Eu cunosc şi acum destui repu
blicani îndîrjiţi care nu visează altceva decît s ă  transplanteze 
de pe malul celălalt al Rinului orînduirea politică elveţiană, 
împreună cu marile şi micile consilii federale, naţionale, can
tonale şi tot felul de alte consilii, adică să facă din Germania 
o Elveţie de format mai mare şi apoi, în mod cucernic şi res
pectabil, să ducă o viaţă liniştită şi tihnită de membru al Ma
relui consiliu sau de landammann al cantonului Baden, Hessa 
sau Nassau. 

Aşadar, pe noi, germanii, trebuie s ă  ne intereseze în orice 
caz Elveţia, şi ceea ce gîndesc, vorbesc şi fac elveţienii ne 
poate i p rezentat ca exemplu într-un viitor destul de apropiat. 
De aceea nu strică de loc să cunoaştem dinainte, într-o oare
care măsură, moravurile şi oamenii pe care i-au format cele 
22 de cantoane ale Confederaţiei elveţiene în republica lor fe
derală. 

Trebuie să facem cunoştinţă în primul rînd, fireşte, cu crema 
societăţii elveţiene, adică cu oamenii pe care însuşi poporul 
elveţian i-a ales ca reprezentanţi ai săi ;  mă gîndesc la Consi
liul naţional, care-şi ţine şedinţele în p alatul primăriei din 
Berna. 
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Privind de la tribuna Consiliului naţional, eşti surprins de 
diversitatea figurilor trimise de poporul elveţian la Berna 
pentru a dezbate treburile obşteşti ale întregului popor. Cine 
n-a avut ocazia să vadă dinainte o bună parte din Elveţia, cu 
greu poate înţelege cum într-o ţărişoară cu un teritoriu de 
cîteva sute de mile pătrate şi cu mai puţin de 2.500.000 de lo
cuitori poate exista o adunare atît de pestriţă. Şi, totuşi, nu e 
nimic de mirare ; Elveţia este o ţară în care se vorbesc patru 
limbi diferite : germana, franceza, italiana (sau, mai bine zis, 
lombarda) şi romanda, şi unde există laolaltă diferite trepte de 
civilizaţie - de la cea mai înaintată industrie mecanizată şi 
pînă la cea mai autentic ă  viaţă de păstori. In Consiliul naţional 
elveţian se întruneşte crema tuturor acestor naţionalităţi şi 
trepte ale civilizaţiei, şi de aceea el nu are de loc un aspect 
naţional. 

In această adunare semipatriarhală, nici vorbă nu poate fi 
de locuri precise, de partide distincte. Radicalii au făcut o 
slabă încercare de a o cupa locurile de extremă stîngă, dar se 
pare c ă  n-au reuşit. Fiecare se aşază unde i se năzare şi adese
ori îşi schimbă locul de trei-patru ori în cursul aceleiaşi şe
dinţe. Totuşi, cea mai mare parte dintre membri îşi au locu
rile lor preferate, pe care le ocupă în mod obişnuit, şi în felul 
acesta adunarea se împarte, totuşi, în două părţi, care se 
deosebesc destul de net una de alta. Primele trei b ănci, în 
formă de semicerc, sînt ocupate de oameni ale căror figuri 
au trăsături foarte pronunţate ; cea mai mare parte dintre 
ei poartă barbă, au părul pieptănat cu grijă şi sînt îmbrăcaţi 
în costume croite după moda pariziană ; aici îşi au locul re
prezentanţii Elveţiei franceze şi italiene, sau 1 1 romanzii " ,  cum 
li se spune pe aici ; în aceste b ănci se vorbeşte aproape ex
clusiv franceza. In spatele romanzilor însă se află o societate 
ciudat de pestriţă. E drept că n-ai să vezi aici ţărani în costume 
naţionale elveţiene ; dimpotrivă, sînt numai oameni ale căror 
haine poartă o anumită amprentă de civilizaţie ; uneori ob
servi chiar cîte un frac mai mult sau mai puţin modem, al 
cărui posesor are, în majoritatea cazurilor, o figură destul de 
respectabilă. Apoi ai să vezi o jumătate de duzină de ofiţeri 
elveţieni îmbrăcaţi în civil, care seamănă foarte mult unul cu 
altul şi au un aer mai degrabă solemn decît războinic ; figu
rile şi hainele lor sînt cam demodate, şi în general amintesc, 
într-o oarecare măsură, de Ajax din „Troil şi Cressida" 93 ; şi, 
în sfîrşit, marea masă, alcătuită din domni mai mult sau mai 
puţin bătrîni şi de modă veche, cu chipuri şi costume indes-
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criptibile ; ei nu seamănă de loc unul cu altul, fiecare fiind 
un tip aparte, cei mai mulţi dintre ei constituind un subiect 
de caricatură. Aici sînt reprezentate toate varietăţile de mic
burghez, campagnard endimanche * şi oligarhie cantonală ; 
dar toţi sînt deopotrivă de respectabili, toţi sînt grozav de 
serioşi, toţi p oartă aceiaşi ochelari masivi cu ramă de argint. 
Aceştia sînt reprezentanţii Elveţiei germane, principala masă 
a adunării, trimis ă  de cantoanele mai mici şi de districtele 
mai îndepărtate ale cantoanelor mari. 

Fotoliul prezidenţial al acestei adunări îl ocupă cunoscutul 
doctor Robert Steiger din Lucerna, care în urmă cu cîţiva ani, 
în timpul guvernului Siegwart-Miller, a fost condamnat la 
moarte, iar astăzi este preşedintele Adunării federale elve
ţiene. Steiger este un bărbat mic de statură, cu trăsături pro
nunţate, căruia părul cărunt, mustaţa castanie şi nelipsiţii 
ochelari cu ramă de argint îi dau o înfăţişare destul de plă
cută. El îşi îndeplineşte îndatoririle cu mult calm şi este, 
poate, chiar prea reţinut în gesturi. 

Cum arată oamenii, aşa sînt şi discuţiile. Numai „ romanzii " 
- şi nici ei toţi - vorbesc o limbă p erfect cultă, respectînd 
toate formele retoricii. Reprezentanţii din Berna - cei care, 
dintre toţi elveţienii germani, imită cel mai mult moravurile 
„ romande " - vin imediat după romanzi. La ei tot se mai poate 
observa un oarecare temperament. Reprezentanţii Zirichului, 
aceşti fii ai Atenei elveţiene, vorbesc serios şi impunător, fo
losind un limbaj intermediar între acela al unui profesor şi 
acela al unui meşter breslaş, dar întotdeauna un limbaj „ cult " .  
Ofiţerii rostesc cuvintele răspicat ş i  cu emfază, nu sînt oratori 
prea iscusiţi şi discursurile lor n-au prea mult conţinut ; în 
schimb, vorbesc cu atîta hotărîre, de parc-ar avea în spatele 
lor un batalion gata de atac. In sfîrşit, principala masă a 
acestei adunări este alcătuită din oratori mai mult sau mai 
puţin bine-intenţionaţi şi p rudenţi, care îşi cîntăresc cu grij ă 
toate argumentele şi care, p înă la urmă, îşi apără întotdeauna 
interesele lor cantonale ; aproape toţi se exprimă extrem de 
incoerent, conducîndu-se adesea dup ă reguli gramaticale pro
prii. Cînd este vorba de analiza cheltuielilor, de cele mai multe 
ori iniţiativa porneşte de la ei, şi îndeosebi de la reprezen
tanţii vechilor cantoane. In această privinţă cantonul Uri şi-a 
dobîndit de pe acum, în ambele consilii, o reputaţie bineme
ritată. 

* - ţăran în sraie de sărbătoare. - Nota Trad. 
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De aceea discuţiile sînt în general plate, calme, mediocre. 
1n Consiliul naţional sînt foarte puţini oratori talentaţi care 
ar putea avea succes şi în adunări ceva mai mari ; eu nu 
-cunosc decît două asemenea talente : Luvini şi Dufour, sau 
poate şi Eytel. E drept că pe unii dintre deputaţii care se 
bucură de o influenţă mai mare nu i-am auzit încă ; dar nici 
Succesele lor în cadrul adunării, nici dările de seamă, apărute 
în ziare, despre cuvîntările rostite de ei nu ne îndreptăţesc 
să ne aşteptăm la p rea mult. Numai Neuhaus, după cîte am 
auzit, este un orator străluc'it. Şi, la urma urmei, cum s-ar putea 
dezvolta calităţile oratorice în nişte adunări care reprezintă, 
în cel mai bun caz, doar cîteva sute de mii de oameni şi care 

trebuie să se ocupe de cele mai neînsemnate probleme Io
-cale ! Răposata dietă federală a fost mai degrabă o adunare 
diplomatică decît una legislativă ; acolo puteai să înveţi cum 
să dai instrucţiuni confuze şi să găseşti o ieşire dintr-o anu
mită situaţie, dar nu cum să captivezi şi să domini o adunare. 
De aceea cuvîntările rostite de deputaţi în Consiliul naţional 
se limitează, în maj oritatea cazurilor, la motivarea votului 
dat, fiecare orator expunînd considerentele care l-au deter
minat să voteze pro sau contra, şi repetînd de aceea, fără 
nici o ezitare, ceea ce antevorbitorii săi au repetat pînă lu 
saturaţie. Indeosebi reprezentanţii maj orităţii se dis ting prin
tr-un asemenea mod direct, patriarhal, de a vorbi. Şi dacă 
unuia dintre aceşti domni i s-a dat cuvîntul, el se foloseşte, 
bineînţeles, de acest prilej pentru a-şi spune p ărercl, între 
.altele, şi asupra tuturor incidentelor care au avut loc în cursul 
dezbaterilor, deşi ele au fost demult încheiate. In mijlocul 
acestei vorb ării degajate a unor oameni de treabă, doar cî (iva 
oratori mai importanţi încearcă cu greu s ă  menţină firul dis
cuţiei, iar cînd se ridică şedinţa îţi dai seama că rareori ţi-a 
fost dat să asculţi ceva mai plicticos. Mic-burghezii, care, în 
ceea ce priveşte „le phisique" *, imprimă adunării o oarecare 
originalitate, întrucît rareori pot fi întîlniţi într-o formă atît 
de clasică, au moral * * sînt tot atît de plaţi şi de anoşti aici 
ca oriunde : sînt aproape complet lipsiţi de temperament, iar 
despre spirit nici nu poate fi vorba. Singur Luvini vorbeşte cu 
un patos captivant ; Dufour este singurul care impune prin 
claritatea şi precizia sa pur franceză. Frei, reprezentant al can
tonului Basel, este un model de stil umoristic, pe care-l folo
seşte uneori cu destul succes şi col onelul Bemold. Spiritul 

* - aspectul exterior, - Nota Trad. 
** - sub raport spiritual. - Nota Trad. 
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francezilor le este cu totul străin locuitorilor Elveţiei fran
ceze. De cînd există Alpii şi Jura, pe versantele lor nu s-a 
făcut nici un calambur cît de cît acceptabil, nu s-a auzit nici 
o replică promptă şi bine ţintită. Un cetăţean al Elveţiei fran
ceze nu este numai serieux *, el este şi grave * *. 

Dezbaterile de care vreau să mă ocup aici mai pe larg se 
referă la incidentul din Tessin şi la emigranţii italieni din 
Tessin. Împrejurările acestui incident sînt cunoscute : aşa-zi
sele uneltiri ale emigranţilor italieni în Tessin i-au servit 
drept pretext lui Radetzky pentru a lua unele măsuri neplă
cute ; Berna, cantonul principal , a trimis la Tessin cîţiva 
comisari ai guvernului federal, care erau investiţi cu cele 
mai largi împuterniciri, precum şi o brigadă de soldaţi ; răs
coala de la Veltlin *** şi din Valle Intelvi a determinat un nu
măr de emigranţi să se înapoieze în Lombardia, ceea ce au 
şi reuşit să facă, cu toată vigilenţa grănicerilor elveţieni ; ei 
au trecut graniţa - de altfel fără arme -, au luat parte la 
răscoală, iar după înfrîngerea insurgenţilor s-au înapoiat din 
nou, tot fără arme, din Valle Intelvi pe teritoriul Tessinului, 
de unde au fost expulzaţi de guvernul local. ln acest timp 
Radetzky şi-a intensificat represaliile în regiunea de graniţă 
şi şi-a întărit considerabil presiunea asupra comisarilor gu
vernului federal. 

Aceştia din urmă au cerut expulzarea tuturor emigranţilor, 
fără nici o excepţie ; guvernul din Tessin a refuzat să facă 
acest lucru ; cantonul principal a confirmat dispoziţiile comi
sarilor ; guvernul din Tessin a apelat la Adunarea federală, 
care s-a întrunit în acest timp. Consiliul naţional a trebuit 
să examineze acest apel şi datele faptice prezentate de ambele 
părţi, care se refereau îndeosebi la comportarea celor din 
Tessin faţă de comisari şi de trupele elveţiene. i 

Majoritatea membrilor comisiei instituite în acest scop au 
propus să fie expulzaţi toţi emigranţii italieni din Tessin, să 
fie internaţi în interiorul Elveţiei, să se interzică intrarea unor 
noi emigranţi în Tessin şi, în general, să se confirme şi să se 
prelungească dispoziţiile luate de cantonul principal. Raportor 
al comisiei a fost d-l Casimir Pfyffer din Lucerna. Dar pînă ce 
am reuşit să mă strecor printre rîndurile compacte ale asisten
ţei şi să ajung la locurile rezervate publicului, d-l Pfyffer a 

* - serios. - Nota Trad. 
** - grav. - Nota Trad. 

*** Denumirea italiană : Valtellin. - Nota Trad. 
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reuşit să-şi termine raportul său destul de searbăd şi s-a dat 
cuvîntul d-lui Pioda. 

D-l Pioda, secretar de stat în Tessin, care forma, el singur, 
minoritatea comisiei, propune să fie expulzaţi numai acei emi
granţi care au luat parte la ultima răscoală şi împotriva cărora 
există deci un motiv precis pentru a se lua măsuri. D-l Pioda, 
maior şi comandant de batalion în timpul războiului împotriva 
Sonderbundului 94, cu toată înfăţişarea sa blajină de om blond, 
a dat dovadă de multă bravură la Airolo, unde s-a menţinut 
pe poziţie timp de o săptămînă, luptînd împotriva unui corp de 
armată mai numeros, mai bine instruit şi mai bine înarmat al 
adversarului, care ocupa totodată şi o poziţie mai favorabilă. 
Felul de a vorbi al lui Pioda ne dezvăluie tot atîta blîndeţe şi  
sensibilitate ca şi chipul lui. Cum el  posedă la perfecţie limba 
franceză şi pronunţă cuvintele fără nici o urmă de accent 
străin, la început l-am luat drept locuitor al Elveţiei franceze, 
aşa că am fost foarte surprins cînd am aflat că este italian. Dar 
cînd a început să vorbească despre reproşurile care se aduc 
celor din Tessin, cînd, pentru a respinge aceste reproşuri, s-a 
apucat să descrie modul de comportare al trupelor elveţiene, 
care s-au purtat, în Tessin, aproape ca într-o ţară inamică, 
cînd a început să se înflăcăreze, el a dat dovadă dacă nu de 
pasiune, în orice caz de o elocinţă vie, pur italiană, recurgind 
cînd la formele retorice antice, cînd la un patos oratoric mo
dern, original, uneori chiar exagerat. Spre cinstea lui, trebuie 
să recunoaştem c ă, în această privinţă, el a ştiut să păstreze 
măsura, şi aceste pasaje din cuvîntarea lui au fost de mare 
efect. Dar, în general, expunerea sa a fost prea lungă şi prea 
patetică. Locuitorii Elveţiei germane posedă acea aes tri
plex * a lui Horaţiu, şi toate maximele frumoase, toate senti
mentele nobile ale bunului Pioda au ricoşat ciocnindu-se de 
pieptul lor lat şi puternic, fără a produce vreo impresie. 

După dînsul a urcat la tribună d-l doctor Alfred Escher din 
Zirich. A la bonne heure ** - acesta este tocmai omul 
comme il en faut pour la Suisse *** I D-l doctor Escher este 
comisar al guvenului federal la Tessin, vicepreşedinte al 
Consiliului naţional şi, dacă nu mă înşel, fiul cunoscutului 
mecanician şi inginer Escher, care a canalizat Linthul şi a în
fiinţat o mare fabrică de construcţii de maşini lîngă Zirich. 
D-l doctor Escher nu este atît zirichian, cît „atenian elveţianu.  

* - tripla zală d e  aramă. - Nota Trad. 
** - Intr-un ceas bun ! - Nota Trad. 

••• - de care are nevoie Elveţia. - Nota Trad. 

7 - Marx-Ensels - Opere, voi. 6 
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Fracul şi jiletca sa sînt lucrate la cel mai bun marchand 
tailleur „ din Ziirich ; se observă la dînsul strădania lău
dabilă, şi în parte nu lipsită de succes, de a se conforma ce

rinţelor jurnalelor de modă pariziene ; totuşi se simte şi pă
catul originar al oraşelor Reichului, care sileşte de fiecare 
dată mina croitorului să urmeze vechiul şi obişnuitul făgaş 
mic-burghez. Cum e îmbrăcămintea, aşa e şi omul. Părul sau 
blond e tuns cu multă grij ă, dar după un oribil gust mic-bur
ghez, ca şi barba de altfel, căci Alcibiadele nostru elveţian, 
cum e şi firesc, poartă barbă - un capriciu al ziirichianului 
de „familie bună " ,  care aminteşte foarte mult de Alcibiade 
întîiul. Cînd d-l doctor Escher, înlocuindu-l pentru cîteva mi
nute pe Steiger, ocupă fotoliul prezidenţial, el execută această 
manevră cu un amestec de demnitate şi indiferenţă elegantă, 
pentru care l-ar putea invidia pînă şi d-l Marrast. Se vede că 
el caută să se folosească de aceste cîteva minute pentru a-şi 
odihni pe pernele moi ale fotoliului spatele său obosit de atîta 
şedere pe banca tare. lntr-un cuvînt, d-l Escher este atît de 
elegant pe cit poate fi cineva în Atena elveţiană ; pe deasupra, 
el este bogat, frumos, de o constituţie fizică robustă şi nu are 
mai mult de 33 de ani. Acest Alcibiade ziirichian constituie 
un pericol pentru doamnele din Bena. 

In afară de aceasta, d-l Escher vorbeşte foarte bine şi 
foarte curgător germana, în măsura în care, în general, este 
posibil acest lucru pentru cineva originar din Atena elve
ţiană ; idiomurile attice el le pronunţă cu un accent doric, dar 
fără greşeli gramaticale, lucru de care nu este, nici pe departe, 
în stare orice deputat al Elveţiei germane în Consiliul naţio
nal ; ca toţi elveţienii, el vorbeşte cu un aer grozav de solemn. 
Dacă ar avea şaptezeci de ani, nu s-ar putea exprima pe un 
ton mai solemn decît cel folosit în cuvîntarea sa de alaltăieri ; 
or, dînsul este unul dintre cei mai tineri deputaţi din această 
adunare. Apoi, mai are şi o calitate care nu e specific elveţiană. 
Fiecare dintre locuitorii Elveţiei germane are pentru toate dis
cursurile rostite de el în diferite ocazii, de-a lungul întregii 
sale vieţi, un singur gest. D-l doctor Kern, de pildă, întinde 
lateral mina dreaptă, ridicînd-o în unghi drept ; acelaşi gest 
îl fac şi ofiţerii, cu singura deosebire că ei ţin mina întinsă 
drept înainte, şi nu lateral ; d-l Tanner din Aarau, la fiecare 
trei cuvinte face cite o plecăciune ; d-l Furrer face şi dînsul 
cînd plecăciuni înainte, cînd o jumătate de întoarcere la 
dreapta şi alta la stînga ; pe scurt, dacă îi iei pe toţi deputaţii 

* - croitor. - Nota Trad. 
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Consiliului naţional care vorbesc limba germană, ai să obţii 
n cod telegrafic destul de complet. Gestul d-lui Escher este 
următorul : dînsul întinde mîna drept înainte şi face cu ea o 
mişcare ce aminteşte întocmai de aceea a pistonului unei 
pompe. 

Cît despre conţinutul discursului d-lui doctor Escher, nu 
mai e nevoie să înşir şi eu după dînsul plîngerile comisarilor, 
cu atît mai mult cu cît ele au fost reproduse, aproape toate, 
după „Neue Zircher-Zeitung " ,  de către majoritatea ziarelor 
germane. Acest discurs nu a adus absolut nimic nou. 

Atitudinii solemne zirichiene îi ia locul pasiunea italiană : 
după d-l doctor Escher urmează colonelul Luvini. Luvini este 
un soldat excelent, căruia cantonul Tessin îi datoreşte 
întreaga sa organizare militară ; el a condus acţiunile mili
tare în timpul revoluţiei din 1840 ; în august 1841 ,  prin inge
niozitatea şi energia sa, el a înnăbuşit într-o singură zi încer
carea oligarhilor şi popilor răsturnaţi de a ataca dinspre Pie
mont şi de a da o lovitură de stat contrarevoluţionară. In 
timpul războiului împotriva Sonderbundului, el a fost sin
gurul care a căzut prizonier, şi aceasta numai din cauză că 
cei din Binden l-au părăsit. Luvini a sărit brusc de la locul 
lui, pentru a-şi apăra compatrioţii împotriva atacurilor lui 
Escher. Deşi reproşurile d-lui Escher au fost făcute pe tonul 
bombastic, dar aparent calm, al unui institutor, ele nu au fost 
de loc lipsite de sarcasm ; dimpotrivă, oricine ştie că înţe
lepciunea doctrinară ca atare este insuportabilă şi jignitoare. 

Luvini a replicat cu toată pasiunea sa de vechi soldat şi de 
locuitor al Tessinului, care este elveţian prin forţa împreju
rărilor, dar italian prin natura sa. Oare nu li se aduce aici, 
celor din Tessin, învinuirea făţişă că „nutresc simpatii pentru 
libertatea italienilor" ? Da, este adevărat, locuitorii Tessinului 
nutresc simpatii pentru Italia, iar eu sînt mîndru de acest 
lucru şi nu voi înceta să mă rog zi şi noapte lui dumnezeu să 
elibereze această ţară de asupritorii ei. Da, în ciuda celor 
spuse de d-l Escher, locuitorii Tessinului sînt un popor li
•niştit şi paşnic ; dar dacă ei au prilejul să vadă, în fiecare 
zi şi în fiecare ceas, cum fraternizează soldaţii elveţieni cu 
cei austrieci, cu detaşamentele de poliţie ale omului al cărui 
nume nu-l pot pronunţa fără profundă amărăciune sufletească, 
cu mercenarii lui Radetzky, - cum ar putea să-şi păstreze 
calmul, ei, sub ochii cărora, ca să spunem aşa, croaţii se dedau 
la cele mai abjecte atrocităţi ? Da, locuitorii Tessinului sînt 
oameni liniştiţi şi paşnici, dar cînd se trimit acolo soldaţi elve-

7• 
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ţieni care trec de partea Austriei, care uneori se comportă ei 
înşişi ca şi croaţii, atunci se înţelege că nu mai pot rămîne 
liniştiţi şi paşnici I (Urmează o enumerare a faptelor care ilus
trează comportarea trupelor elveţiene în Tessin) . Este destul 
de greu şi de amar să te afli sub jugul şi în robia străinilor, dar 
suporţi această situaţie cu speranţa că va veni o dată ziua 
cînd vei putea să-i alungi ; dar cînd chiar fraţii şi aliaţii tăi 
te înrobesc, cînd, ca să spun aşa, îţi aruncă ştreangul de gît, 
atunci într-adevăr„. 

Clopoţelul preşedintelui l-a întrerupt pe orator, care este 
chemat la ordine. El mai pronunţă cîteva fraze şi, destul de 
înfuriat, îşi încheie brusc cuvîntarea. 

După înflăcăratul Luvini urcă la tribună colonelul Michel 
din Graubinden. Locuitorii cantonului Biinden, cu excepţia 
celor din districtul Misox *, care vorbesc italiana, au avut in
totdeauna o atitudine neprietenoasă faţă de vecinii lor din Tes
sin, şi d-l Michel a rămas credincios acestor tradiţii ale patriei 
sale. Vorbind pe un ton extrem de solemn şi de binevoitor, 
el a încercat să arunce o umbră asupra declaraţiilor lui Lu
vini şi s-a dedat la un întreg potop de injurii şi calomnii de
plasate la adresa maselor populare din Tessin ; a fost pînă
ntr-atîta de lipsit de tact şi de delicateţe, încît a reproşat celor 
din Tessin că aruncă (în mod absolut justificat) vina pe con
cetăţenii lui Michel- locuitorii Bindenului - pentru înfrîn
gerea lor de la Airolo. El şi-a încheiat discursul cu amabila 
propunere de a impune guvernului din Tessin o parte din 
cheltuielile legate de ocuparea graniţelor. 

La propunerea lui Steiger, dezbaterile sînt suspendate. 
A doua zi dimineaţa, primul care a luat cuvîntul a fost d-l 

colonel Berg din Zirich. D-l colonel Berg - nu-i voi descrie 
înfăţişarea, deoarece, aşa cum am mai spus, toţi ofiţerii din 
Elveţia germană se aseamănă între ei -, d-l Berg este coman
dantul batalionului din Zirich, amplasat în Tessin, a cărui 
comportare neruşinată a fost dovedită de Luvini printr-o su
medenie de exemple. D-l Berg trebuia, fireşte, să ia apărarea 
batalionului său, dar cum şi-a epuizat repede argumentele şi 
faptele adunate în acest scop, a trecut la atacuri personale, 
extrem de vehemente, împotriva lui Luvini. 

„Lui Luvini - a sps el - r trebui să-i fie ruşine să vorbească aici 
despre disciplina militară şi, prin aceasta, să pună la îndoială disciplina unui 
batalion dinre cele mai bune şi mai puternice. Căci, dacă s-r fi intîmplat 
cu mine ceea ce s-a întîmplat cu d-l Luvini, demult mi-aş fi dat demisia. 
Cu d-l Luvini s-a întîmplat că în războiul împotriv a Sonderbndului, deşi 

• Denumirea italiană : Mesocco. - Nota Red. 
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se afla în fruntea unei armate superioare din punct de vedere numeric 
celei inamice, a fost înirînt şi, primind ordin să pornească ofensiva, a 
răspuns că acest lucru e imposibil întrucît trupele sale sînt demoralizate 
etc. De altfel, intenţionez să discut despre asta cu d-l Luvini, dar nu aici, 
ci în ai parte ; îmi place Sd-mi privesc adversarul drept în ochi • .  

Toate aceste declaraţii ş i  injurii provocatoare şi multe 
altele, d-l Berg le-a rostit pe un ton plin de demnitate, dar iri
tat. Dînsul, se vede, a vrut să imite retorica pasionată a lui 
Luvini, dar a suferit un fiasco total. 

Intrucît în această corespondenţă a mea am pomenit de 
două ori despre întîmplarea de la Airolo şi acum iarăşi este 
vorba de ea, vreau să amintesc, pe scurt, principalele ei îm
prejurări. Planul lui Dufour în războiul cu Sonderbundul era 
următorul : în timp ce grosul armatei înainta spre Freiburg şi 
Lucerna, cei din Tessin urmau să înainteze pe la Saint-Got
hard, i ar cei din Biinden prin Alpii superiori şi să ajungă în 
valea Ursern, să elibereze şi să înarmeze populaţia iubitoare 
de libertate de acolo şi, cu ajutorul acestei diversiuni, să izo
leze cantonul Wallis de vechile cantoane şi să împartă prin
cipala armată de la Lucerna a Sonderbundului în două părţi. 
Acest plan nu a reuşit, în primul rînd, din cauză că trecătoa
rea Saint-Gothard fusese ocupată de cei din Uri şi din Wallis 
încă înainte de începerea operaţiilor militare, şi, în al doilea 
rînd, din cauza încetinelii celor din Biinden. Aceştia n-au mo
bilizat de loc gărzile catolice, iar trupele mobilizate s-au lăsat 
influenţate de populaţia catolică, şi, la adunarea de la Tribu
nalul suprem din Dissentis, au refuzat să continue ofensiva. 
Tessinul a fost astfel lăsat în voia soartei şi, dacă ţinem seama 
că organizaţia militară a acestui canton era încă foarte tînără 
şi că întreaga lui armată numără în total vreo 3.000 de oameni, 
devine limpede cît de slab era el în comparaţie cu Sonderbun
dul. Cantoanele Uri, Wallis şi Unterwalden au primit în acest 
timp întărituri de peste 2.000 de oameni şi artilerie, iar la 17  
noiembrie 1 847 au trecut p e  la Saint-Gothard cu toate forţele 
de care dispuneau şi au năvălit în Tessin. Trupele acestui can
ton erau dispuse în eşaloane de la Bellinzona şi pînă la Airolo, 
de-a lungul văii Levantina, iar rezervele lor se aflau la Lu
gano. Trupele Sonderbundului, camuflate de o ceaţă deasă, au 
ocupat toate înălţimile din jurul localităţii Airolo, iar cînd s-a 
risipit ceaţa Luvini a văzut că poziţia lui era pierdută încă 
înainte de a fi tras un singur foc. El s-a pregătit totuşi să res
pingă atacul şi, după o luptă care a durat mai multe ore şi în 
care cei din Tessin s-au luptat cu o vitejie rară, trupele sale au 
fost date peste cap de cele ale duşmanului, care erau superi-
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oare sub raport numeric. La început retragerea a fost acoperită 
de cîteva unităţi militare; dar cînd s-au văzut înconjuraţi din 
flancuri şi atacaţi cu artileria de pe înălţimi, recruţii din 
Tessin au început numaidecît să fugă în dezordine şi n-au mai 
putut fi opriţi decît dincolo de Moesa, la 8 ore depărtare de 
Airolo. Cine cunoaşte drumul de la Saint-Gothard îşi dă per
fect de bine seama de avantajele enorme pe care le are o 
armată care atacă de pe înălţimi, mai cu seamă dacă are şi 
artilerie, şi înţelege că o armată care se retrage de pe munte 
nu are posibilitatea de a se opri pe o nouă poziţie şi de a-şi 
desfăşura trupele în această vale îngustă. De altfel, trupele 
din Tessin care au participat în mod efectiv la această luptă 
nu depăşeau în nici un caz, din punct de vedere numeric, 
armatele Sonderbundului, ci, dimpotrivă, erau depăşite de ele. 
Prin urmare, vinovat de această înfrîngere, care, de altfel, nu 
a avut alte consecinţe, nu este Luvini, ci, în primul rînd, faptul 
că trupele lui aveau un efectiv redus şi erau neinstruite, în al 
doilea rînd, condiţiile locale nefavorabile ; în al treilea rînd, 
şi în special, cei din Bilnden, care n-au venit la timp, preferînd 
să stea liniştiţi la Dissentis şi să bea vin de Veltlin în loc să 
se afle în Alpii superiori, şi care, în sfîrşit, post festum * au 
trimis pe la Saint-Bernard două batalioane în ajutorul celor 
din Tessin. Şi această victorie a Sonderbundului, în singurul 
loc unde el a avut superioritatea numerică, este reproşată 
celor din Tessin de către cei ce i-au părăsit în mod ruşinos în 
momentul decisiv, sau de către cei ce şi-au cucerit lauri ieftini 
în bătăliile de la Freiburg şi Lucerna, luptînd trei contra unu. 

După cum ştiţi, aceste atacuri ale lui Berg împotriva lui 
Luvini au avut ca urmare un duel, în care romandul s-a răfuit 
cu zilrichianul. 

Dar să revenim la dezbateri. D-l doctor Kern din Thurgau 
urcă la tribună pentru a sprijini propunerea maj orităţii. D-l 
Kern este un elveţian tipic, înalt, lat în umeri, cu o faţă ex
presivă, destul de plăcută şi cu o freză cam teatrală, în felul 
cum un elveţian cumsecade şi-l închipuie pe Jupiter olim
pianul ; îmbrăcămintea lui aduce cu aceea a unui savant, iar 
privirea, tonul şi manierele trădează o hotărîre neclintită. D-l 
Kern este considerat drept unul dintre cei mai capabili şi mai 
inteligenţi jurişti din Elveţia. „Cu logica care-i este proprie" 
şi pe un ton bombastic şi solemn, preşedintele tribunalului 
federal a început să-şi expună în mod amănunţit punctul său 
de vedere în problema Tessinului ; dar curînd de tot m-a plicti-

* - textual : după sărbătoare, adică cu întîrziere. - Nota Trad. 



sit în aşa măsură, că am preferat să mă duc la „Cafe italien" 
şi să beau un pahar de vin de Wallis. 

Cînd m-am înapoiat, am aflat că după Kern luaseră deja 
cuvîntul Almeras din Geneva, Homberger, Blanchenay din 
Waadt şi :astoldi din Geneva, figuri de mai mare sau mai 
mică importanţă locală, care abia încep să-şi formeze un re
nume în Elveţia. La tribună se afla Eytel din Waadt. 

In Elveţia, unde oamenii, ca şi vitele cornute, sînt de pro
porţii mai mari decît cele obişnuite, d-l Eytel poate fi consi
derat drept un om mic de statură, deşi în Franţa el ar trece 
drept un jeune homme fort robuste *. Are un obraz frumos, 
cu trăsături fine, mustaţă blondă şi păr blond ondulat ; ca toţi 
locuitorii cantonului Waadt, seamănă mai mult a francez decît 
ceilalţi locuitori ai Elveţiei romande. Nu mai e nevoie să 
adaug că el este unul din principalii reprezentanţi ai curen
tului ultraradical, roşu-republican din cantonul Waadt. ln 
afară de aceasta, el este încă tînăr - cu siguranţă că nu mai 
în vîrstă decît Escher. D-l Eytel a vorbit în termeni foarte 
vehemenţi împotriva comisarilor guvernului federal : 

„Ei s-au purtat în Tessin nu ca într-un stat suveran, ci ca într-o pro
vincie condusă de ei n calitate de proconsuli ; într-adevăr, dacă aceşti 
domni ar fi avut o asemnea comportare într-un canton francez, ar fi fost 
îndată invitaţi să-şi ia tălpăşiţa I Şi dnealor, în loc să-i mulţumească lui 
dumnezeu că cei in Tessin au îndumt cu atîta răbdaire toate apuc.turile 
lor de :ucritori şi toate fanteziile lor, se plîng că n-au fost bine pri
miţi I " .  

D-l Eytel vorbeşte foarte bine, dar e întrucîtva prea prolix. 
Ca toţi elveţienii francezi, el e cam lipsit de spirit. 

Bătrînul Steiger, din fotoliul său prezidenţial, a rostit şi el 
cîteva cuvinte în favoarea propunerii majorităţii, iar după 
aceea a urcat din nou la tribună Escher-Alcibiade al nostru, 
pentru a repeta încă o dată ceea ce a spus mai înainte. De data 
asta, în încheiere, el a încercat să recurgă la o figură retorică, 
numai că se vedea de la distanţă de o poştă că a fost învăţată 
pe dinafară. 

„Fie că sîntem sau nu neutri, datoria noastră este şi într-un caz şi 
în celălalt să fim conscvenţi pînă la capăt ; iar vechea lealitate elveţiană 
ne cere să ne ţinem de cuvînt, chiar dacă acest cuvînt 1am dat unui 
dspot". 

Din această idee nouă şi convingătoare, braţul neobosit al 
d-lui Escher, asemenea unei pompe, a făcut să ţîşnească to-

• - un tînăr foarte robust. - Nota Trad. 
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rentul unei peroraţii solemne ; acestea fiind spuse, Alcibiade 
al nostru, vădit satisfăcut de sine, s-a înapoiat la locul său. 

Apoi a urcat la tribună d-l Tanner din Aarau, preşedintele 
Tribunalului suprem, un bărbat uscăţiv, de statură mijlocie, 
care a expus cu o voce foarte sonoră lucruri destul de banale. 
Cuvîntarea lui n-a fost în fond altceva decît repetarea de o 
sută de ori a uneia şi aceleiaşi greşeli gramaticale. 

După dînsul a luat cuvîntul d-l Maurice Bannan din Wal
lis-ul francez. Privindu-l, nu-ţi vine să crezi că s-a bătut atît 
de vitejeşte, în 1 844, la Pont-de-Trente, cînd cei din

' 
Wallis-ul 

de sus, sub conducerea lui Kalbermatten, Riedmatten şi a altor 
matteni *, au săvîrşit o lovitură de stat contrarevoluţionară în 
acest canton. D-l Barman are o înfăţişare liniştită, de mic-bur
ghez, dar care nu e de loc displăcută. El vorbeşte pe un ton 
grav şi puţin sacadat. A făcut obiecţii împotriva atacurilor 
personale ale lui Berg la adresa lui Luvini şi s-a pronunţat în 
favoarea propunerii lui Pioda. 

D-l Battaglini din Tessin, un om cu o înfăţişare cam mic
burgheză, pe care un observator maliţios l-ar asemui cu 
doctorul Bartolo din 1 1Figaro " 95, luînd cuvîntul în apărarea 
cantonului său, a dat citire unei lungi expuneri - în limba 
franceză - cu privire la neutralitate ; ea conţinea principii 
foarte juste, dar nu a fost ascultată cu prea multă atenţie. 

Deodată convorbirile şi vînzoleala din adunare au încetat. 
S-a aşternut o tăcere solemnă, şi privirile celor de faţă s-au 
îndreptat spre un bărbat în vîrstă, făr. barbă, chel, cu un nas 
mare acvilin, care a început să vorbească în limba franceză. 
Acest bătrînel scund de statură, care în hainele sale negre, 
simple şi cu întreaga sa înfăţişare perfect civilă te făcea să te 
gîndeşti mai degrabă la un savant, şi care atrăgea atenţia 
numai prin figura sa expresivă şi privirea sa vie, pătrunză
toare, nu era altul decît generalul Dutour, acelaşi Dufour a 
căui strategie perspicac,e a zdrobit Sonderbundul aproape fără 
vărsare de sînge. Cit de puţin seamănă el cu ofiţerii elveţieni 
germani din această adunare I Toţi aceşti Michel, Ziegler, Berg 
etc. ,  aceşti mustăcioşi prostănaci şi soldăţoi pedanţi produc o 
impresie extrem de originală alături de mărunţelul şi neară
tosul Dufour. Se vede numaidecît că Dufour este acela care 
a condus toate acţiunile militare împotriva Sonderbundului, 
iar aceşti Ajaxi pătrunşi de conştiinţa propriei lor demnităţi 
n-au fost decît nişte unelte, nişte executanţi ai hotărîrilor lui. 

* Joc de cuvinte : „Matten• - o parte a nmlor menţionate în text, 
dar şi „păşune alpină".  - Nota Red. 



Consiliul naţional 1 ().) 

Dieta federală a făcut, într-adevăr, o alegere nimerită şi a 
găsit omul de care avea nevoie. 

Dar o adevărată surpriză încerci abia cînd îl auzi pe Dufour 
vorbind. Acest bătrîn ofiţer din armata de geniu, care în tot 
timpul vieţii sale nu s-a îndeletnicit cu altceva decît cu orga
nizarea şcolilor de artilerie, cu întocmirea regulamentelor şi 
cu inspectarea bateriilor, care nu s-a amestecat niciodată în 
dezbaterile parlamentare şi n-a luat niciodată cuvîntul în pu
blic, vorbeşte cu o siguranţă, cu o uşurinţă, o eleganţă, o pre
cizie şi o claritate uimitoare, încît nu-şi găseşte egal în Con
siliul naţional elveţian. Acest maiden-speech * al lui Dufour 
în legătură cu problema Tessinului, prin forma şi conţinutul lui 
ar fi produs o foarte putenică impresie în Camera franceză ; 
el depăşeşte cu mult şi în toate privinţele discursul de trei 
ore prin care Cavaignac ** şi-a cîştigat reputaţia de primul 
avocat din Paris - în măsura în care se poate aprecia după 
textul acestei cuvîntări aşa cum a apărut în „Moniteuru . 
Cînd un genevez vorbeşte o limbă frumoasă, meritul său este 
de două ori mai mare. Limba naţională a Genevei este o 
limbă franceză calvinist-reformistă, tărăgnată, aspră, sărac.,  
monotonă şi searbădă. Dar Dufour n-a vorbit în limba ge
nevezilor, ci într-o autentică, pură limbă franceză. In afară 
de aceasta, părerile exprimate de el vădeau atîta nobleţe 
soldăţească, în sensul cel mai bun al cuvîntului, încît au 
făcut să iasă şi mai putenic în evidenţă invidia profesională,  
rivalitatea şi meschina m ărginire cantonală a ofiţerilor elve
ţieni-germani. 

„Sînt foarte bucuros că :uvîntul neuralitate este pe buzele tuturor 
- a spus Dufour. - Dar în ce constă neut-alitatea ? Ea constă în faptul 
că noi nu întreprindem sau nu permitem să se întreprindă nimic de na
tură să pericliteze relaţiile paşnice între Elveţia şi vecinii ei. Nici mai 
puţin, dar nici mai mult. Prin urmare, avem dreptul să oferim azil emi
granţilor, şi sîntem mîndri de acest drept. Noi cosiderăm că aceasta este 
datoria noasră faţă de cei loviţi de o nenorocire, dar cu o sinură con
diţie : emigranţii să se supună legilor noasre, să nu înbreprindă nimic 
din ceea ce ar putea ameninţa securitatea noasră intenă şi externă. lmi 
dau perfect de bine seama că n pariot alungat de tiranie caută să lupte 
şi pe teritoriul nostru pentru libertatea patriei sale. Nu vreau să-i reproşez 
acest luoru, dar într-un asemnea caz rebuie să ne gîndim şi noi ce avem 
de făcut. De aceea, dacă un emigrant pune mina pe condei 5au pe puşcă 
pentru a ataca n guven veoin, nu-l vom expulza, căci r fi nedrept, da.r 
îl vom îndepărta de la graniţă, îl vom dntna. Această măsură este dic
tată de considerente care privesc propria noasră securitate şi respectul 
faţă de statele vecine ; nu vom face mai puţin, dar nici mai mult. Dacă 

* - prim discurs în parlament. - Nota Trad. 
** - Godefroy Cavaignac. - Nota Red. 
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însă luăm măsuri nu numai împotriva voluntarului c are a pătruns pe un 
teritoriu străin, dar şi împoriva fratelui sau a tatălui acestui voluntar, 
împotriva aceluia c are stă liniştit, atunci facem mai mult decît sînten 
obligaţi să facem şi nu mai sîntem neutri, ci ne situăm de partea gu
venului străin, de partea d espotismului, împotriva victimelor lui. (Stri
găte de „bravo t• pe toate băncile). Şi tocmai acum, cînd Radetzky, omul 
faţă de care poate nimeni din cei de faţă nu are nici un fel de simpatie, 
cînd acest om ne cere Sd indepărt.m în chip atît de nejust din regiunea 
graniţi pe toţi emigranţii, cînd el îşi sprijină pretenţiile sale prin ame
ninţări, ba chiar prin măsuri ostile, tocmai acum e cel mai puţin cazul 
să ne conformăm cererii nejuste ce nea fost făcută de un adversar mai 
puternic, căci s-ar putea crea impresia că am cedat în faţa unei forţe 
superioare, că am luat această hotărîre pentru că ne-a fost cerut. de un 
adversar m ai putenic. (Bravo J ) • ,  

Din păcate, nu pot reda mai amănunţit şi  mai exact con
ţinutul acestei cuvîntări. Aici nu există stenografi şi trebuie 
să transcriu totul din memorie. Dar e destul să spun că Dufour 
a uimit întreaga adunare atît prin talentul său oratoric şi prin 
simplitatea expunerii sale, cît şi prin seriozitatea argumen
telor prezentate ; după ce a declarat că sprijină propunerea 
lui Pioda, el s-a înapoiat la locul său, în aplauzele generale. 
Niciodată nu mi-a fost dat aici, în Consiliul naţional, să aud 
aplauze în timpul discuţiilor. Chestiunea a fost hotărîtă ; după 
cuvîntarea rostită de Dufour, nu mai era nimic de adăugat, şi 
propunerea lui Pioda a fost acceptată. 

Dar asta nu era pe placul cavalerilor din micile cantoane, 
care s-au simţit atinşi în amorul lor propriu, şi, la propunerea 
de a închide dezbaterile, s-au pronunţat cu 48 de voturi pen
tru continuarea lor. Numai 42 de deputaţi au votat pentru 
închiderea dezbaterilor, aşa că ele au continuat. D-l Veillon 
din Waadt a propus ca toată această chestiune să fie trans
misă Consiliului federal. D-l Pittet din Waadt, un bărbat fru
mos, tip caracteristic de francez, a susţinut propunerea lui 
Pioda ; dînsul a vorbit destul de curgător, dar prea prolix şi 
pe un ton doctrinar. Se părea că dezbaterile încep să lînce
zească, cînd, în sfîrşit, a urcat la tribună d-l Furrer, preşedin
tele Confederaţiei. 

D-l Furrer e un om în floarea vîrstei, care poate servi 
drept completare lui Alcibiade-Escher. Dacă acesta reprezintă 
Atena elveţiană, d-l Furrer reprezintă Zirichul .  Dacă Escher 
are alură de profesor, Furrer aduce a meşter breslaş. Amîndoi 
laolaltă dau o imagine completă a Zirichului .  

D-l Furrer este, fireşte, un adept al neutralităţii absolute şi, 
de aceea, cînd în urma cuvîntării lui Dufour a simţit că siste
mul său este ameninţat de un pericol serios, a fost nevoit să 
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recurgă la măsurile cele mai extreme pentru a-şi asigura ma
joritatea. D-l Furrer, deşi nu e decît de trei zile preşedinte 
al Confederaţiei, a dovedit totuşi că se pricepe tot atît de bine 
ca Duchâtel şi Hansemann să reducă dezbaterile la problema 
încrederii în guvern. El a declarat că Consiliul federal aşteaptă 
cu nerăbdare hotărîrea Consiliului naţional, deoarece această 
hotărîre va avea ca urmare o schimbare decisivă în întreaga 
politică a Elveţiei etc. Agrementîndu-şi această captatio 
benevolentiae * cu cîteva figuri retorice, el a trecut, încetul 
cu încetul, la expunerea punctului său de vedere şi a punctu
lui de vedere al majorităţii Consiliului federal în această pro
blemă, şi anume că politica de neutralitate trebuie să rămînă 
neclintită şi că părerea maj orităţii comisiei este în acelaşi 
timp şi părerea majorităţii Consiliului federal. Toate acestea 
le-a spus cu un aer atît de demn şi de solemn, şi pe un ton atît 
de ferm, încît problema încrederii în guvern străbătea fiecare 
din cuvintele lui. Aici e cazul să amintim că în Elveţia puterea 
executivă nu este de sine stătătoare alături de cea legislativă, 
ca într-o monarhie constituţională sau ca în noua constituţie 
franceză ; ea nu este decît expresia şi instrumentul puterii 
legislative. Trebuie să avem în vedere că aici nu există obi
ceiul ca puterea executivă să-şi dea demisia dacă intenţiile ei 
se află în dezacord cu o hotărîre a adunării legislative : dim
potrivă, în mod obişnuit ea execută în modul cel mai docil 
această hotărîre şi aşteaptă vremuri mai bune. Şi, întrucît 
puterea executivă este şi ea un consiliu ales, în rîndurile 
căruia există de asemenea diferite nuanţe, nu are prea mare 
importanţă dacă minoritatea din consiliul executiv obţine, în 
unele probleme, maj oritatea în consiliul legislativ. Or aici, 
cel puţin doi membri ai Consiliului federal, Druey şi Franscini, 
s-au pronunţat pentru Pioda şi împotriva lui Furrer. Prin 
urmare, acest apel al lui Furrer adresat adunării era, din 
punctul de vedere al obiceiurilor şi concepţiilor elveţiene, cu 
totul neparlamentar. Dar asta n-are nici o importanţă I Vocea 
autoritară a d-lui preşedinte al Confederaţiei a dat din nou 
curaj cavalerilor din micile cantoane, şi cînd dînsul şi-a re
luat locul s-au auzit chiar strigăte de „bravo " ,  care de altfel 
au încetat numaidecît, şi s-a cerut închiderea dezbaterilor. 

Dar bătrînul Steiger a fost destul de drept ca să dea în 
prealabil încă o dată cuvîntul d-lui Pioda, ca raportor al mi
norităţii. Pioda a vorbit tot atît de calm şi de corect ca şi 

* - încercare de a ciştiga bunăvoinţa (procedeu retoric) . - Nota Trad. 
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prima oară. El a combătut încă o dată toate acuzaţiile aduse, 
i .cind un scurt rezumat al dezbaterilor, şi l-a apărat cu multă 
căldură pe prietenul său Luvini, pe care elocvenţa sa înflăcă
rată l-a împins, poate, prea departe, dar care - şi acest lucru 
nu trebuie uitat niciodată - a păstrat Elveţiei cantonul său. 

• In încheiere el s-a referit la Airolo şi şi-a exprimat regretul 
că acest cuvînt a fost rostit aici, şi încă de cei de la care s-ar 
fi aşteptat cel mai puţin. 

„Este adevărat - a spus el - că la Airolo noi am suferit o înfrîn
gere. Dar cm s-a întîmplat acest fapt 1 Eram singuri, şi asupra micului 
nostru canton, care are o populaţie destul de rară, s�au năpustit cu toate 
forţele lor vechile cantoane şi  Wallis şi, cu toată împotrivirea noastră 
neînfricată, ne-au zdrobit. Este adevărat că am fost bătuţi, Dair sînteţi 
îndreptăţiţi dv." (se întoarce spre Michel) „să ne xeproşaţi acest lucru ? 
Dv„ domnilor, dv. sînteţi vinovaţi că am fost bătuţi, dv. trebuia să vă 
aflaţi în Alpii superiori şi să atacaţi din flanc trupele Sonderbundului, 
dar tocmai dv. n-aţi venit acolo, tocmai dv. ne-aţi lăsat în voia soartei, 
şi  de aceea am fost bătuţi. Da, dv. aţi sosit, domnilor, r cînd era prea 
tirziu, cînd totul se tcminase, - atunci, în sfîrşit, aţi sosit şi  dv. 1 •  

Furios şi roşu ca un rac, colonelul Michel a sărit de la 
locul său declarînd că toate acestea sînt minciuni şi calomnii. 
Fiind chemat la ordine de exclamaţiile de indignare şi de 
clopoţelul preşedintelui, a început să vorbească mai potolit. 
El afirmă că nu are cunoştinţă de faptul că trebuia să se afle 
în Alpii superiori. El ştie numai că, primind ordin, a fost pri
mul care a venit în ajutorul celor din Tessin. 

Pioda i-a răspuns tot atît de calm ca şi înainte, precizînd 
că n-a avut cituşi de puţin intenţia să-l învinuiască personal 
pe d-l Michel şi că a vorbit numai despre cei din Graubunden, 
în general ; cit despre datoria pe care o aveau ei de a-i spri
j ini pe cei din Tessin dinspre Alpii superiori, ea est� în afară 
de orice discuţie. Dacă d-l Michel nu ştie toate acestea, lucrul 
se explică lesne prin faptul că pe atunci dînsul nu comanda 
lecit un b atalion şi, ca atare, se prea poate ca planurile ge
nerale ale companiei să-i fi rămas necunoscute. 

Cu acest intermezzo, care a atras după sine şi diverse 
explicaţii personale între aceşti domni în afara incintei adu
nării, şi care s-a soldat, în cele din urmă, prin declaraţii 
menite să satisfacă ambele părţi, dezbaterile au fost încheiate. 
Votarea s-a făcut nominal. Francezii şi patru sau cinci ger
mani au votat în favoarea celor din Tessin, în timp ce majo
ritatea elveţienilor germani au votat împotriva lor ; Tessinu
lui i s-a luat dreptul de a acorda azil, pretenţiile lui Radetzky 
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au fost satisfăcute, şi a fost proclamată neutralitatea cu orice 
preţ, aşa Cd d-l Furrer putea să fie mulţumit de sine şi de 
Consiliul naţional. 

Acesta este Consiliul naţional elveţian, în care se întru
neşte floarea bărbaţilor de stat din Elveţia. Părerea mea este 
că ei se deosebesc de ceilalţi legiuitori numai printr-o sin
gură virtute : au mai multă răbdare. 

Scris de F. ngels 
la 6 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 65 
din 10 decembrie 18·18 
şi într-o a doua ediţie 
a acestui \ umăr 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus di 1 limba germană 
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Lovitura de stat a contrarevoluţiei 

Colonia, 7 decembrie. Adunarea naţională a fost dizolvată. 
Reprezentanţii poporului au fost împrăştiaţi „prin graţia lui 
dumnezeu" .  

L a  lovitura d e  stat executată cu atîta insolenţă, guvernul, 
în motivarea acestui act de violenţă, adaugă sarcasmul cel 
mai usturător os. 

Adunarea naţională culege acum roadele îndelungatei ei 
nevolnicii şi laşităţi. Ea a dat posibilitate conspiraţiei împo
triva poporului să se pregătească în voie luni de zile, să 
crească şi să se întărească, şi acum ea a fost prima care i-a 
căzut victimă. 

La rîndul său, poporul ispăşeşte păcatele săvîrşite în 
martie, şi apoi în aprilie şi în mai, din generozitate, sau, mai 
bine zis, din prostie, şi, în sfîrşit, prin aşa-zisa „rezistenţă 
pasivă" .  El a căpătat acum o lecţie care îi va fi, să spe
răm, de folos. Viitoarea sa victorie va pune capăt vorbăriei 
despre „conciliere" ,  ca şi oricărei al te frazeologii şi ipocrizii. 

Scris de K. Marx 
la 1 decembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană • r. 1 63 
din 8 decembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba germană 
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Burghezia ş i  contrarevoluţia 

I 

Colonia, 9 decembrie. N-am ascuns-o niciodată. Terenul 
pe care ne situăm nu este terenul legalităţii, ci terenul revo
luţionar. Guvernul, la rîndul său, a renunţat acum la ipocri
zia cu terenul legalităţii. El s-a situat pe terenul revoluţionar, 
căci şi terenul contrarevoluţionar este revoluţionar. 

In § 6 al legii din 6 aprilie 1848 se precizează : 

„Viitorii reprezntanţi ai poporului vor avea în orice caz dreptul de 
a-şi spune cuvîntul la adoptarea tuturor legilor, precum şi la stabilirea 
bugetului de stat, şi tot lor le va reveni dreptul de a aproba impozitele" .  

In § 1 3  al legii din 8 aprilie 1848 se spune : 

„Adunarea care urmază să se întrunească pe baza prezentei legi 
este chemată să stabilească, în înţelegere cu coroana, viitoarea consti
tuţie a statului şi să exercite, pe toată durata existentei sale, preroga
tivele de pînă acum ale adunărilor reprezentanţilor stărilor sociale, în 
special dreptul de a aproba impozitele".  

Guvernul trimite la dracu adunarea conciliatoare 97, im
pune ţării, cu de la sine putere, o soi-disant * constituţie 98 şi 
îşi aprobă el însuşi impozitele care i-au fost refuzate de către 
reprezentanţii poporului. 

Guvernul prusian a pus capăt în mod senzaţional camphau
seniadei, acestei solemne Jobsiade a legalităţii [Rechts

Jobsiade] 99• Drept răzbunare, inventatorul acestei epopei, ma
rele Camphausen, rămîne mai departe liniştit la Frankfurt, 
ca ambasador al aceluiaşi guvern prusian, şi continuă să pună 
la cale intrigi împreună cu Bassermannii în interesul aceluiaşi 
guvern prusian. Acest Camphausen, care a inventat teoria 
concilierii pentru a salva terenul legalităţii, adică pentru a 

* - aşa-zisă. - Nota Trad. 
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jefui revoluţia în primul rînd pe onorurile ce i se cuveneau, a 
inventat, totodată, şi minele care mai tîrziu aveau să arunce 
în aer terenul legalităţii împreună cu teoria concilierii. 

Acest om a introdus alegerile indirecte, care au avut drept 
rezultat o adunare căreia guvernul i-a putut striga în momen
tul unei răzvrătiri neaşteptate : Trop tard I * El a rechemat 
pe principele Prusiei, şeful contrarevoluţiei, şi nu s-a 
sfiit să transforme - folosind o minciună oficială - fuga 
acestuia într-o călătorie de studii 100• El a menţinut vechea 
legislaţie prusiană cu privire la infracţiunile politice şi ve
chea justiţie. In perioada guvernării lui, vechea birocraţie 
şi vechea armată au cîştigat timp pentru a-şi reveni din 
spaima pe care o trăseseră şi pentru a se reconstitui în în
tregime. Toţi conducătorii din timpul vechiului regim au ră
mas nevătămaţi la locurile lor. Sub Camphausen, camarila 
ducea război în Poznan, în timp ce el ducea război în 
Danemarca. Războiul împotriva Danemarcii trebuia să ser
vească drept supapă pentru „excesul de înflăcărare patrio
tică" 101 a tineretului german, care, după ce s-a întors din 
război, a şi fost chemat la ordine aşa cum se cuvine, potrivit 
metodelor poliţieneşti ; acest război trebuia să-i procure 
generalului Wrangel şi faimoaselor lui regimente de gardă 
o anumită popularitate şi, în genere, să reabiliteze soldăţi
mea prusacă. Odată atins acest scop, simulacrul de război 
trebuia înnăbuşit cu orice preţ printr-un armistiţiu ruşinos, 
asupra căruia acelaşi Camphausen s-a înţeles cu Adunarea 
naţională germană de la Frankfurt pe Main. Rezultatul răz
boi ului împotriva Danemarcii a fost funcţia de „comandant 
suprem al celor două mărci" 1 02 şi reîntoarcerea la Berlin a 
regimentelor de gardă care fuseseră izgonite în martie. 

Dar războiul dus de camarila de la Potsdam sub auspi
ciile lui Camphausen în Poznan ! 

Războiul din Poznan a fost mai mult decît un război îm
potriva revoluţiei prusiene. El a însemnat căderea Vienei, 
căderea Italiei, înfrîngerea eroilor din iunie. A fost primul 
triumf hotărîtor pe care l-a repurtat ţarul Rusiei asupra re
voluţiei din Europa. Şi toate acestea sub auspiciile marelui 
Camphausen, ale acestui prieten al istoriei care gîndeşte 1 03, 
cavalerul marilor dezbateri, eroul concilierii. 

Astfel, în timpul lui Camphauscn şi cu ajutorul lui 
Camphausen, contrarevoluţia pusese mîna pe toate poziţiile 

* - Prea îrziu I - Nota Trad. 
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hotărîtoare, îşi pregătise o armată gata de luptă, în timp ce 
adunarea conciliatoare era ocupată cu dezbaterile. In timpul 
ministrului faptelor Hansemann-Pinto 104, vechea poliţie a 
primit o nouă uniformă, şi burghezia a dus un război pe cît 
de înverşunat pe atît de meschin împotriva poporului. In 
timpul lui Brandenburg s-a tras concluzia din aceste premise. 
Pentru aceasta nu mai era nevoie decît de un singur lucru : 
în loc de cap - mustăţi şi sabie. 

Cînd Camphausen a demisionat, noi am spus răspicat : 
„El a semănat reacţiunea în spiritul burgheziei şi o va 

culege în spiritul aristocraţiei şi al absolutismului" 1os. 
Nu ne îndoim că, în momentul de faţă, excelenţa sa d-l 

Camphausen, ambasadorul Prusiei, se consideră el însuşi 
pri�tre seniorii feudali şi că s-a împăcat cu „nedumeririle"  
sale fără nici un fel de frămîntări. 

Dar să nu ne facem iluzii ; nu i se poate atribui unui 
Camphausen, unui Hansemann, acestor b ărbaţi mediocri, 
nici o iniţiativă istorică de însemnătate mondială. Ei n-au 
fost nimic altceva decît purtătorii de cuvînt ai unei clase. 
Limbajul lor, acţiunile lor n-au fost decît ecoul oficial al 
clasei care-i împinsese pe primul plan. Ei n-au fost decît 
marea burghezie pe primul plan. 

Reprezentanţii acestei clase au format opoziţia liberală în 
Dieta unită răposată întru domnul, dar reînviată pentru mo
ment de către Camphausen 1 °6• 

Li s-a reproşat domnilor din această opoziţie liberală că 
după revoluţia din martie ei şi-au trădat principiile. Dar este 
o eroare. 

Marii moşieri şi capitalişti, singurii care erau reprezentaţi 
în Dieta unită, cu un cuvînt reprezentanţii sacului cu bani, 
s-au îmbogăţit şi au devenit mai culţi. Pe de o parte, o dată 
cu dezvoltarea societăţii burgheze în Prusia, cu alte cuvinte 
o dată cu dezvoltarea industriei, comerţului şi agriculturii, 
vechile deosebiri între stările sociale îşi pierduseră baza lor 
materială. 

Nobilimea însăşi se îmburghezise în mare măsură. In loc 
de fidelitate, dragoste şi credinţă, ea a început să se ocupe 
în primul rînd de sfeclă, rachiu şi lină. Arena ei principală 
devenise piaţa linii. Pe de altă parte, statul absolutist, căruia 
prin însăşi desfăşurarea lucrurilor îi fugise de sub picioare 
vechea b ază socială, a devenit o cătuşă pentru noua socie
tate burgheză cu modul ei de producţie schimbat şi cu nece
sităţile ei schimbate. Burghezia trebuia să-şi revendice partea 

B Marx Engels - Opere. voi. 6 
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ei Ia dominaţia politică, fie şi numai în virtutea intereselor 
ei material �. Numai ea era în stare să satisfacă, prin inter
mediul le� l l or, nevoile ei comerciale şi industriale. Ea tre
buia deci să ia din mîinile unei birocraţii perimate, pe cît 
de arogantă pe atît de ignorantă, administrarea „celor mai 
sfinte intereseu ale ei. Ea trebuia să ceară dreptul de control 
asupra finanţelor statului, al căror cre.tor se socotea. După 
ce a răpit birocraţiei monopolul aşa-zisei culturi şi s-a con
vins că a întrecut-o cu mult în cunoaşterea reală a nevoilor 
societăţii burgheze, ea a avut ambiţia să cucerească şi o po
ziţie politică corespunzătoare poziţiei ei sociale. Pentru a-şi 
atinge scopul, ea trebuia să aibă posibilitatea de a discuta în 
mod liber despre propriile ei interese, de a-şi expune părerile, 
precum şi de a se pronunţa cu privire la acţiunile guvernului. 
Aceasta numea ea „dreptul la libertatea presei " .  Ea trebuia 
să obţină posibilitatea de a se asocia nestingherită. Aceasta 
numea ea „dreptul de liberă asociere". Tot astfel ea trebuia 
să obţină libertatea conştiinţei şi alte libertăţi de felul acesta, 
ca o consecinţă necesară a liberei concurenţe. Şi, în ajunul 
lui martie 1848, burghezia prusiană era pe drumul cel bun 
în ceea ce priveşte realizarea tuturor dorinţelor sale. 

Statul prusian se afla într-o situaţie financiară grea. Cre
ditul său secase. Acesta era secretul convocării „Dietei 
uni teu .  Guvenul s-a împotrivit, ce-i drept, destinului său ; 
el a dizolvat fără îndurare „Dieta unită u ,  dar jena financiară 
şi lipsa de credit l-ar fi aruncat, în cele din urmă, în mod 
inevitabil în braţele burgheziei. Ca şi baronii feudali, regii 
prin graţia lui dumnezeu au schimbat dintotdeauna privile
giile lor pe bani peşin. Emanciparea iobagilor a fost primul, 
iar monarhia constituţională a fost al doilea act măreţ al 
acestui tirg istoric care a avut loc în toate statele germano
creştine. „L' argent n' a pas de maîtreu *, dar maîtres încetează 
de a mai fi maîtres de îndată ce sînt demonetises (lipsiţi de 
bani) .  

Opoziţia liberală din „Dieta unită u nu era, prin urmare, 
nimic altceva decît opoziţia burgheziei faţă de o formă de 
guvenămînt care nu mai corespundea intereselor şi nevoilor 
ei. Pentru a face opoziţie curţii, ea trebuia să facă curte 
poporului. 

• - Banii nau stăpin. - Nota Trad. 
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Poate că ea şi-a închipuit într-adevăr că face opoziţie în 
interesul poporului. 

Drepturile, libertăţile pe care s-a străduit să le obţină 
pentru Sile n-a mai putut, fireşte, să le ceară guvernului de
cît sub firma de drepturi şi libertăţi pentru popor. 

Această opoziţie, după cum am mai spus, se afla pe dru
mul cel bun cînd a izbucnit furtuna din februarie. 

1• 
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II 

Colonia, 1 1  decembrie. Cînd apele potopului din martie 
- un potop en miniature * - s-au retras, în urma lor n-au 
rămas pe suprafaţa pămîntului berlinez titani sau coloşi 
revoluţionari, ci nişte creaturi de tip vechi, figuri burgheze 
mărunte - liberalii din „Dieta unită" ,  reprezentanţii burghe
ziei prusiene conştiente. Provinciile cu burghezia cea mai 
lezvoltată, Renania şi Silezia, au fumizat principalul contin
gent pentru noile guverne. După ei venea un cortegiu întreg 
de jurişti renani. Pe măsură ce burghezia era împinsă pe pla
nul al doilea de către feudali, Renania şi Silezia cedau locul 
în ministere provinciilor vechi prusiene. Guvernul Branden
burg nu mai este legat de Renania decit printr-un tory din 
Elberfell. Hansemann şi von der Heydt ! Aceste două nume 
întruchipează pentru burghezia prusiană toată deosebirea 
dintre martie şi decembrie 1 848 ! 

Burghezia prusiană a fost azvîrlită pe culmile statului, 
dar nu aşa cum dorise ea, printr-o tranzacţie paşnică cu co
roana, ci printr-o revoluţie. Ea trebuia deci să reprezinte 
împotriva coroanei, adică împotriva ei însăşi, nu propriile 
ei interese, ci interesele poporului, căci o mişcare populară 
îi netezise calea. Coroana nu era însă în ochii ei decît para
vanul, prin graţia lui dumnezeu, îndărătul căruia trebuiau să 
se ascundă propriile ei interese pămînteşti. Inviolabilitatea 
propriilor ei interese şi a formelor politice corespunzătoare 
acestor interese, tradusă în limbaj constituţional, însemna 
inviolabilitatea coroanei. Aşa se explică visurile despre o 
monarhie constituţională pe care şi le făureşte burghezia ger
mană, şi mai ales burghezia prusiană. De aceea, deşi revo
luţia din februarie, cu epilogul ei din Germania, a fost bine-

• - în miniatură. - Nota Trad. 
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venită pentru burghezia prusiană, întrucît i-a dat pe mma 
cînna statului, totuşi ea îi strica socotelile, fiindcă dominaţia 
ei era astfel legată de condiţii pe care nu voia şi nici nu 
putea să le îndeplinească. 

Burghezia nu a mişcat nici n deget. Ea a îngăduit po
porului să se bată pentru ea. Puterea care i-a fost încredin
ţată nu era, prin urmare, puterea comandantului de armată 
care şi-a învins adversarul, ci puterea unui comitet de secu
ritate căruia poporul victorios i-a încredinţat ocrotirea pro
priilor sale interese. 

Camphausen mai simţea încă toate inconvenientele 
acestei situaţii, şi toată slăbiciunea guvernului său se trage 
din acest sentiment şi din împrejurările care i-au dat naştere. 
De aceea un fel de îmbujorare pudică transfigurează actele 
cele mai neruşinate ale guvenului său. Neruşinarea şi obrăz
nicia făţişă au constituit apanajul lui Hansemann. Nuanţa 
roşiatică este singura deosebire dintre aceşti doi pictori. 

Revoluţia din martie din Prusia nu trebuie confundată nici 
cu revoluţia engleză din 1 648 şi nici cu cea franceză din 
1 789. 

In 1648 burghezia s-a aliat cu noua nobilime împotriva 
regalităţii, împotriva nobilimii feudale şi a bisericii domi
nante. 

In 1 789 burghezia s-a aliat cu poporul împotriva regali
tăţii, împotriva nobilimii şi a bisericii dominante. 

Revoluţia din 1 789 a avut drept model (în Europa cel 
puţin) numai revoluţia din 1 648, iar revoluţia din 1 648 nu
mai răscoala Ţărilor de jos împotriva Spaniei. Ambele revo
luţii au depăşit cu n secol - nu numai în timp, ci şi în ceea 
ce priveşte conţinutul - modelele lor. 

In ambele revoluţii burghezia a fost clasa care s-a aflat 
realmente în fruntea mişcării. Proletariatul şi acele părţi ale 
populaţiei orăşeneşti care nu făceau parte din burghezie, ori 
nu aveau încă interese deosebite de acelea ale burgheziei, 
ori nu alcătuiau încă clase sau pături sociale cu o dezvoltare 
de sine stătătoare. De aceea, acolo unde ele au înfruntat 
burghezia, ca bunăoară în 1 793 şi 1 794 în Franţa, ele au luptat 
numai pentru promovarea intereselor burgheziei, deşi în mod 
diferit de burghezie. Intreaga teroare franceză nu a fost alt
ceva decît o manieră plebee de a sfîrşi o dată cu duşmanii 
burgheziei : absolutismul, feudalismul şi mica burghezie. 

Revoluţiile din 1 648 şi 1 789 nu au constituit o revoluţie 
engleză şi una franceză ; ele au fost revoluţii pe scară 
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europeană. Ele nu au constituit victoria unei anumite clase 
a societăţii asupra vechii orînduiri politice, ci au proclamat 
orînduirea politică a noii societăţi europene. In aceste revo
luţii burghezia a ieşit biruitoare ; dar victoria burgheziei a 
însemnat atunci victoria unei noi orînduiri sociale, victoria 
proprietăţii burgheze asupra celei feudale, a naţiunii asupra 
provincialismului, a concurenţei asupra sistemului breslelor, a 
fărîmiţării proprietăţii asupra dreptului de primogenitură, a do
minaţiei proprietarului funciar asupra supunerii proprietaru
lui de către pămînt, a raţiunii asupra superstiţiei, a familiei 
asupra numelui de familie, a industriei asupra trîndăviei 
eroice, a dreptului burghez asupra privilegiilor medievale. 
Revoluţia din 1648 a fost victoria secolului al XVII-lea asu
pra secolului al XVI-lea, revoluţia din 1789 a fost victoria 
secolului al XVIII-lea asupra secolului al XVII-lea. Aceste 
revoluţii exprimau în mai mare măsură cerinţele, din acea 
vreme, ale întregii lumi decît cerinţele acelor părţi din lume 
în care au avut loc, adică ale Angliei şi Franţei. 

Nimic din toate acestea nu întîlnim în revoluţia din martie 
din Prusia. 

Revoluţia din februarie a desfiinţat monarhia constituţio
nală în realitate şi dominaţia burgheziei în teorie. Revoluţia 
din martie din Prusia avea să înfiinţeze în teorie monarhia 
constituţională şi în realitate dominaţia burgheziei. Departe 
de a fi o revoluţie europeană, ea nu a fost decît ecoul j alnic 
al unei revoluţii europene într-o ţară înapoiată. In loc să 
depăşească secolul său, ea a rămas cu mai bine de o jumătate 
de secol în urma lui. Ea a fost din capul locului un fenomen 
secundar ; se ştie însă că bolile secundare sînt mai greu de 
tratat şi totodată distrug organismul mai rău decît boala 
iniţială. Nu a fost vorba de făurirea unei societăţi noi , ci de 
reînvierea la Berlin a societăţii decedate la Paris. Revoluţia 
din martie din Prusia nu a fost nici măcar naţională, germană; 
ea a fost din capul locului provincial-prusiană. Răscoala de 
la Viena, cea de la Kassel, cea de la Miinchen şi tot felul de 
alte răscoale provinciale s-au desfăşurat concomitent cu ea 
şi i-au disputat întîietatea. 

Pe cînd revoluţiile din 1648 şi 1789 aveau mîndria ne
măsurată de a fi o încununare a creaţiei, revoluţia din 1 848 
de la Berlin era mîndră de a fi n anacronism. Lumina 
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acestei revoluţii a fost asemenea luminii stelelor, care ajunge 
la noi, locuitorii Pămîntului, abia la 100 .000 de ani după ce 
astrul care a radiat-o s-a stins. Revoluţia din martie din Pru
sia a fost o astfel de stea în miniatură pentru Europa, aşa cum 
a fost o miniatură în toate privinţele. Lumina ei a fost lumina 
unui cadavru social demult intrat în putrefacţie. 

Burghezia germană s-a dezvoltat cu atîta trîndăvie, laşi
tate şi încetineală, încît în clipa cînd a înfruntat ameninţă
toare feudalismul şi absolutismul a văzut ridicîndu-se în faţa 
ei ameninţător proletariatul şi toate păturile populaţiei oră
şeneşti ale căror interese şi idei sînt înrudite cu acelea ale 
proletariatului. Şi ea vedea cum împotriva ei se ridică nu 
numai o clasă în spatele ei, ci întreaga Europă în faţa ei. 
Burghezia prusiană, spre deosebire de cea franceză din 1789, 
nu era clasa care reprezenta întreaga societate modernă faţă 
de reprezentanţii vechii societăţi, regalitatea şi nobilimea. 
Ea decăzuse, ajungînd un fel de stare deopotrivă antirega
listă şi antipopulară, gata să facă opoziţie atît coroanei cît 
şi poporului, nehotărîtă faţă de fiecare din adversarii ei în 
parte, pentru că îi vedea mereu pe amîndoi cînd la spatele, 
cînd în faţa ei ; dispusă din capul locului să trădeze poporul 
şi să încheie un compromis cu reprezentantul încoronat al 
societăţii vechi, deoarece ea însăşi aparţinea deja societăţii 
vechi ; ea reprezenta nu interesele unei societăţi noi împo
triva unei societăţi vechi, ci interese înnoite în sinul unei 
societăţi învechite ; ea se afla la cîrma revoluţiei nu pentru 
că avea poporul în spate, ci pentru că poporul o împingea 
din spate ; era în frunte nu pentru că reprezenta iniţiativa 
unei epoci sociale noi, ci numai pentru că reprezenta nemul
ţumirea unei epoci sociale vechi ; o pătură a statului vechi 
care nu-şi croise singură drum, ci fusese aruncată la suprafaţa 
statului nou de un cutremur de pămînt ; fără încredere în 
sine însăşi, fără încredere în popor, mîrîind împotriva celor 
de sus, tremurînd în faţa celor de j os,  egoistă faţă de ambele 
părţi şi conştientă de egoismul ei, revoluţionară faţă de con
servatori şi conservatoare faţă de revoluţionari ; neîncreză
toare în propriile ei lozinci, folosind fraze în loc de idei, 
înspăimîntată de furtuna mondială, dar exploatînd-o în fo
losul ei ; lipsită de orice energie şi nefiind altceva decît un 
plagiat ; banală fiindcă nu avea nimic original, originală nu-
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mai în b analitatea ei, ea se tocmea cu propriile ei dorinţi, 
fără iniţiativă, fără încredere în sine, fără încredere în popor, 
fără chemare istorică ; întocmai ca un moşneag asupra căruia 
apasă un blestem, osindit să conducă şi să abată, în propriul 
său interes senil, primele impulsuri tinereşti ale unui popor 
robust, un moşneag fără ochi, fără urechi, fără dinţi, o ade
vărată ruină, - astfel s-a pomenit burghezia prusiană l a  
cîrma statului prusian după revoluţia din martie. 
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III 

Colonia, 15 decembrie. Teoria concilierii, pe care burghe
zia ajunsă la putere în guvenul Camphausen a proclamat-o 
imediat drept baza „cea mai largă u a unui contrat social * 
prusian, n-a fost nicidecum o simplă teorie ; dimpotrivă, ea 
crescuse pe pomul vieţii „de auru .  

Revoluţia din martie nu a supus cîtuşi de puţin pe suve
ranul prin graţia lui dumnezeu suveranităţii poporului. Ea a 
silit numai coroana, statul absolutist, să ajungă la o înţele
gere cu burghezia, să se împace cu vechiul ei rival. 

Coroana va sacrifica burgheziei nobilimea, iar burghezia 
va sacrifica coroanei poporul. In aceste condiţii regalitatea 
va deveni burgheză, iar burghezia va deveni regalistă. 

După martie nu mai există decît aceste două forţe. Ele îşi 
fac reciproc serviciul de paratrăsnet al revoluţiei. Totul, 
fireşte, pe „cea mai largă bază democratică".  

Acesta a fost secretul teoriei concilierii. 
Negustorii de untdelemn şi de lînă 107 care au format pri

mul guvern după revoluţia din martie s-au complăcut în 
rolul de a ascunde sub poalele hainelor lor plebee coroana 
compromisă. Ei erau beţi de fericireâ de a avea acces la 
curte şi ,  renunţînd din pură mărinimie şi împotriva voinţii 
lor, la austera lor poză romană - la poza romană a Dietei 
unite -, ei erau bucuroşi ·să astupe cu leşul fostei lor popu
larităţi prăpastia care ameninţa să �ghită tronul. Ce se ma� 
fălea ministrul Camphausen în rolul lui de moaşă a tronulm 
constituţional I Bravul om �ra vădit emoţionat de propria sa 
persoană şi de propria sa mărinimie. Coroana şi camaril� ei 
au suportat cu greu acest protectorat umilitor ; ea a facut 

* - contract social. - Nota Trad. 
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bonne mine a mauvais jeu * în aşteptarea unor vremuri 
mai bune. 

Armata, care era pe jumătate descompusă, birocraţia, care 
tremura pentru slujbele şi lefurile ei, casta umilită a feudali
lor, al cărei conducător se afla într-o călătorie constituţio
nală de studii, îl păcăliră uşor cu cîteva vorbe dulci şi cu 
cîteva plecăciuni pe acest bourgeois gentilhomme * *. 

Burghezia prusiană era deţinătorul nominal al puterii ; ea 
nu se îndoia nici un moment că forţele vechiului stat i s-au 
pus la dispoziţie fără nici un fel de gînduri ascunse şi toţi, 
fără excepţie, s-au transformat în adepţi devotaţi ai propriei 
ei atotputernicii. 

Nu numai în guvern, dar pe tot cuprinsul monarhiei, 
burghezia se îmbăta cu această iluzie. 

Singurele fapte eroice ale burgheziei prusiene după mar
tie au fost hărţuielile, adeseori sîngeroase, ale gărzii civile 
împotriva proletariatului neînarmat ; şi oare aceste fapte 
eroice n-au găsit în armată, în rîndurile birocraţiei şi chiar 
printre seniorii feudali complici servili ? Singurele eforturi 
de care s-au dovedit capabili reprezentanţii locali ai burghe
ziei, consiliile municipale - al căror servilism insinuant şi 
j osnic a fost mai tîrziu călcat în picioare, aşa cum merita, de 
un Windischgratz, de un Jellacic şi de un Welden -, singu
rele fapte eroice ale acestor consilii municipale după revoluţia 
din martie au fost avertismentele lor de o severitate patriar
hală adresate poporului ; şi oare acestea n-au fost privite cu 
uimire de către domnii Regierungsprasidenten, cărora le pie
rise graiul, şi de către generalii de divizie cuminţiţi ? Mai 
avea oare burghezia prusiană motiv să se îndoiască că ve
chea ură a armatei, a birocraţiei, a feudalilor se va topi, 
făcînd loc unei supuneri pline de respect faţă de învingăto
rul mărinimos, burghezia, care se înfrîna pe sine însăşi şi 
anarhia ? 

Situaţia era limpede. In faţa burgheziei prusiene nu se 
mai punea acum decît o singură sarcină : de a se instala cît 
mai comod la putere, de a înlătura pe anarhiştii stînjenitori, 
de a restabili 11liniştea şi ordinea u şi de a aduna dările ne
percepute în timpul furtunii din martie. Nu mai putea fi vorba 
decît de a limita la un minim cheltuielile de producţie ale 
dominaţiei ei, ca şi ale revoluţiei din martie, care a dus la 

* - haz d e  ncz. - Nota Trad. 
** - brqhz genilom. - Nota Trad. 
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această dominaţie. Armele la care s-a văzut nevoită să re
curgă burghezia prusiană în lupta ei dusă sub firma po
porului împotriva societăţii feudale şi a coroanei acesteia -
dreptul de asociere, libertatea presei etc. - nu trebuiau ele 
oare sfărîmate în mîinile unui popor înşelat, care nu mai tre
buia să le folosească pentru burghezie şi care manifesta ten
dinţe îngrijorătoare de a le folosi împotriva ei ? 

Burghezia era convinsă că în calea înţelegerii ei cu co
roana, în calea tîrgului dintre ea şi vechiul stat, împăcat cu 
soarta sa, nu stătea decît o piedică, o singură piedică : po
porul - acest puer robustus sed malitiosus, cum spune 
Hobbes 108• Poporul şi revoluţia I 

Revoluţia era titlul de drept al poporului ; pe revoluţie 
şi-a bazat el revendicările sale năvalnice. Revoluţia a fost 
poliţa trasă de popor asupra burgheziei. Datorită revoluţiei, 
burghezia a ajuns la putere. Din ziua venirii ei la putere, 
această poliţă a devenit scadentă. Burghezia a trebuit să 
protesteze această poliţă. 

Revoluţia însemna în limbajul poporului : voi, burghezii, 
sînteţi le Comite du salut public, Comitetul securităţii pu
blice, căruia i-am dat pe mînă puterea nu pentru ca să cădeţi 
de acord u coroana pentru salvgardarea intereselor voastre, 
ci ca să apăraţi, împotriva voinţei coroanei, interesele noas
tre, interesele poporului. 

Revoluţia a însemnat protestul poporului împotriva fap
tului că burghezia a căzut de acord cu coroana. Burghezia, 
care a căzut de acord cu coroana, trebuia, aşadar, să pro
testeze împotriva revoluţiei. 

Şi acest lucru s-a întîmplat în timpul marelui Camphausen. 
Revoluţia din martie n-a fost recunoscută. Reprezentanţa na
ţională de la Berlin s-a constituit ca reprezentantă a burghe
ziei prusiene, ca adunare conciliatoare, prin faptul că a res
pins propunerea de a recunoaşte revoluţia din martie. 

Această adunare a declarat cele întîmplate ca neîntîmplate. 
Ea a proclamat sus şi tare în faţa poporului prusian că el nu 
a căzut de acord cu burghezia pentru a face revoluţie împo
triva coroanei, ci că a făcut revoluţia pentru ca burghezia să 
se înţeleagă cu coroana împotriva lui însuşi I Aşa a fost dis
trus ti tlul de drept al poporului revoluţionar şi a fost dobîndit 
terenul legalităţii al burgheziei conservatoare. 

Terenul legalităţii I 
Briggemann şi, prin el, „Kolnische Zeitung" au flecărit, au 

născocit şi s-au văicărit atît de mult în legătură cu „terenul 
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legalităţii" ,  de atîtea ori l-au pierdut şi l-au redobîndit, l-au 
distrus şi l-au cîrpit, l-au zvîrlit de la Berlin la Frankfurt şi 
de la Frankfurt la Berlin, l-au îngustat şi l-au extins, l-au 
transformat dintr-un simplu teren într-un parchet, dintr-un 
parchet într-o dublă podea - care, precum se ştie, este instru
mentul principal al scamatorilor -, iar dintr-o podea dublă 
într-o trapă fără fund, incit terenul legalităţii s-a transformat 
în cele din urmă, pe drept cuvînt, pentru cititorii noştri, în 
terenul lui „Kolnische Zeitung0 ; ei pot confunda deviza bur
gheziei prusiene cu deviza personală a d-lui Joseph Dumont, 
pot confunda ideea necesară a istoriei universale prusiene 
cu o marotă arbitrară a lui „Kolnische Zeitung", şi să vadă 
în terenul legalităţii numai terenul pe care creşte „Kolnische 
Zeitung" .  

Terenul legalităţii, şi  încă terenul legalităţii prusiene ! 
Dar terenul legalităţii pe care evoluează, după revoluţia 

din martie, cavalerul marilor dezbateri Camphausen, fantoma 
redeşteptată a Dietei unite şi adunarea conciliatoare repre
zintă oare legea constituţională din 1815, sau legea Dietei din 
1820, sau rescriptul din 1847, sau legea electorală şi legea 
conciliatoare din 8 aprilie 1848 ? io9 

Nimic din toate acestea. 
„Terenul legalităţii" însemna pur şi simplu că revoluţia nu 

şi-a cîştigat încă terenul şi că vechea societate nu şi l-a pier
dut pe al ei, că revoluţia din martie a fost numai un „eveni
ment" care a constituit „impulsul" pentru „înţelegerea" pregă
tită de multă vreme în cadrul vechiului stat prusian între tron 
şi burghezie, înţelegere a cărei necesitate a exprimat-o coroana 
însăşi în mai multe înalte decrete anterioare, dar pe care 
înainte de martie a socotit-o ca nefiind „urgentă" .  Intr-un 
cuvînt, „terenul legalităţii" însemna că după martie burghe
zia era dispusă să trateze cu coroana pe aceleaşi baze ca şi 
înainte de martie, ca şi cum n-ar fi avut loc o revoluţie şi ca 
şi cum Dieta unită şi-ar i atins ţelul fără revoluţie. „Terenul 
legalităţii " însemna că titlul de drept al poporului, revoluţia, 
nu exista în contrat social dintre guvern şi burghezie. Bur
ghezia şi-a întemeiat pretenţiile ei pe legisla/ia vechi-pru
siană, pentru ca poporul să nu-şi întemeieze cumva vreo pre
tenţie pe noua revoluţie prusiană. 

Se înţelege că ideologii cretini ai burgheziei, scribii ei şi 
alţii de teapa lor, au trebuit să prezinte această idealizare a 
interesului burghez drept adevăratul interes al burgheziei şi 
că au trebuit s ă  se convingă singuri de aceasta şi  să convingă 
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şi pe alţii. In capul unui Briggemann, fraza despre terenul 
legalităţii s-a transformat într-o substanţă reală. 

Guvenul Camphausen şi-a îndeplinit sarcina, aceea a 
mediaţiei şi a tranziţiei. El a fost mediatorul între burghezia 
care se ridicase pe umerii poporului şi burghezia care nu mai 
avea nevoie de umerii poporului ; între burghezia care re
prezenta în aparenţă poporul faţă de coroană şi burghezia 
care reprezenta în realitate coroana faţă de popor ; între bur
ghezia care s-a lepădat de revoluţie şi burghezia care a 
format nucleul contrarevoluţiei. 

Potrivit rolului său, guvenul Camphausen, în pudoarea 
sa feciorelnică, s-a limitat la o rezistenţă pasivă faţă de re
voluţie. 

E drept că el a repudiat revoluţia în teorie, dar în practică 
a luat numai atitudine împotriva pretenţiilor ei şi s-a măr
ginit să tolereze reconstituirea vechilor autorităţi publice. 

Intre timp burghezia a considerat că a ajuns la punctul în 
care rezistenţa pasivă trebuia să se transforme în ofensivă ac
tivă. Guvernul Camphausen a demisionat nu pentru că a comis 
o greşeală sau alta, ci pentru simplul motiv că era primul gu
vern după revoluţia din martie, că era guvenul revoluţiei 
din martie şi, datorită originii sale, trebuia să-şi mai ascundă 
adevărata sa faţă de reprezentant al burgheziei sub masca de 
dictator al poporului. Această origine ambiguă a sa şi carac
terul său echivoc îi impuneau să respecte faţă de poporul su
veran anumite convenienţe, anumite reticenţe şi considerente, 
care au devenit supărătoare pentru burghezie şi de care nu 
mai era nevoit să ţină seama un al doilea guvern, provenit 
direct din adunarea conciliatoare. 

De aceea demisia guvernului Camphausen a fost o enigmă 
pentru politicienii de cafenea. După el a urmat guvernul fap
telor, guvernul H ansemann, pentru că burghezia avea de gînd 
să treacă de la perioada trădării pasive a poporului în favoa
rea coroanei la perioada îngenuncherii active a poporului sub 
dominaţia burgheziei, dominaţie asupra căreia căzuse de acord 
'11 coroana. Guvernul faptelor a fost al doilea guvern de după 
revoluţia din martie. Jn aceasta a constat tot secretul lui. 
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IV 

Colonia, 29 decembrie. 

„Domnilor I 1n chestiunile băneşti încetează orice sentimentalism 1• uo 

1n aceste şase cuvinte Hansemann a rezumat 1ntregul li
beralism al Dietei unite. Omul acesta a fost şeful necesar al 
guvernului provenit direct din adunarea conciliatoare, al gu
vernului care trebuia să transforme rezistenţa pasivă faţă de 
popor într-o ofensivă activă împotriva poporului, a fost şe
ful guvernului faptelor. 

ln nici un guvern prusian n-au existat atîtea nume bur
gheze ! Hansemann, Milde, Marker, Kihlwetter, Gierke I Pînă 
şi von Auerswald, eticheta cu acces la curte a acestui guvern, 
aparţinea nobilimii liberale, adică nobilimii opoziţioniste de 
la Konigsberg, care căuta să se pună bine cu burghezia. 
In această dispreţuită gloată burgheză, singur Roth von 
Schreckenstein reprezenta vechea nobilime feudală prusiană 
birocratizată. Roth von Schreckenstein I Titlu învechit de ro
man cu tîlhari şi cavaleri pe care l-ar fi putut scrie răposatul 
Hildebrandt I 111 Dar Roth von Schreckenstein a reprezentat 
numai montura feudală a juvaerului burghez. Roth von 
Schreckenstein în mijlocul unui guven burghez era ca un 
fel de inscripţie cu litere gigantice : „Nobilimea prusiană, ar
mata, birocraţia urmează steaua care răsare a burgheziei pru
sien e " .  Ei i s-au pus la dispoziţie aceşti atotputenici, şi bur
ghezia îi postează înaintea tronului său, aşa cum pe vechile 
embleme heraldice erau postaţi urşii înaintea tronului suve
ranului. Roth von Schreckenstein urmează să fie numai un 
astfel de urs al guvenului burghez. 

La 26 iunie guvenul Hansemann s-a prezentat în faţa 
Adunării naţionale. Existenţa lui adevărată începe însă abia 
din iulie. Revoluţia din iunie a fost fundalul guvenului fap-
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telor, după cum revoluţia din februarie a fost fundalul gu
vernului de mediaţie. 

Burghezia prusiană a folosit împotriva poporului victoria 
sîngeroasă a burgheziei pariziene asupra proletariatului pa
rizian, după cum coroana prusiană a folosit împotriva bur
gheziei victoria sîngeroasă a croaţilor la Viena. Suferinţele 
burgheziei prusiene după evenimentele din noiembrie din 
Austria reprezintă o răzbunare pentru suferinţele îndurate 
de poporul prusian după revoluţia din iunie din Franţa. In 
mărginirea lor mioapă, filistinii germani s-au identificat cu 
burghezia franceză. Ei nu răstunaseră nici un tron, nu înlă
turaseră societatea feudală, şi cu atît mai puţin ultimele ei 
rămăşiţe ; ei nu au avut de apărat o societate creată de ei 
înşişi. Ei au crezut după iunie, ca şi după februarie, ca şi la 
începutul secolului al  XVl-lea şi la fel ca în secolul al 
XVIII-lea, că vor putea să stoarcă din muncă străină, după 
vechiul lor obicei de lichele acaparatoare, trei sferturi din 
profit. Ei nu bănuiau că în dosul evenimentelor din iunie din 
Franţa îi pîndesc evenimentele din noiembrie din Austria şi 
că în dosul acestora îi pîndesc evenimentele din decembrie 
din Prusia. Ei nu 'ănuiau că, dacă în Franţa burghezia care 
a sfărîmat tronuri n-a zărit în faţa ei decît un singur duşman 
- proletariatul -, burghezia prusiană, care se lupta cu co
roana, nu mai avea decît un singur aliat - poporul. Şi 
aceasta nu pentru că burghezia şi poporul n-ar fi dezbinate 
prin nici un fel de interese antagoniste, ci pentru că ele mai 
erau încă unite prin acelaşi interes împotriva unei a treia 
forţe, care le oprima pe amîndouă deopotrivă. 

Guvernul Hansemann se considera guvern al revoluţiei 
din iunie. Şi în toate oraşele prusiene, filistinii, în opoziţie cu 
„ bandiţii roşii 11 , se transformau în „republicani oneşti 1 ,  fără 
a înceta să fie în acelaşi timp regalişti loiali şi fără a observa 
că „roşii u lor poartă cocarde alb şi negru 1 12• 

In mesajul tronului rostit la 26 iunie, Hansemann n-a stat 
să-şi bată prea mult capul cu misterioasa şi nebuloasa „mo
narhie pe cele mai largi baze democratice " a lui Camphausen. 

„Monarhie constituţională pe baza sistemului bicameral şi 
exercitarea în comun a puterii legislative de către cele două 
Camere şi coroană" - la această formulă lapidară a redus el 
deviza plină de mister a entuziastului său predecesor. 

„Reforma relaţiilr celor mai imprioase, care nu stnt compatibile cu 
noua constituţie, eliberarea proprietăţii de cătuşele care !mpiedică fol
sirea ei avntajosi înro mre p arte a monrhiei, re'gnizrea justi· 
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ţiei, reforma legislaţiei fiscale, în special desfiinţarea scutirilor de im
pozite etc. •, şi înainte de toate „întărirea puterii de stat necesare pnu 
apărarea libertăţii cucerite" (de cetăţeni), „împotriva reacţiunii" (adică 
împotriva folosirii libertăţii în interesul feudallor) „şi anarhiei" (adică 
împotriva folosirii libertăţii în interesul poporului) „şi pentru restabilirea 
încrederii zdruncinate•, -

acesta era programul guvernului, programul burgheziei pru
siene ajunse la guvern, al cărei reprezentant clasic este Han
semann. 

In „Dieta unită" ,  Hansemann a fost adversarul cel mai în
verşunat şi mai cinic al încrederii, căci : „Domnilor ! In 
chestiunile băneşti încetează orice sentimentalism /"  In gu
ven însă Hansemann a proclamat ca o primă necesitate 
„restabilirea încrederii zdruncinate",  căci de astă dată el se 
adresa poporului, după cum mai înainte se adresase tronu
lui : „Domnilor I In chestiunile băneşti încetează orice senti
mentalism ! "  Inainte fusese vorba de încrederea care dă bani, 
de data asta este vorba de încrederea care face bani ; înainte 
fusese vorba de încrederea feudală, de încrederea plină de 
devotament în dumnezeu, rege şi patrie, acum este vorba de 
încrederea burgheză, de încrederea în comerţ, în capacitatea 
capitalului de a aduce dobînzi, este vorba de încrederea în 
solvabilitatea prietenilor de afaceri, de încrederea comer
cială ; nu de credinţă, speranţă, iubire este vorba, ci de 
credit. 

„Restabilirea încrederii zdruncinate / "  Prin aceste cuvinte 
Hansemann exprima ideea fixă a burgheziei prusiene. 

Creditul se bazează pe certitudinea că exploatarea mun
cii salariate de către capital, a proletariatului de către bur
ghezie, a micii burghezii de către marea burghezie va con
tinua potrivit tradiţiei. Orice mişcare politică a proletariatu
lui, de orice natură ar fi ea, cu excepţia aceleia conduse ne
mijlocit de burghezie, zdruncină, prin urmare, încrederea, 
creditul. „Restabilirea încrederii zdruncinate ! "  însemna, deci, 
pe limba lui Hansemann : 

Reprimarea oricărei mişcări politice în rîndurile proleta
riatului şi în sinul tuturor păturilor societăţii ale căror inte
rese nu coincid în mod direct cu interesele clasei care consi
deră că se află la cîrma statului. 

De aceea Hansemann a pus în foarte strînsă legătură „re
stabilirea încrederii zdruncinate" cu „întărirea puterii de 
stat".  Numai că el s-a înşelat în ceea ce priveşte natura 
acestei „puteri de statH .  El credea că întăreşte puterea de stat 
care serveşte creditului, încrederii burgheze, şi a întărit nu-
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mai puterea de stat care cere încredere şi, în caz de nevoie, 
o impune cu ajutorul mitraliilor, întrucît ea nu se bucură de 
nici un credit. El a vrut să facă economie la cheltuielile de 
producţie ale dominaţiei burgheze şi a împovărat burghezia 
cu o sumă de multe milioane, necesară pentru restaurarea 
puterii feudale prusiene. 

Muncitorilor, Hansemann le-a declarat foarte laconic că 
el ar avea în buzunar un leac miraculos pentru ei .  Inainte 
însă de a-l putea scoate din buzunar trebuie restabilită „în
crederea zdruncinată" .  Pentru a restabili încrederea, clasa 
muncitoare trebuie să înceteze de a mai face politică şi a se 
amesteca în treburile statului şi să se întoarcă la  vechile ei  
obiceiuri. Dacă va urma sfatul lui, încrederea va fi  restabilită, 
minunatul leac misterios şi-ar face efectul în orice caz, fie şi 
numai datorită faptului că n-ar mai fi necesar şi nici n-ar mai 
trebui aplicat, dat fiind că în această eventualitate însăşi 
boala - zdruncinarea ordinii burgheze - ar fi înlăturată. Şi 
ce nevoie e de un leac dacă nu există o boală ? Dacă însă 
poporul se va încăpăţîna, ei bine, atunci el „va întări puterea 
de stat" ,  poliţia, armata, justiţia, birocraţia, va asmuţi împo
triva poporului urşii săi, deoarece „încrederea" a devenit „o 
chestiune bănească" şi : 

„Domnilor ! ln chestiunile băneşti încetează orice senti
mentalism /" 

Oricît l-ar face pe Hansemann să zimbească afirmaţia 
noastră, programul lui a fost un program cinstit, un program 
bine intenţionat. 

El a vrut s ă  întărească puterea de stat nu numai împotriva 
anarhiei, adică împotriva poporului ; el a vrut s-o întărească 
şi împotriva reacţiunii, adică împotriva coroanei şi a intere
selor feudale, în măsura în care acestea ar fi încercat să  se 
impună faţă de sacul cu bani şi faţă de pretenţiile politice 
„cele mai imperioase" ,  adică cele mai moderate ale burghe
ziei. 

Guvernul faptelor, chiar numai prin componenţa sa, era 
expresia protestului împotriva acestei „reacţiuni " .  

Ceea ce-l deosebea d e  toate guvernele prusiene anterioare 
era faptul că adevăratul şef al acestui guvern era ministrul 
de finanţe. Secole de-a rîndul statul prusian tăinuise cu cea 
mai mare grijă că războiul, afacerile interne şi externe, bise
rica şi şcoala şi chiar miisterul casei regale, precum şi cre
dinţa, speranţa şi iubirea, sînt subordonate profanelor finanţe. 
Guvernul faptelor a pus pe frontispiciul său acest supărător 

9 - Marx-Eniel& - Opere, voi. 6 
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adevăr burghez prin faptul că l-a pus în fruntea sa pe d-l Han
semann, omul al cărui întreg program de guvenare şi pro
gram de opoziţie s-au rezumat la următoarele : 

„Domnilor I Jn chestiunile băneşti încetează orice senti
mentalism /"  

Monarhia devenise în Prusia o „chestiune bănească" . 
Să trecem acum de la programul guvenului faptelor l a  

faptele lui. . 
Ameninţarea cu „întărirea p uterii de stat" împotriva 

„anarhiei" ,  adică împotriva clasei muncitoare şi a tuturor pă
turilor populaţiei orăşeneşti care nu se mulţumeau cu progra
mul d-lui Hansemann, s-a dovedit a fi foarte serioasă. Se 
poate spune chiar că, cu excepţia sporirii taxelor pe zahărul 
de sfeclă şi pe rachiu, această reacţiune împotriva aşa-zisei 
anarhii, adică împotriva mişcării revoluţionare, a fost singura 
faptă serioasă a guvenului faptelor. 

Mulţimea de procese intentate presei pe baza dreptului 
prusian sau, atunci cînd acesta nu putea fi aplicat, pe baza 
Codului penal, numeroasele arestări făcute pe aceeaşi „bază 
suficientă" (formula lui Auerswald) , înfiinţarea instituţiei 
constablerilor 113 la Berlin, potrivit căreia la fiecare două case 
revenea un constabler, violarea libertăţii de asociere de către 
poliţie, folosirea soldăţimii împotriva cetăţenilor care se în
treceau cu gluma, folosirea gărzii civile împotriva proletari
lor care-şi luau nasul la purtare, slarea de asediu folosită ca 
sperietoare, - toate acestea sînt încă vii în memoria noastră 
din timpul olimpiadei lui Hansemann. Nu mai e nevoie de 
nici un fel de detalii. 

Kihlwetter a rezumat această latură a activităţii guvernu
lui faptelor în următoarele cuvinte : 

„Un stat care vrea să fie cu adevărat liber trebuie să aibă în calitate 
de putere executivă n personal poliţienesc foarte numeros", 

la care Hanseman însuşi a găsit cu cale să mormăie obişnui
tul său refren : 

„Aceasta va contribui în mod esenţial şi Ia restabilirea încrederii, a 
Jnviorrea activităţii comerciale, care lîncezeşte•. 

Sub guvenul faptelor „s-au întărit ",  prin urmare, poliţia 
vechi-prusacă, parchetul, birocraţia, armata, despre care Han
semann credea că, fiind în solda burgheziei, erau şi în slujba 
ei. Fapt este că ele „s-au întărit" .  
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In schimb, starea de spirit a proletariatului şi a democra
ţiei burgheze este caracterizată de un singur fapt. Cînd la 
Charlottenburg cîţiva reacţionari au maltratat pe cîţiva de
mocraţi, la Berlin poporul a luat cu asalt palatul preşedinţiei 
Consiliului de Miniştri. Atît de popular devenise guvernul 
faptelor. In ziua următoare Hansemann a venit cu un proiect 
de lege împotriva întrunirilor şi a adunărilor publice. Iată cu 
cită viclenie uneltea el împotriva reacţiunii. 

Activitatea reală, palpabilă, populară a guvenului fapte
Jor a avut, aşadar, un caracter pur poliţienesc. In ochii pro
letariatului şi ai democraţiei de la oraşe, acest guvern şi adu
narea conciliatoare, a cărei majoritate era reprezentată în 
guvern, ca şi burghezia prusiană, a cărei majoritate forma ma
joritatea în adunarea conciliatoare, nu reprezentau nimic 
altceva decît vechiul stat poliţienesc-birocrat reîmprospătat. 
La aceasta se adăugase indignarea împotriva burgheziei, din 
cauză că aceasta deţinea puterea şi, prin gărzile civile, deve
nise o parte integrantă a poliţiei. 

In ochii poporului, „cucerirea din martie" a însemnat că 
şi domnii liberali burghezi au primit funcţii poliţieneşti. Deci 
o poliţie dublă I 

Nu atît din faptele guvernului faptelor, cît mai ales din 
proiectele sale de legi organice a reieşit foarte clar că numai 
în interesul burgheziei „a întărit" el „poliţia",  această ultimă 
expresie a vechiului stat, şi a îndemnat-o să treacă la fapte. 

In proiectele prezentate de guvernul Hansemann cu privire 
la organizarea comunală, la Curţile cu juri, la legea cu privire 
la gărzile civile, proprietatea este întotdeauna, sub o formă 
sau alta, graniţa dintre cei care în virtutea legii se bucură de 
drepturi şi cei care nu se bucură. De altfel, în toate aceste 
proiecte de lege se făceau puterii regale cele mai servile con
cesii, căci guvenul burghez credea că a găsit în ea un aliat 
devenit inofensiv ; în schimb, dominaţia capitalului asupra 
muncii apărea cu atît mai necruţătoare. 

Legea cu privire la gărzile civile, sancţionată de adunarea 
conciliatoare, a fost îndreptată împotriva burgheziei însăşi şi 
a trebuit să servească drept paravan legal pentru dezarma
rea ei. Ce-i drept, în închipuirea burgheziei, această lege 
urma să devină eficace abia după decretul cu privire la or
ganizarea comunală şi după promulgarea constituţiei, cu alte 
cuvinte după consolidarea dominaţiei ei. Din experienţa pe 
care a căpătat-o prin legea cu privire la gărzile civil e, bur• 
ghezia prusiană r trebui să înveţe cite ceva ; ea ar trebui să  
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înţeleagă că, deocamdată, tot ce crede că face împotriva po
porului face numai împotriva ei însăşi. 

Prin urmare, pentru popor, guvernul Hansemann s-a re
zumat, din punct de vedere practic, la sistemul poliţienesc 
vechi-prusac, iar din punct de vedere teoretic la deosebiri 
umilitoare, după modelul belgian 1 14, între burghez şi ne
burghez. 

Să trecem acum la cealaltă parte a programului guvernu
lui, lupta împotriva reactiunii. 

In această privinţă, guvernul se poate lăuda mai mult cu 
dorinţe deşarte decît cu fapte. 

Din dorinţele deşarte burgheze fac parte parcelarea dome
niilor şi vînzarea acestor parcele unor proprietari privaţi, ex
tinderea liberei concurenţe asupra institutelor bancare, trans
formarea lui Seehandlung 1 15 într-o instituţie particulară etc. 

Guvenul faptelor a avut ghinionul ca toate atacurile sale 
economice îndreptate împotriva partidului feudal să apară 
sub egida împrumutului tortat, iar încercările sale reforma
toare să nu reprezinte în genere, în ochii poporului, decît 
nişte simple măsuri financiare, menite să umple casa de 
bani a „puterii de stat" întărite. Hansemann s-a ales astfel 
cu ura unuia dintre partide fără să fi obţinut recunoştinţa 
celuilalt. Şi nu poate fi contestat faptul că el s-a încumetat 
să atace mai serios privilegiile feudale numai acolo unde 
„chestiunea bănească" ,  care-l privea cel mai îndeaproape pe 
ministrul de finanţe - chestiunea b ănească în sensul ministe
rului de finanţe -, reclama acest lucru. In acest sens îngust 
s-a adresat el feudalilor : 

„Domnilor I 1n chestiunile băneşti încetează orice senti
mentalism /" Astfel, chiar eforturile sale burgheze pozitive în
dreptate împotriva feudalilor au căpătat acelaşi colorit poli
ţienesc ca şi măsurile sale negative în vederea „înviorării ac
tivitătii comerciale".  Căci în economia politică politia poartă 
denumirea de fisc. In Silezia, în mărci, în Saxonia, în Prusia 
occidentală şi în Prusia orientală etc., mărirea taxelor pe zahă
rul de sfeclă şi pe rachiu, pe care Hansemann a reuşit s-o treacă 
prin Adunarea naţională şi s-o ridiee la rangul de lege, a revol
tat pe oamenii sacului cu bani, adepţii devizei „cu dumnezeu 
înainte, pentru rege şi patrie" . Această măsură, care a 
stîrnit în provinciile vechi-prusiene mînia proprietarilor fun
ciari-industriali, a provocat în acelaşi timp o nemulţumire tot 
atît de mare printre fabricanţii de rachiu burghezi din Rena
nia, care s-au văzut puşi în situaţia de a concura în condiţii 
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şi mai nefavorabile cu provinciile vechi-prusiene. Dar, pe 
lingă toate acestea, ea a provocat nemulţumirea profundă a 
clasei muncitoare din vechile provincii, pentru care ea nu 
însemna şi nici nu putea să însemne altceva decît scumpirea 
unui produs alimentar indispensabil. Prin urmare, tot ce a mai 
rămas din această măsură este că a umplut casa de bani a „pu
terii de stat întăriteu I Acest exemplu este suficient, căci este 
singura faptă a guvenului faptelor împotriva feudalilor care 
a fost într-adevăr tradusă în fapt ; este singurul proiect de 
lege în această direcţie care a devenit într-adevăr lege. 

„Proiecteleu lui Hansemann cu privire la anularea scutirii 
de impozite pe clasă şi de impozite funciare 11o, ca şi proiectul 
său de impozit pe venit, i-au făcut să-şi iasă din fire pe pro
prietarii funciari, adepţi entuziaşti ai devizei : „cu dumnezeu 
înainte, pentru rege şi patrie" .  Ei l-au tratat drept comunist, 
şi „Preussische Kreuzritterin" * îşi face şi astăzi de trei ori 
cruce cînd aude rostindu-se numele lui Hansemann. Acest 
nume are pentru ea aceeaşi rezonanţă ca Fra Diavolo 117, 
Anularea scutirii de impozite funciare, singura măsură impor
tantă care a fost propusă în perioada de glorie a adunării 
conciliatoare de către n ministru prusian, a eşuat, lovindu-se 
de mărginirea principială a celor de stînga. Şi Hansemann 
însuşi a făcut ca această mărginire să fie îndreptăţită. Tre
buia oare stînga să procure guvernului „puterii de stat întă
rite" noi resurse financiare înainte de a se fi fabricat consti
tuţia şi înainte de a se fi depus jurămîntul pe constituţie ? 

Atît de nenorocit era acest guvern burghez par excel
lence ** ,  încît măsura sa cea mai radicală a trebuit să fie pa
ralizată tocmai de membrii radicali ai adunării conciliatoare. 
Atît de jalnic era el, încît întreaga sa cruciadă împotriva feu
dalităţii s-a redus la o majorare a impozitelor, la fel de odioasă 
tuturor claselor, iar avortonul profundei sale politici finan
ciare a fost împrumutul forţat. Aceste două măsuri n-au făcut, 
pînă la urmă, decît să furnizeze fonduri pentru campania în
treprinsă de contrarevoluţie împotriva burgheziei însăşi. Feu
dalii avuseseră însă timp să se convingă de intenţiile „răuvoi
toare" ale guvernului burghez. Astfel s-a dovedit, chiar în 
războiul financiar al burgheziei prusiene împotriva feuda
lismului, că, în neputinţa şi lipsa ei de popularitate, ea pînă şi 
banii a ştiut să-i încaseze numai împotriva ei însăşi, căci ; 

* Este vorba de „Neue Preussische Zeitung ",  denumită de obicei 
„.reuzzeiung" ,  aici n irnie uciata. - Nota Trad. 

** - prn excelenţă. - Nota Trad. 



134 Burqhezia şi contrarevoluţia 

Domnilor I In chestiunele băneşti încetează orice sentimen
talism I 

Şi aşa cum guvernul burghez a reuşit să îndîrjească împo
triva lui deopotrivă proletariatul orăşenesc, democraţia bur
gheză şi pe feudali, tot aşa a ştiut să-şi înstrăineze şi clasa 
ţărănească, aflată sub jugul feudal, şi să provoace ostilitatea 
ei, ispravă în înfăptuirea căreia a fost sprijinit cu mult zel de 
adunarea conciliatoare. Nu trebuie să uităm, mai ales, că, ju
mătate din timpul cît a existat, această adunare şi-a găsit în 
guvernul Hansemann reprezentantul ei adecvat şi că martirii 
burghezi de astăzi au fost ieri la remorca lui Hansemann. 

Proiectul prezentat - sub guvenul Hansemann - de că
tre Patow privind eliberarea de servituţile feudale (vezi cri
tica noastră anterioară în legătură cu această chestiune 118) a 
fost cea mai lamentabilă cîrpăceală rezultată din neputin
cioasa dorinţă burgheză de a desfiinţa privilegiile feudale, 
aceste „relaţii incompatibile cu noua constituţie" ,  cît şi din 
frica burgheză de a nu încălca cumva în mod revoluţionar 
vreuna din formele de proprietate. Egoismul jalnic, laş şi mes
chin a orbit pînă-ntr-atît burghezia prusiană, încît ea a res
pins pe aliatul ei necesar - clasa ţărănească. 

La 3 iunie deputatul Hanow a făcut propunerea 

„ca toate ratativele în crs privind elucidarea relaţiilor dintre mo
şieri şi ţri şi răscumpărarea servituţilor să fie imediat sistate la 
cererea uneia dinre părţi, pînă la deretarea unei lgi noi, întemeiată 
pe piincipii citabile, în legătură cu această problemă".  

Şi abia la sfîrşitul lunii septembrie, adică cu patru luni 
mai tîrziu, sub guvenul Pfuel, a adoptat adunarea concilia
toare proiectul de lege pentru sistarea tratativelor în curs 
dintre moşieri şi ţărani, după ce a respins toate amendamen
tele liberale şi a recomandat ca „prestaţiile curente să fie 
temporar menţinute" şi „să se încaseze dările litigioase şi  
restanţele" .  

In august, dacă nu ne înşelăm, adunarea conciliatoare a 
considerat propunerea lui Nenstiel cu privire la „desfiinţarea 
imediată a clăcii ca nefiind presantă" ; atunci de ce ar fi con
siderat ţăranii ca presantă sarcina de a se bate pentru aceeaşi 
adunare conciliatoare care i-a întors cu mult în urma stării de 
fapt cucerite de ei după evenimentele din martie ? 

Burghezia franceză a început cu eliberarea ţăranilor. Cu 
ajutorul ţăranilor a cucerit ea Europa. Burghezia prusiană a 
fost atît de stăpînită de interesele ei cele mai înguste, cele 
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mai imediate, încît a pierdut pînă şi pe acest aliat, făcînd din 
el o unealtă în mina contrarevoluţiei feudale. 

Versiunea oficială a dizolvării guvernului burghez este 
cunoscută. 

Sub oblăduirea acestui minister, 1 1puterea de statu a fost 
atît de mult 1 1 întărită" ,  iar energia poporului a fost atît de 
straşnic oprimată, încît dioscurii * Kihlwetter-Hansemann au 
trebuit, încă de la 15 iulie, să avertizeze pe toţi domnii 
Regierungsprăsidenten împotriva uneltirilor reacţionare ale 
funcţionarilor, în specic. ale domnilor Landrăte, încît, mai 
tîrziu, pe lingă adunarea conciliatoare s-a întrunit la Berlin o 
„adunare a nobilimii şi a marilor proprietari funciari în ve
derea apărării" privilegiilor lor 1 19 şi, în sfîrşit, că la 4 septem
brie a fost convocată la Oberlausitz ** , în opoziţie cu aşa
numita Adunare naţională de la Berlin, o 1 1dietă comunală 
pentru ocrotirea drepturilor de proprietate asupra pămîntu
lui care sînt ameninţa te u ,  dietă moştenită din evul mediu. 

Energia pe care o cheltuia guvernul şi aşa-numita Adu
nare naţională împotriva acestor simptome contrarevoluţio
nare, care deveneau tot mai ameninţătoare, şi-a găsit expre
sia corespunzătoare în avertismente pe hîrtie. Baionetele, 
gloanţele, închisorile şi poliţiştii, - toate acestea guvenul 
burghez le rezervase numai pentru popor, „în vederea resta
bilirii încrederii zdruncinate şi a înviorării activităţii comer
cialeu. 

Evenimentele de la Schweidnitz 120, unde soldăţimea a tras 
în chip mişelesc asupra burgheziei din gărzile civile, au tre
zit, în sfîrşit, Adunarea naţională din apatia ei. La 9 august 
ea s-a hotărît să treacă la un act eroic, ordinul de zi pe armată 
al lui Stein-Schulze, care ca un ultim mijloc de constrîngere a 
făcut apel la sentimentul de delicateţă l ofiţerilor prusaci 121, 
Straşnic mijloc de constrîngere I Oare onoarea regalistă nu in
terzicea ofiţerilor să ţină seama de onoarea burgheză ? 

La o lună după ce adunarea conciliatoare a adoptat ordi
nul de zi pe armată al lui Stein-Schulze, la 1 septembrie, ea 
a decis pentru a doua oară că hotărîrea ei e o hotărîre reală 
şi că, prin urmare, miniştrii trebuie s-o aducă la îndeplinire. 
Hansemann s-a eschivat de la executarea· ei şi la 1 1  septem
brie a demisionat, după ce în prealabil se numise el însuşi 
director de bancă cu un salariu anual de 6.000 de taleri, căci ! 
Domnilor I ln chestiunile băneşti încetează orice sentimen-

* - astr şi Polux, fiii lui Zeus. - Nota Trad. 
** Denumirea uoloneză : Vrnaia Lujiza. - Nota Red. 
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talism I In sfîrşit, la 25 septembrie adunarea conciliatoare a ac
ceptat recunoscătoare din gura lui Piue] formula complet ate
nuată de recunoaştere a ordinului de zi al lui Stein-Schulze, 
care între timp, din cauza ordinului de zi simultan al lui Wran
gel şi a trupelor masate în jurul Berlinului, de�enerase într-o 
glumă de prost gust. 

E de ajuns s ă-ţi arunci o singură privire asupra datelor de 
mai sus şi asupra istoriei ordinului de zi al lui Stein-Schulze 
pentru a te convinge că nu acest ordin de zi a fost adevăra
tul motiv al demisiei lui Hansemann. Hansemann, care nu s-a 
dat înapoi de la recunoaşterea revoluţiei, să fi dat oare îna
poi în faţa acestei proclamaţii de hîrtie ? Hansemann, care a 
ridicat portofoliul ori de cîte ori i-a scăpat din mînă, l-ar fi 
lăsat oare de data asta, dintr-o susceptibilitate mic-burgheză, 
să zacă pe banca ministerială pentru a fi scos la licitaţie ? 
Nu, Hansemann al nostru nu este un visător I Hansemann a 
fost pur şi simplu înşelat, aşa cum, în genere, el reprezenta 
burghezia înşelată. El a fost asigurat că în nici un caz co
roana nu-l va lăsa să cadă. A fost l ăsat să-şi piardă ultima 
rămăşiţă de popularitate, pentru a-l sacrifica în cele din urmă 
spiritului revanşard al iuncherilor de la ţară, pentru ca tutela 
burgheză să poată fi scuturată. In afară de aceasta, planul de 
campanie pus la cale împreună cu Rusia şi Austria cerea ca  
în  fruntea guvernului să  se afle un  general numit de  cama
rilă peste capul adunării conciliatoare. Sub guvernul bur
ghez, „puterea de stat" a fost îndeajuns de „întărită" pentru 
a putea risca acest coup *. 

Pfuel a înşelat aşteptările. Victoria croaţilor la Viena a 
f.cut pînă şi dintr-un om ca Brandenburg o unealtă folosi
toare. 

Sub guvernul Brandenburg, adunarea conciliatoare a fost 
alungată în mod ruşinos, trasă pe sfoară, batjocorită, umilită, 
persecutată, iar în momentul hotărîtor poporul a rămas indi
ferent. lnirîngerea adunării a însemnat înfrîngerea burgheziei 
prusiene, a constituţionaliştilor, prin urmare o victorie a par
tidului democrat, oricît de scump a trebuit el să plătească 
această victorie. 

Dar constituţia care a fost acordată ? 

S-a spus cîndva : niciodată nu se va interpune între rege 
şi poporul său un „petic de hîrtie" 122• Acum se spune : doar 
un petic de hîrtie se poate interpune între rege şi poporul 

• - lovitră, acţine hotărîtoare. - Nota Trad. 



Burqhezia şi contrarevolutif 137 

său.  Adevărata constitutie a Prusiei este starea de asediu. 
Constituţia franceză acordată cuprindea un singur paragraf 
- 14, care o anula 123• Fiecare paragraf al constituţiei pru
siene acordate este un fel de § 14. 

Coroana impune prin această constituţie noi privilegii, şi 
anume pentru ea însăşi. 

Ea îşi acordă sieşi libertatea de a dizolva camerele in in
definitum *. Ea acordă miniştrilor dreptul de a emite în
tre timp orice legi vor crede de cuviinţă (chiar cu privire la 
proprietate etc.) . Ea acordă deputaţilor posibilitatea de a-i 
acuza pe miniştri pentru că au făcut uz de acest drept, dar cu 
riscul de a ajunge în categoria „duşmanilor interni " sub re
gimul stării de asediu. In sfîrşit, ea îşi acordă sieşi dreptul -
dacă în primăvară acţiunile contrarevoluţiei vor creşte - de 
a pune în locul acestui „petic de hîrtieu, care pluteşte în aer, 
o Magna Charta 124 creştin-germană, izvorîtă în mod organic 
din deosebirile medievale dintre stările sociale, sau de a pune 
în genere capăt jocului de-a constituţia. Chiar în acest din 
urmă caz, partea conservatoare a burgheziei şi-ar împreuna 
mîinile şi s-ar ruga : 

„Domnul a dat, domnul a luat, fie numele domnului bine
cuvîntat !u 

Istoria burgheziei prusiene, ca şi ,  în genere, aceea a bur
gheziei germane din martie pînă în decembrie, dovedeşte că 
în Germania este imposibilă o revoluţie pur burgheză şi sta
tornicirea domina/iei burgheziei sub forma monarhiei consti
tufionale, că posibilă este ori contrarevoluţia feudală abso
lutistă, ori revoluţia social-republicană. 

Nu încape însă îndoială că chiar partea viabilă a burghe
ziei va trebui să se trezească iarăşi din apatia ei ; acest lu
cru ni-l garantează înainte de toate socoteala uriaşă pe care 
contrarevoluţia îi va face surpriza să i-o prezinte la primă
vară şi, cum spune atît de judicios Hansemann al nostru : 

Domnilor ! In chestiunile băneşti încetează orice sentimen
talism ! 

Soris de K. Mx la 9, 1 1 ,  15  
şi 29 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• 
nr. 1 65, 169, 170 şi 185 dn 10, 
15, 16 şi 31 dcembrie 1848 

* - pe mp nelimitat. - Nota Trad, 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ztr 

Tradus din limba Jermnă 
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Un nou aliat al contrarevoluţiei 

Colonia, 1 1  decembrie.  Contrarevoluţia a căpătat un nou 
aliat : guvernul federal elveţian. 

Incă în urmă cu 5 zile am aflat dintr-o sursă absolut si
gură că zvonurile care circulă în ultima vreme cu privire la 
pregătirile făcute de emigranţii germani de a năvăli în Baden, 
la înarmările care se fac la graniţă, la o bătălie fantastică ce 
s-ar fi dat la Lorrach între voluntari şi trupele Reichului - că 
toate aceste zvonuri stranii au fost lansate în urma unui 
„acord " între partidul Furrer-Ochsenbein-Munzinger, care 
domină în Consiliul federal elveţian, şi autorităţile germane 
ale Reichului cu scopul de a oferi partidului menţionat un 
pretext pentru a lua măsuri împotriva emigranţilor şi a con
tribui în felul acesta la stabilirea unei bune înţelegeri cu au
torităţile Reichului. 

Nu am împărtăşit de îndată această ştire cititorilor noştri 
deoarece nu ne-a venit să credem că o asemenea intrigă este 
cu putinţă. Am aşteptat o confirmare, şi confirmarea nu s-a 
lăsat mult aşteptată. 

De la început sărea în ochi faptul că aceste zvonuri n-au 
fost răspîndite de ziarele din Baden, care, aflîndu-se la faţa 
locului, era firesc să fie mai bine informate şi să afle mai re
pede toate aceste noutăţi, ci de ziare din Frankfurt. 

Apoi ne-a frapat faptul că „Frankfurter Journal " 125 a pri
mit încă la 1 decembrie o ştire din Bena potrivit căreia Con
siliul federal ar fi dat o circulară în legătură cu emigranţii şi 
ar fi trimis un comisar, în timp ce ziarele din Berna, dintre 
care unele („Verfassungs-Freund " şi „Suisse") sînt în directă 
legătură cu membrii Consiliului federal, publică ştirea abia 
la 3 decembrie. 

Acum avem, în sfîrşit, în faţa noastră circulara către gu
vernele cantonale publicată în „Suisse" ,  şi, dacă pînă acum 
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ne mai puteam îndoi în ceea ce priveşte aderarea Elveţiei la 
noua Sfîntă alianţă, acum toate îndoielile noastre s-au risipit. 

Circulara menţionează în primul rînd zvonurile cu privire 
la noile înarmări ale emigranţilor politici şi la pregătirile în 
vederea unei noi năvăliri în Baden. Prin aceste zvonuri, des
pre care întreaga Elveţie şi întregul Baden ştiu că sînt năs
cocite, circulara motivează noile măsuri extraordinare luate 
împotriva emigranţilor. Hotărîrile Adunării federale privi
toare la Ticino sînt amintite numai pentru a fundamenta com
petenţa Consiliului federal, şi nu obligaţia lui de a adopta 
aceste măsuri ; dimpotrivă, deosebirea esenţială dintre si
tuaţia care exista la Ticino şi cea din cantoanele de nord este 
recunoscută în mod expres. 

Urmează indicaţiile de mai jos : 
1 )  Toţi emigranţii care au participat la campania lui Struve 

sau care în general nu oferă garanţii personale în ceea ce pri
veşte purtarea lor paşnică vor fi îndepărtaţi din cantoanele de 
graniţă. 

2) Toţi emigranţii, fără nici o deosebire, vor fi ţinuţi sub o 
strictă observaţie. 

3) Consiliului federal precum şi tuturor cantoanelor de la 
graniţă li se va prezenta lista tuturor emigranţilor care intră 
în prevederile punctului 1 .  

4 )  I n  ceea c e  priveşte eventualele excepţii de l a  regula 
generală care prevede internarea, va hotărî reprezentantul 
guvernului federal, dr. Steiger, de ale cărui indicaţii se va 
ţine, în general, seama. 

In încheiere se cere ca aceste indicaţii să fie „riguros" 
respectate, căci în caz contrar, dacă se va dovedi necesar să 
se aducă trupe, cheltuielile vor fi suportate de cantoanele 
respective de la graniţă. 

Intreaga circulară este redactată într-un limbaj drastic şi 
extrem de jignitor pentru emigranţi şi se încheie cu cuvin
tele : 

„Elveţia nu trebuie să se transforme într-un punct de întîlnire a unor 
partide din străinătate care işi fac o idee cu totul greşită despre situaţia 
lr pe un teritoriu neuru şi care calcă atît de des în picioare nteresele 
ţrii cre i-a primit cu ospitlitate". 

Este destul să comparăm aceste expresii drastice cu lim
bajul folosit în nota din 4 noiembrie ; e destul să  ne gîndim 
că zvonurile pe care se întemeiază circulara sînt în mod no
toriu lalse ; că, după cum ni se scrie astăzi din regiunile de 
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graniţă, reprezentantul guvernului federal, dr. Steiger, şi-a 
terminat inspecţia sa în cantonul Aargau, împotriva căruia 
autorităţile Reichului făcuseră cele mai multe plîngeri, şi că 
a constatat că emigranţii în chestiune sînt demult internaţi 
şi că el nu mai are ce face acolo (acum se află la Liestal) ; că, 
potrivit notei din 4 noiembrie - şi presa elveţiană (de exemplu 
„Schweizer Bote" ,  „Basellandschaftliches Volksblatt" 126, „Na
tional-Zeitung" etc.) a dovedit demult acest lucru -, toate 
cantoanele de la graniţă şi-au îndeplinit încă demult obliga-
tiile ; e destul, în sfîrşit, s ă  ne gîndim că după �o perioadă 

îndelungată de incertitudine, după cele mai contradictorii 
ştiri cu privire la închiderea graniţei, de 2-3 zile încoace 
toate ziarele elveţiene şi corespondenţele primite de noi sînt 
de acord că nu se vor lua nici un fel de măsuri de constrîn
gere împotriva Elveţiei şi, mai mult, c ă  ordinul de a suprave
ghea mai îndeaproape persoanele care trec graniţa, dat cî
torva pichete de la graniţă, a fost revocat după 24 de ore ; e 
destul s ă  ne gîndim la toate acestea pentru a ajunge la con
cluzia că faptele confirmă pînă în cele mai mici amănunte 
comunicarea făcută de noi mai sus. 

Şi fără asta se ştie că d-nii Furrer, Ochsenbein, Munzin
ger etc. ard demult de dorinţa de a pune capăt o dată pentru 
totdeauna „uneltirilor emigranţilor" .  

I l  felicităm pe d-l Schmerling pentru noii săi prieteni. Şi 
îi dorim numai ca, în cazul cînd şi el va fi vreodată nevoit să 
ajungă în Elveţia în calitate de emigrant - or, acest lucru 
se poate foarte bine întîmpla încă înainte de a expira terme
nul de 3 ani cit durează mandatul actualului Consiliu federal 
-. aceşti prieteni ai săi să nu-l socotească cumva printre emi 
granţii „care nu oferă garanţii personale " .  

Scris la 1 1  dcembrie 1848 

Publicat in 
„Noua gazetă renană" nr. 166 
din 12 decembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba gernă 
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Calomniile „Noii gazete renane " 

Colonia, 13  decembrie. Articolul apărut la 4 iulie în „Noua 
gazetă renană",  din pricina căruia Korff, girant responsabil, 
Mrx, redactor-şef, şi Engels, redactor al „Noii gazete renane" ,  
vor compărea l a  2 0  luna curentă î n  faţa Curţii cu juri, se 
încheie cu următoarele cuvinte : 

„Acestea sînt, aşadar, faptele guvernului faptelor, guver
nului centrului de stînga, guvernului de trecere spre un gu
vern al vechii aristocraţii, al vechii birocraţii, spre un guvern 
vechi-prusac. De îndată ce d-l Hansemann îşi va îndeplini 
rolul său de tranziţie, va fi concediat" .  

„Dar stînga de  la Berlin trebuie să  înţeleagă că vechea 
putere îi poate permite liniştită să obţină mici victorii par
lamentare şi să întocmească mari proiecte constituţionale, cu 
condiţia ca între timp ea să pună stăpînire pe toate poziţiile 
într-adevăr hotărîtoare. Ea poate recunoaşte fără rezerve în 
Cameră revoluţia din 19 martie, cu condiţia ca aceasta să fie 
dezarmată în afara Camerei" .  

„Intr-o bună zi  s-ar putea ca s tînga să se convingă că iz
binda ei parlamentară şi înfrîngerea ei reală coincid. S-ar pu
tea ca dezvoltarea Germaniei să aibă chiar nevoie de aseme
nea contraste. Guvernul faptelor recunoaşte, în principiu, re
voluţia, pentru ca în practică să înfăptuiască contrarevo
luţia" 121. 

Evenimentele au dovedit în ce măsură „Noua gazetă re
nană" a calomniat guvernul Prusiei şi pe scutierii lui. 

Scris de K. Man 
la 1 3  dcbrie 1 848 

Publicat în 
.. Noua gzetă renană• r. 1 68 
din 14 decembrie 1 848 

e tipăreşte după textul 
apărut n r 
Tradus din limba germană 
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Procesul lui Gottschalk şi al tovarăşilor lui 

I 

Colonia, 21 decembrie. Azi dimineaţă a început, în sesiu
nea extraordinară a Curţii cu juri de aici, procesul lui Gott
schalk, Anneke şi Esser. 

Acuzaţii au fost aduşi în lanţuri, ca cei din urmă infractori 
de drept comun, de la noua clădire a arestului pînă la tribu
nal, unde se aflau forţe armate destul de mari. 

Cititorii noştri ştiu că pentru noi Curtea cu juri, aşa cum 
este ea organizată acum, nu constituie nicidecum o garanţie. 
Censul acordă unei anumite clase privilegiul de a desemna 
juraţii din rîndurile sale. Modul cum sînt întocmite listele ju
raţilor acordă guvernului monopolul dreptului de a alege din 
rîndurile clasei privilegiate persoanele care îi convin. Şi 
anume, d-l Regierungsprazident întocmeşte o listă care cu
prinde un anumit număr de persoane pe care le alege din 
listele de juraţi din întreaga regiune ; reprezentanţii judecă
toreşti ai guvernului epurează această listă pînă cînd ajunge, 
dacă nu ne înşală memoria, la un număr de 36. In sfîrşit, în 
momentul cînd Curtea cu juri se formează efectiv, parche
tul poate supune ultima listă, acest produs al privilegiului 
de clasă şi al unei duble distilări guvernamentale, unei a 
treia epurări şi să-i şteargă pe toţi pînă la ultima duzină ne
cesară. 

Ar fi o adevărată minune dacă, în condiţiile unei Curţi cu 
juri constituite în acest fel, acuzaţii care s-au ridicat făţiş îm
potriva clasei privilegiate şi a puterii de stat existente nu ar 
ajunge direct în mîinile celor mai înverşunaţi duşmani ai lor. 

Dar conştiinţa juraţilor, ni se va obiecta, conştiinţa, se 
poate oare cere o garanţie mai mare 1 Ah, mon dieu ' ,  con-

• - duneule. - Nota Trad. 
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ştiinţa depinde de cunoştinţele şi de întregul mod de viaţă l 
unui om. 

Conştiinţa unui republican diferă de cea a unui regalist, 
a omului avut de a celui neavut, a unuia care gîndeşte de a 
unuia care nu e în stare să gîndească. Un om care nu are altă 
însuşire pentru a i jurat decît censul are şi o conştiinţă cen
sitară. 

„Conştiinţa" celor privilegiaţi este şi ea o conştiinţă pri
vilegiată. 

Aşadar, deşi considerăm Curtea cu juri, aşa cum este ea 
constituită în prezent, ca un organ pentru apărarea privile
giilor celor puţini, şi nicidecum ca un organ pentru asigura
rea drepturilor tuturor, deşi, în speeial în cazul de faţă, par
chetul a făcut uz în cea mai largă măsură de dreptul ei de a 
şterge de pe ultima listă ultima duzină de nume care nu-i 
conveneau, totuşi nu ne îndoim nici un moment că acuzaţii 
vor fi achitaţi. Drept garanţie în acest sens ne serveşte actul 
de acuzare. Cînd îl citeşti, ai impresia că citeşti cuvîntul apă
rării lui Gottschalk şi a tovarăşilor săi expus pe un ton ironic. 

Să rezumăm acest act de acuzare, care poate fi comparat 
numai cu actul de acuzare împotriva lui Mellinet şi a tovară
şilor săi (procesul Risquons-Tout din Anvers) 128. 

La Colonia există o Uniune a muncitorilor 129• Gottschalk 
era preşedinte, iar Anneke şi Esser membri în comitetul ei. 
Uniunea muncitorilor, ne informează actul de acuzare, 

„are un organ al său, redactat de Gottschalk, «Arbeiter-Zeitung», şi 
cei care nu aveau prilejul să asiste personal la şedinţele uniunii pu
teau lua cunoştinţă, citid acest ziar, de tendin/ele periculoase ale uni
unii, care duceau în cele din urmă spre comunism şi spre răsturna
rea orînduirii existente, tendinţe cre măuleau proletriatul•. 

Aşadar, puteau lua cunoştinţă de tendinţe, şi nu de acţiuni 
care contravin legii. Dovadă : pînă la arestarea lui Gottschalk 
şi a celorlalţi parchetul nu a ridicat nici o acuzaţie împotriva 
lui „Arbeiter-Zeitung" ,  iar după arestarea lui Gottschalk a 
fost condamnată o singură dată, în urma monstruosului proces 
înscenat de parchetul local, pornit de parchetul local, sub în
vinuirea de ultraj adus parchetului local 130• 

„«Arbeiter-Zeitung» - recnoaşte însă actul de acuzre - nu şi-a 
dat nicidecum osteneala în dările sale de semă" (cele cu privire la dez
baterile şedinţelor Uniunii mncitorilor, ale comitetului şi ale filialelor 
sale) „să ascundă ceva•. 
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Prin urmare, dacă „Arbeiter-Zeitung" nu putea fi trasă la 
răspundere în faţa justiţiei pentru „dările de seamă" cu pri
vire la şedinţele Uniunii muncitorilor, atunci nici Uniunea 
muncitorilor nu putea fi trasă la răspundere în faţa justiţiei 
pentru aceleaşi şedinţe. 

„Uniunii muncitorilor" nu i se poate aduce decît acuzaţia 
care se aduce lui „Arbeiter-Zeitung"  - tendinţa indezirabilă 
a acestei uniuni. Oare dintre cuceririle din martie să facă 
parte şi procesele tendenţioase, procesele împotriva tendin
ţelor care au rămas simple tendinţe ? Pînă acum, la noi nu 
s-au edictat încă legile din septembrie 131 • Gottschalk & Co. nu 
au fost nicidecum arestaţi şi trimişi pe banca acuzaţilor pen
tru dările de seamă care au apărut în „Arbeiter-Zeitung" şi 
care contravin legilor, sau pentru şedinţele Uniunii muncito
rilor care contravin legilor. Actul de acuzare nu face nici un 
secret din faptul că nu activitatea de pînă acum a Uniunii 
muncitorilor a pus justiţia în mişcare, ci - ascultaţi : 

„n zilele de 1-17 iunie a.c. s-a întrnit la Frankfut n congres al 
delegaţilr nui mMe număr de asodaţii democratice ce au luat naştere 
în Gemania. Gottschalk şi Anneke au particiat în calitate de delegaţi 
i Uniunii mnncitorilox din Colonia. Act conqres, după cum se ştie, s-a 
xonnţat în mod public pntru o republică democrată, şi autorilăJile de 
aici se aşteptau ca această mişcare să aibă răsunet, cînd s-a anunţat pen
tru duminică 5 iunie încă o adnMe generală a Uniunii muncitorilor l. 
Girzenich". 

Autorităţile de aici se aşteptau ca mişcarea de la Frankfurt 
să aibă răsunet. Dar ce mişcare a avut loc la Frankfurt ? Con
gresul democraţilor s-a pronunţat în mod public pentru ten
dinţa indezirabilă spre o republică democrată. Se aşteptau, 
deci, la un „răsunet"  al acestei „ tendinţe " şi se pregăteau să 
lupte împotriva acestui ecou. 

După cum se ştie, congresul democraţilor de la Frankfurt 
şi Comitetul central, ales în vederea îndeplinirii hotărîrilor 
acestui congres la Berlin 132, şi-au putut ţine lucrările fără a 
fi stingherite de către guverne. 

Prin urmare, cu toată tendinţa indezirabilă pentru ele, gu
vernele germane au trebuit să recunoască caracterul legal al 
Congresului de la Frankfurt şi al organizării partidului demo
cratic, stabilită la acest congres. 

Dar autorităţile din Colonia „se aşteptau totuşi " la un ră
sunet al mişcării de la Frankfurt. Ele aşteptau un prilej pen
tru a-l prinde pe Gottschalk şi pe tovarăşii săi cu ceva care 
să contravină legilor. Pentru a crea acest prilej , „comisarii 
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de poliţie Lutter şi Hiinnemann• au fost trimişi la 25 iunie de 
direcţia poliţiei la adunarea generală a Uniunii muncitorilor 
de la Giirzenich, „trasîndu-li-se sarcina specială de a observd 
ce se petrece acolo" .  La această adunare generală se afla, în
tîmplător, şi „legătorul de cărţi Johann Maltheseru,  care, după 
cum se spune cu părere de rău în actul de acuzare, „ar fi fost 
unul dintre martorii principali dacă n-ar fi fost în slujba au
torităţilor poliţieneşti" ,  adică, cu alte cuvinte, dacă n-ar fi 
fost un spion plătit al poli/iei. In sfîrşit, la această şedinţă se 
afla de faţă, probabil din pur fanatism patriotic, „referendarul 
von Grooteu,  care redă cuvîntarea rostită de Anneke la adu
narea generală „mai amănunţit decît toţi cei prezenţi, de
oarece a luat notiţe chiar în timpul şedinfeiu .  

Aşadar, e limpede : autorităţile din Colonia se aşteptau ca 
la 25 iunie Gottschalk şi tovarăşii lui să comită vreun de
lict .  Poliţia a luat toate măsurile pentru a constata acest de
lict în cazul cînd se va produce. Şi cînd autorităţile „se aş
teaptă" la ceva, nu le place să aştepte degeaba. 

„Pe baza rapoartelor" comisarilor de poliţie trimişi pentru 
a constata infracţiunea aşteptată şi pe baza informaţiilor pri
mite din partea altor unelte ale lor, 

„la 2 iulie autorităţile au deschis acţiune publică împotriva lui Gott
schalk şi Anneke pentru cuvîntările instigatoare rostite de ei" (citeşte : 
aşteptate de la ei) „în această adunare publică. La 3 iulie au fost arestaţi 
şi hîrtiile lor au fost confiscate. 

La 5 iulie, după ce au fost audiati o serie de martmi şi după ce s-au 
primit noi date, urmărirea a fost extinsă asupra întregii activităţii ante
riare a conducătorilor Uniunii muncitorilor şi, în urma acestui fapt, au 
fost tr7i la răspundere şi alţi membri ai acstei uniuni, de pildă dogarul 
Esser şi alţii. Rezultatele anchetei deschise împoriva acuzaţilor se referă 
în parte la cuvîntările rostite de ei în Uniunea muncitorilor, în parte la 
documentele lor şi la materialele publicate răspîndite de ei." 

Rezultatele reale ale anchetei - şi mîine vom dovedi acest 
lucru pe baza actului de acuzare - constau în aceea că mişca
rea aşteptată la 25 iunie s-a redus la o mişcare a autorităţilor 
(la acest ecou al mişcării de la Frankfurt) ; că Gottsclrnlk şi 
tovarăşii săi au trebuit să plătească cu 6 Juni de arest preven
tiv sever faptul că la 25 iunie au înşelat aşteptările autorită
Jilor. Nu există nimic mai periculos decît să înşeli speranţele 
autorităţilor că vor primi o medalie pentru salvarea patriei. 
Nimănui nu-i place să fie înşelat în aşteptările sale, şi cu atît 
mai puţin place acest lucru reprezentanJilor autorităţii de stat. 

J O  - Marx·Engels - Opere, voi.  « 
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Şi dacă întregul mod în care a fost înscenată infracţiunea 
din 25 iunie ne dovedeşte că unicul autor al acestei drame cri
minalistice au fost autorităţile, luînd cunoştinţă de materia
lele anchetei, avem posibilitatea să preţuim aşa cum merită 
inventivitatea subtilă cu care au tărăgănat acest prolog timp 
de 6 luni. 

Cităm textual din cartea „Procesul politic tendenţios inten
tat lui Gottschalk şi tovarăşilor săi, publicată de M. F. Anneke. 
Editura ziarului «Neue Kolnische Zeitung» " 133, 

„După 56 săptămîni de la începutul anchetei preliminare, j udecăto
rul de instrucţie Leuthaus, cre a venit în locul d-lui Geiqer, avansat în 
postul de director l poliţiei, a declarat ancheta încheiată. Dar, după ce 
a luat cunoştinţă de dosar, procur.rul Hecker a formulat noi cereri, la 
care s-a raliat şi judecătorul de instrucţie. După 1 4  zile ancheta prelimi
nară a fost din nou încheiată. După ce d-l Heckr a studiat încă o dată 
pe îndelete dosarul, a formulat iarăşi o serie de noi cereri. Dar judecă
torul de instrucţie şi Camera de punere sub acuzare au refuzat să le 
satisfacă. D-l Hecker a făcut apel la Camera superioară de punere sub 
acuzare, şi această instanţă a dispus a unele dintre cererile sale să fie sa
tisfăcute, iar altele respinse. Printre cererile respinse era, de pildă, şi 
aceea ca numai pe baza unei liste nominale a unor persoane din diferite 
Părţi ale Germaniei, găsită în portofelul lui nneke, să fie implicate în 
anchetă toate aceste pe'soane, cam 30 sau 40 la număr„. 

După ce s-a reuşit să se extindă ancheta într-o asemenea măsură in
cit n1 mai putea fi cu nici un chip tărăgănată, la 28 septembrie Camera 
de punere sub acuzare a dat dispoziţie ca dosarul să fie predat Camerei 
superioare de punere sub acuzare. La 10 octombrie această instanţă a 
confirmat acuzaţia, şi la 28 ctombrie procurorul general a semnat actul 
le acuzare. 

Sesiunea trimestrială ordinară a Curţii cu juri, începută la 9 octom
brie, a putut fi astfel pierdută pen tru acest proces. 

La 27 noiembrie a fost fixată o sesiune extraordinară. S-au făcut efor
turi pentru a se pierde şi această sesiune : documentele anchetei prelimi
nare au fost trimise minisbrului de justiţie, făcîndu-se diligenţe pentru 
ca procesul să fie strămutat la altă Curte cu juri. Dar ministerul d e  justi
ţie nu a găsit temeiuri suficiente pentru aceasta, iar la sfirşitul lunii 
noiembrie procesele acuzaţilor Go ttschalk, Anneke şi Esser au fost, în 
sfirşit, trimise spre judecare în faţa sesiunii extraordinare a Curţii cu juri 
din localitate, fixată la data de 21 decembrie". 

ln timpul acestui îndelungat prolog, primul judecător de 
instrucţie Geiger a fost numit director al poliţiei ad-interim, 
iar procurorul Hecker în postul de prim-procuror. Deoarece, 
în această nouă funcţie a sa, d-l Hecker, cu puţin timp îna
inte de începerea sesiunii extraordinare, a fost mutat de la 
Colonia la Elberfeld, el nu va compărea în acelaşi timp cu 
acuzaţii în faţa Curţii cu juri. 
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II 

Colonia, 22 decembrie. In ce zi a avut loc adunarea ge
nerală de la Girzenich la care trebuia s ă  se constate delictul 
„aşteptat" ? ln ziua de 25 iunie. 25 iunie a fost ziua înfrîngerii 
definitive a insurgenţilor din iunie de la Paris. In ce zi au 
intentat autorităţile procesul împotriva lui Gottschalk şi to
varăşilor s ăi 1 ln ziua de 2 iulie, adică în momentul în care 
burghezia prusiană şi aliatul ei de atunci - guvernul -, în 
setea lor de răzbunare, socoteau că a sosit momentul răfuielii 
cu adversarii lor politici. La 3 iulie Gottschalk şi tovarăşii săi 
au fost arestaţi. La 4 iulie actualul guvern contrarevoluţionar 
a intrat în guvernul Hansemann în persoana lui Ladenberg. 
ln aceeaşi zi aripa dreaptă a adunării conciliatoare de la Ber
lin, proiitînd de faptul că o parte a stîngii a dat bir cu fugi
ţii, a cutezat să dea o lovitură de stat : hotărîrea cu privire 
la Polonia, adoptată în aceeaşi şedinţă cu majoritate de vo
turi, a fost pur şi simplu anulată 134 • 

Din compararea acestor date se pot înţelege multe. Am 
putea dovedi cu martori că la 3 iulie o „anumită"  persoană a 
declarat : „Arestarea lui Gottschalk şi a tovarăşilor săi a pro
dus o impresie favorabilă asupra publicului " .  Dar e destul să 
răsfoim numerele din datele respective ale lui „Kolnische 
Zeitung",  „Deutsche Zeitung" şi „Karlsruher Zeitung" 135 
pentru a ne convinge că în aceste zile în Germania, şi în spe- � 
cial la  Colonia, răsuna amplificat de mii de ori nu „ecoul " unei 
imaginare „mişcări de la Frankfurt" ,  ci mai degrabă „ecoul " 
„mişcării lui Cavaignac" .  

Cititorii noştri îşi amintesc : la 25 iunie autorităţile din 
Colonia „se aşteptau"  la un răsunet al „mişcării de la Frank
furt" cu ocazia adunării generale a Uniunii muncitorilor care 
a avut loc la Girzenich. Ei îşi amintesc de asemenea că ac
ţiunea penală pornită împotriva lui Gottschalk şi a tovatăşilor 

• 10• 
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săi nu avea la bază un delict real săvîrşit de Gottschalk şi de 
ceilalţi înainte de 25 iunie, ci a fost ponită exclusiv pe baza 
aşteptărilor autorităţilor că la 25 iunie se va comite, în sfîrşit, 
un delict palpabil. 

Speranţele legate de 25 iunie nu s-au realizat, şi atunci, pe 
neaşteptate, 25 iunie 1848 se transformă în anul 1848. Acuza
ţilor li se impută mişcarea din anul 1848. Gottschalk, Anneke„ 
Esser sînt învinuiţi că 

„ î n  decursul anului 1848g (observati elasticitatea acestei expresii) 
„au pus Ia cale, la Colonia, un complot în scopul de a schimba şi a răs
tuna guvernul existent şi de a provoca un război civil prin instigare
cet.ţenilor de a se înarma unul împotriva celuilalt sau• (fiţi atenţi ! )  „sau 
că, prin cuvîntări ţinute în adunări publice, prin scrieri tipărite şi afişe, 
au instigat la atentate şi Ia alte scopuri asemănătoare". 

Aşadar : au pus la cale un complo t „sau" 1-au „pus la cale" 
nici un complot. Dar totuşi au instigat la „atentate şi  la alte 
scopuri asemănătoare" ,  adică atentate şi alte lucruri asemă
nătoare I Admirabil stil stilul acesta juridic ! 

Aşa sună hotărîrea de trimitere în judecată a camerei de 
punere sub acuzare. 

1n concluziile actului de acuzare nu se mai pomeneşte 
despre complot şi, „în consecinţă", Gottschalk, Anneke şi 
Esser sînt acuzaţi că 

„în cursul anului 1848, prin cuvîntările rostite în adunări publice, ca 
şi prin lucrările pe care le-au tipărit, au instigat direct  pe concetăţenii 
lor la modificarea prin violenţă a constituţiei, Ia insurecţie armată îm
potriva puterii regale şi la înarmarea unei părţi a cetăţenilor împotriva 
celeilalte, aceste instiqări nefiind totuşi încununate u succes. Delictul 
este prevăzut în art. 1 02 combinat cu art. 87 şi 91 din Codul penal " .  

Dar de ce n-au intervenit autorităţile, în cursul anului 
1 848, înainte de 2 iulie ? 

De altfel, înainte de a vorbi de „modificarea prin violenţă 
a constituţiei",  aceşti domni ar fi trebuit să facă dovada exis
tenţei unei constituţii, Trimiţînd la plimbare adunarea conci
liatoare, coroana a dovedit contrarul. Dacă conciliatorii ar fi 
fost mai puternici decît coroana, ei ar fi dovedit, poate, ace
laşi lucru pe cale inversă. 

In ceea ce priveşte instigarea „la insurecţie armată împo
triva puterii regale şi la înarmarea unei părţi a cetăţenilor 
împotriva celeilalte" ,  actul de acuzare o dovedeşte : 

1 )  prin cuvîntări ţinute de acuzaţi în cursul anului 1848, 
2) prin scrieri netipărite şi 
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3) prin scrieri tipărite. 
Ad. 1) *. Cuvîntările oferă actului de acuzare următorul 

corpus delicti ** : 
ln şedinţa din 29 mai Esser a declarat c ă  „republica" este 

„un mijloc pentru a izbăvi pe muncitori de suferinţe" .  Insti
gare la insurecţie armată împotriva puterii regale I Gottschalk 
a declarat că „reacţionarii vor duce la instaurarea republicii" .  
Unii muncitori s-au plîns că n-au c u  c e  „să-şi ţină zilele" .  Gott
schalk le-a răspuns : „Trebuie să învăţaţi să vă uniţi şi să vă 
deosebiţi prietenii camuflaţi de duşmani, trebuie să ajungeţi 
să vă conduceţi treburile voastre în mod independent " .  

Instigare făţişă l a  insurecţie armată împotriva puterii re
gale şi la înarmarea unei părţi a cetăţenilor împotriva ce
leilalte I 

Actul de acuzare îşi rezumă dovezile în următoarele 
cuvinte : 

„Martorii audiaţi cu privire la adunările anterioare, atît membri cit 
şi nemembri ai uniunii, n-au în general decît cuvinte de laudă pentru 
Gottschalk şi Anneke, şi îndeosebi pentru primul. După spusele lor, 
el a prevenit întotdeauna împotriva exceselor şi a căutat mai cu
rînd să liniştească decît să instige masele. E drept că el a arătat tot
odată că scopul final al străduinţelor sale este republica, dar la 
aceasta se poate ajunge nu prin tulburări de stradă, ci convingînd 
majoritatea poporului că singura salvare este republica. Aşadar, tin
zind, după cum reiese limpede, să submineze treptat temeliile ordinii 
exis tente, el a fost, desigur, nu o dati nevoit si s trunească nerăb
darea gloatelor de jos•. 

Tocmai prin faptul să acuzaţii linişteau masele în loc să 
le instige, ei au dovedit limpede tendinţa lor rău intenţionată 
de a submina treptat temeliile orînduirii existente, adică de a 
face uz pe cale legală, într-un mod indezirabil pentru autori
tăţi, de libertatea presei şi dreptul de asociere. Şi actul de 
acuzare numeşte aceasta : „Instigare la insurecţie armată îm
potriva puterii regale şi la înarmarea unei părţi a cetăţenilor 
împotriva celeilalte" ! ! I 

In sfîrşit, are loc adunarea generală din 25 iunie „aşteptată" 
de autorităţi. ln legătură cu această adunare - spune actul 
de acuzare - „există dovezi amănunţite " .  Şi ce reiese din 
aceste dovezi amănunţite ? Că Gottschalk a făcut un raport 
asupra evenimentelor de la Frankfurt ; că s-a discutat pro
blema unirii celor trei asociaţii democrate din Colonia 136, 
-că Gottschalk a rostit un „cuvînt de încheiere" care a atras 

* - La punctul 1 ) .  - Nota Trad. 
** - corp delict. - Nota Trad. 
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îndeosebi atenţia lui Maltheser şi a referendarului von 
Groote şi care se încheia cu următorul „punct culminant"  : 
„pentru a aştepta e nevoie de mai mult curaj decît pentru un 
atac nechibzuit. Trebuie să aşteptăm pînă cînd reacţiunea va 
face un pas care să constituie un imbold pentru proclamarea 
republicii" .  Instigarea făţişă la insurecţie armată împotriva 
puterii regale şi la înarmarea unei părţi a cetăţenilor împotriva 
celeilalte I 1 1  

In ceea ce-l priveşte pe Anneke, în actul de acuzare nu i 
se impută „nimic altceva decît că în timpul dezbaterilor cu 
privire la unirea celor trei asociaţii" (cele trei asociaţii demo
crate din Colonia) „s-a pronunţat cu foarte multă căldură în 
favoarea acestei uniri şi s-a adresat adunării cu cuvintele 
«cetăţeni republicani» " .  

O cuvîntare în favoarea „unirir celor trei asociaţii de
mocrate din Colonia constituie o făţişă „instigare la înar
marea unei părţi a cetăţenilor împotriva celeilalte" I 

Dar faptul că s-a adresat publicului cu formula : „cetăţeni 
republicani " ,  domnii Maltheser şi von Groote se vor fi simţit, 
poate, jigniţi de acest fel de a li se adresa. Dar oare generalul 
von Drigalski cînd vorbeşte despre sine sau cînd se adresează 
cetăţenilor din Disseldorf nu spune : „cetăţeni comunişti" ? 

Dacă asta e tot ce au putut scoate din „aşteptata" adu
nare generală din 25 iunie, nu ne surprinde că autorit.ţile au 
fost nevoite să recurgă la formula „în decursul anului 1848 " . 
Aşa au şi făcut, străduindu-se să adune date cu privire la 
mişcarea din acest an prin c'onfiscarea de scrisori şi publi
caţii, de exemplu au confiscat trei numere din „Arbeiter
Zeitung" ,  pe care cu 4 pfenigi bucata le-ar fi putut cumpăra 
la orice colţ de stradă. 

Din scrisorile confiscate, autorităţile se conving însă ce 
„fanatism politic" domneşte în Germania în 1 848. Deosebit de 
„fanatică" li se pare o scrisoare a profesorului Karl Henkel 
din Marburg adresată lui Gottschalk. Drept pedeapsă ele 
transmit această scrisoare guvenului din electoratul Hessa 
şi află cu satisfacţie că împotriva profesorului se deschide 
o anchetă. 

In ultimă instanţă, din scrisori şi din materialele tipărite 
reiese că în 1848 în minţile oamenilor şi pe hîrtie a domnit 
un fanatism manifestat în fel şi chip şi că în general au avut 
loc evenimente c are seamănă c a  două picături de apă cu 
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„insurecţia armată împotriva puterii regale şi cu înarmarea 
unei părţi a cetăţenilor împotriva celeilalte a .  

I n  ceea ce-i priveşte p e  Gottschalk şi tovarăşii săi, ei s-au 
îndeletnic'it cu toate acestea, iar autorităţile nu au luat u
noştinţă decît de „răsunetulu acestei uimitoare mişcări prin 
confiscarea publicaţiilor şi a scrisorilor acuzatilor ! 

Scris de K. Marx 
la 21 şi 22 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" 
r. 1 75 şi 176 
din 22 şi 23 decembrie 1 SB 

e tipăreşte după textul 
apărut în zia.r 

Tradus din limba germană 



1 52 

Contrarevoluţia din Prusia şi casta magistraţilor 
din Prusia 

Colonia. Principalul rod al mişcării revoluţionare de la 
f " t8 nu constă în ceea ce au cîştigat popoarele, ci în ceea ce 
•. ..t pierdut - în pierderea iluziilor lor. 

Junie, noiembrie, decembrie 1 848 - acestea sînt giganti
cele jaloane pe drumul revenirii la realitate şi al trezirii 
conştiinţei popoarelor europene. 

Printre ultimele iluzii care încătuşează poporul german, 
primul loc îl ocupă respectul lui superstitios pentru casta ma
gistraţilor. 

Prozaicul vînt din nord al contrarevoluţiei din Prusia 
smulge şi această floare a fanteziei poporului a cărei patrie 
adevărată este Italia - Roma cea veşnică. 

Faptele şi declaraţiile Cur/ii de casa/ie renane, ale Tribu
nalului suprem de la Berlin, ale Curţilor de apel din Miinster, 
Bromberg, Ratibor * împotriva lui Esser, Waldeck, Temme, 
Kircllmann, Gierke dovedesc încă o dată că Convenţia din 
Franţa este şi rămîne farul tuturor epocilor revoluţionare. Ea 
a marcat începutul revoluţiei, destituind printr-un decret pe 
toţi funcţionarii. Nici judecătorii nu sînt altceva decît nişte 
funcţionari, lucru pe care instanţele amintite mai sus îl do
vedesc în faţa întregii Europe. Cadii din Turcia şi colegiile 
de mandarini din China pot contrasemna în linişte ultimele 
ordine emise de aceste instanţe „superioare" împotriva co
legi lor lor. 

Cititorii noştri cunosc ordinele Tribunalului suprem de la 
Berlin şi ale Curţii de apel din Ratibor. Astăzi ne vom ocupa 
de Curtea de apel din Miinster 137• 

* Denumira polonză : Bîgdos, Racib6rz. - Nota Red. 
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Dar mai întîi încă cîteva cuvinte despre Curtea de casa
Jie renană cu sediul la Berlin, acest summus pontifex * al 
jurisprudenţei renane. 

După cum se ştie, în adunarea conciliatoare prusiană ju
riştii renani (cu puţine excepţii care merită toată lauda) n-au 
găsit nimic mai urgent de făcut decît să lecuiască guvernul 
Prusiei de vechile lui prejudecăţi şi de vechea lui pică. Ei 
i-au dovedit în mod concret că opoziţia lui de odinioară nu se 
deosebea prea mult de opoziţia parlamentelor franceze 
dinainte de 1789 : şi la unii şi la alţii nu era vorba decît de 
apărarea înverşunată a intereselor lor de breaslă, înfrumuse
ţată cu fraze liberale. La fel ca şi membrii liberali ai parla
mentului în Adunarea naţională franceză din 1 789, tot aşa 
şi juriştii renani liberali din adunarea prusiană din 1848 erau 
cei mai viteji dintre viteji în armata servilismului. Parche
tele renano-prusiene i-au întrecut pe judecătorii de instrucţie 
vechi-prusieni prin „fanatismul" lor „politic " .  Juriştii renani 
trebuiau, desigur, să vegheze asupra reputaţiei lor şi după 
dizolvarea adunării conciliatoare. Laurii Tribunalului suprem 
vechi-prusian nu lăsau să doarmă Curtea de casaţie renano
prusiană. Prim-preşedintele său Sethe a trimis d-lui Oberre
visionsrat Esser (a nu se confunda cu „bine intenţionaţii 
Esseri ** " din Colonia) o adresă asemănătoare celei trimise 
de preşedintele Tribunalului suprem Miihler către consilierul 
intim al Tribunalului suprem Waldeck. Dar Curtea renano
prusiană a ştiut să depăşească pe cea veche-prusiană. Preşe
dintele Curţii de casaţie renane l-a întrecut pe concurentul 
său, dind dovadă de o grosolană lipsă de tact prin faptul că 
a făcut cunoscută publicului berlinez în „Deutsche Re
form" 138 scrisoarea adresată d-lui Esser încă înainte de a o fi 
trimis d-lui Esser însuşi. Sîntem convinşi că întreaga Rena
nie va răspunde la scrisoarea d-lui Sethe printr-o adresă 
grandioasă către venerabilul nostru compatriot încărunţit de 
ani, d-l Esser. 

Nu numai ceva este putred în „Danemarca" 139, ci absolut 
totul ! 

Şi acum - spre Miinster ! 
Cititorii noştri au auzit, desigur, de protestul Curţii de 

apel din Munster împotriva reintrării în funcţie a directoru
lui său Temme. 

Lucrurile stau astfel : 

• - mre preot. - Nota Trad. 
"* ste vorba de avocaţii Esser I şi Esser l din Colonia. - Nota Red. 
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Guvernul contrarevoluţiei a sugerat, direct sau indirect, 
Tribunalului suprem secret, Curţii de casaţie renane şi Curţi
lor de apel din Bromberg, Ratibor şi Minster că regele nu 
ar vedea cu ochi buni dacă Waldeck, Esser, Gierke, Kirch
mann şi Temme şi-ar relua înaltele lor posturi în justiţie, 
deoarece ei au continuat să asiste la şedinţele de la Berlin şi 
au participat la adoptarea hotărîrii cu privire la refuzul de a 
se plăti impozite. Prin urmare instituţiile menţionate ar trebui 
să protesteze împotriva acestui lucru. 

Toate aceste înalte Curţi de justiţie, fără excepţie (în pri
mul moment Curtea de casaţie renană a ezitat - marii artişti 
obţin succese făcîndu-şi apariţia nu primii, ci ultimii), s-aI 
conformat acestei sugestii şi au trimis proteste de la Berlin 
şi la Berlin. Curtea de apel din Minster a procedat atît de 
prosteşte, incit s-a adresat direct regelui (aşa-numitului rege 
constituţional) cu un protest împotriva lui Temme, în care se 
spune textual : 

„Prin participarea la şedinţele ilegale ale unei fracţiuni a Adunării 
naţionale, a cărei activitate era întreruptă în acea perioadă, el s-a ridi
cat pe faţă împotriva quvernului maiestăţii-voasre, şi prin votul dat 
hotărîrîi cu rivire la refuzul de a se plăti impozite el a păşit pe trîmul 
revoluţiei şi a încercat să aprindă în patria noastră incendiul anrhiei" 

Şi mai departe continuă : 

„După asemenea fapte, menţinrea sus-menţionatului Temme în func· 
ţia sa în coleqiul local vine în contradicţie cu sentimentul nostu de 
repate, cu cerinţele publicului în ceea ce privşte inteqritatea directo
rului unui colegiu al Curţii de apel, cu îndatoririle acestuia de a forma 
pe funcţionarii j udecătoreşti începători şi cu poziţia sa faţă de funcţio
narii în subordine. De aceea conştiinţa noastră ne dictează să eprimăm 
prea-supuşi maiestăţii-voastre dorinţa noastră imperioasă de a fi privaţi 
de obligaţia de a în tretine relaţii de seviciu cu directorul Teme•. 

Adresa este semnată de întregul colegiu, cu excepţia unui 
singur consilier, cumnatul ministrului de justiţie Rintelen. 

La 1 8  decembrie, ministrul de justiţie Rintelen a trimis 
„spre rezolvare" d-lui Temme la Minster o copie după 
această adresă, după ce Temme îşi reluase funcţia fără să fi 
întimpinat vreo obiecţie din partea acestor indivizi laşi. 

In dimineaţa zilei de 1 9  decembrie, Temme a apărut, după 
cum relatează ziarul „Disseldorfer Zeitung" ,  pentru priia 
oară la şedinţa plenară a Curţii de apel şi şi-a ocupat locul 
de director alături de locţiitorul prim-preşedintelui von 01-
fers. Imediat după deschiderea şedinţei, el a cerut cuvîntul 
şi a spus pe scurt aproximativ următoarele : 
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„Că a primit din p artea mnistului de justiţie un rescript avînd ane
xată copia unui document, şi anume a cererii «lnaltului colgiu», din 
cre are şi el cinstea să facă parte în prezent, şi că în această cerere se 
protstează împoriva revenirii sale în funcţia pe care o oupă. Ministrul 
de jstiţie i-a trimis această cerere p enru ca el să ia cunoştinţă de con
ţinutul ei şi «să ia o hotrîe în această privinţă».  Prntestul «lnaltulul 
colegiu» este întemeiat, după cum se vde, pe activitatea lui politică ; 
despre această activitate însă, ca şi în general despre concepţiile sale 
politice, el nu intenţionează să vorbească aici, întrucit nu este obligat să 
dea socoteală de acest lucru în faţa «naltului colegiu», ar în cea ce 
priveşte «hotărîrea» sa, el şi-a exprimat-o prin faptul că şi-a ocupat locul 
său de director, şi trebuie să asigure «naltul colgiu» că nu-l va p.răsi 
atîta timp cit nu va fi silit prntr-o hotărîre judcătrească să acă acest 
lucu. De altfel el nu crede că deosebixile în ceea ce priveşte concepţiile 
politice rebuie să ducă la tulbu'area relaţiilor dintre membrii colegiu
li, în orice caz în ceea ce-l privşte va face tot posibilul penu a pre
întîmpina acest lucru " .  

Cei mai viteji dintre viteji au rămas ca trăsniţi. Fără grai, 
nemişcaţi, şedeau împietriţi, ca şi cum cineva ar fi aruncat 
în colegiul mandarinilor capul Meduzei. 

Viteaza Curte de apel din Mlnster ! In zelul ei a deschis 
anchetă împotriva unui mare număr de oameni şi i-a aruncat 
în închisoare pentru că au vrut să pună în aplicare hotărîrea 
Adunării naţionale cu privire la refuzul de a se plăti impozite. 
Prin declaraţia ei în legătură cu d-l Temme, şi încă făcută 
direct tronului, viteaza Curte de apel a apărut ca parte în 
cauză, şi-a exprimat părerea sa preconcepută înainte de jude
carea procesului şi de aceea nu mai poate în nici un caz de 
aici înainte să joace rolul de judecător faţă de partea 
adversă. 

Se ştie că pretinsa presiune pe care plebea din Berlin ar 
fi exercitat-o asupra Adunării naţionale prusiene a servit 
drept pretext primei lovituri de stat date de guvernul Bran
denburg 140• Pentru a nu exercita nic' o presiune asupra de
putaţilor, guvenul a continuat „vînătoarea sălbatică" 141 , 
începută împotriva lor la Berlin, chiar şi după ce aceştia s-au 
reîntors la domiciliile lor I 

In ordinul pe care-l publicăm mai jos ministrul de justiţie 
Rintelen spune următoarele : 

„Părerea greşită, pe care mulţi au răspîndit-o în mod intenţionat, că 
legile penale ca!e au fost în vigoare pînă acum, în special cele referi
toare la infracţiunile împotriva statului, nu mai sînt în vigoare începînd 
din luna martie a acestui n a cont!ibuit n mare măsură la creşterea 
anarhiei şi a exercitat, poate, o influenţă nefastă şi asupra unor anumite 
tribunale" .  
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Mai toate acţiunile d-lui Rintelen şi a instanţelor judecă- · 
toreşti care se află sub dependenţa lui totală constituie o 
nouă dovadă că în Prusia, după dizolvarea forţată a Adunării 
naţionale, nu mai acţionează decît o singură lege - bunul 
plac al camarilei din Berlin. 

La 30 martie 1 844 guvernul prusian a edictat faimoasa 
lege disciplinară împotriva judecătorilor, potrivit căreia 
aceştia pot fi destituiţi, mutaţi sau pensionaţi din postul lor 
printr-o simplă hotărîre a guvernului. Ultima „Dietă unită u 
a abrogat această lege, stabilind din nou principiul că jude
cătorii pot fi destituiţi, mutaţi sau pensionaţi numai printr-o 
sentinţă judecătorească. Constituţia adoptată consfinţeşte 
acest principiu. Oare aceste legi nu sînt călcate în picioare 
de acele instanţe judecătoreşti care, acţionînd după reţeta 
dată de ministrul de justiţie Rintelen, vor ca prin presiune 
morală să-i determine pe colegii lor compromişi din punct 
de vedere politic să demisioneze ? Oare aceste instanţe jude
cătoreşti nu se transformă în nişte corporaţii de ofiţeri care 
alungă din rîndurile lor pe orice membru ale cărui păreri 
politice nu sînt pe acelaşi calapod cu „onoarea" lor regalo
prusiană ? 

Şi nu există oare la noi o lege potrivit căreia reprezen
tanţii poporului nu pot fi traşi la răspundere în faţa justiţiei 
şi se bucură de inviolabilitate ? 

Vorbe goale I 
Dacă constituţia Prusiei nu s-ar fi anulat ea însăşi prin 

propriile ei paragrafe şi prin modul în care a apărut, ea ar fi 
anulată prin simplul fapt că ultima ei garanţie o constituie 
Tribunalul suprem de la Berlin. Constituţia este garantată 
prin responsabilitatea miniştrilor, iar iresponsabilitatea mi
niştrilor este garantată prin tribunalul instituit pentru ei, şi 
anume Tribunalul suprem de la Berlin, care are un repre
zentant clasic în persoana d-lui Miihler. 

Ultimele rescripte ale Tribunalului suprem reprezintă deci 
nici mai mult nici mai puţin decît evidenta casare a consti
tuţiei acordate. 

In Austria ameninţările directe ale guvernului de a jefui 
banca 142, pe care poporul din Viena a lăsat-o neatinsă chiar 
şi în momentele celei mai mari şi mai drepte mînii împotriva 
teudalismului financiar, convinge burghezia că, trădînd pro
letariatul, ea a sacrificat tocmai ceea ce presupunea că va 
asigura prin această trădare - proprietatea burgheză. In 
Prusia burghezia vede că, în urma încrederii ei laşe în gu-
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vern şi a neîncrederii ei trădătoare în popor, este ameninţată 
garanţia indispensabilă a proprietăJii burgheze - justiţia 
burgheză. 

Datorită situaţiei de dependenţă a castei judecătorilor, 
justiţia burgheză însăşi devine dependentă de guvern, cu alte 
cuvinte dreptul burghez însuşi cedează locul samavolniciei 
funcţionarilor. La bourgeoisie sera punie par o) elle a peche 
- burghezia va fi pedepsită prin ceea ce a păcătuit -, prin 
guvern. Că declaraţiile servile ale instanţelor judiciare su
perioare din Prusia nu reprezintă decît primele simptome 
ale transformării iminente a instanţelor judiciare în spirit 
absolutist o dovedeşte următoarea nouă ordonanţă a ministru
lui de justiţie : 

„Prin dispoziţia generală din 8 octombrie a.c„ predecesorul meu a 
menţionat că prima îndatorire a organelor j udiciare este de a urmări 
respectarea şi aplicarea legii, că, îndeplinindu-şi această îndatorire, ele 
aduc cel mai mare seviciu ţării, deoarece adevărata libertate se poate 
dezvolta numai pe baza legii, De atunci s-au produs, din păcate, în multe 
locuri cele mai grave manifestări ale unei activităţi anarhice, care-şi bate 
joc de legi şi de ordine ; în unele părţi ale ţării a avut loc chiar împo
trivirea prin violentă fată de autorităţi, fapte care nu au fost pretutindeni 
reprimate cu toată energia. Avînd în vedere această tristă stare de lu
cruri, mă adresez acum, cînd guvenul maiestăţii-sale regele a făcut un 
pas hotărîtor pentru a salva statul ajuns în praqul pieirii, mă adresez 
acum din nou organelor judiciare şi donilor procurori din întreaga ţară 
pentru a le cre să-şi facă pretutindeni datoria, fără să ţină seama de 
persoane. Oricine ar fi cel vinovat, el nu trebuie să scape de executarea 
imediată a pedepsei stabilite prin lege, 

Cu profund regret am fost nevoit să deduc din unele rapoarte ale 
autorităţilor locale, precum şi din ziarele oficiale, că şi unii funcţionar� 
j udecăt>reşti, fără a ţine seama de îndatoririle speciale legate de pro
fesia lor, s-au lăsat în parte antrenaţi în unele acţiuni care în mod ab
solut evident contraveneau legii, în parte nu au dat dovadă de suficient 
curaj şi neînfricare, deosebit de necesare p entru a lupta cu succes îm
potriva terorismului. Eu cred că şi faţă de aceste persoane se va pro
ceda la stabilirea infracţiunilor, iar în caz de nevoie se va porni urmă
rirea fără indulgenţă şi fără cea mai mică întirziere, deoarece funcţio
narii însărcinaţi cu paza legalităţii, cărora le este încredinţată păstrarea 
respectului faţă de lege, săvîrşesc o dublă infracţiune, încălcînd ei în
şişi legea, iar accelerarea procedurii împoriva lor este deosebit de ne
cesară, deoarece împărţirea dreptăţii nu mai poate rămîne în mîinile 
acestor funcţionari. Dacă printre vinovati se află funcţionari împotriva 
cărora - potrivit normelor în vigoare - nu poate fi pornită o anchetă 
formală sau nu pot fi suspendaţi provizoriu din funcţie, aşa cum este pr
văzut în asemenea cazuri, fără arobarea unei instante superioa'e, tre
buie să se procedeze la stabilirea faptelor, ca o fundamentare a anchetei, 
fără a aştepta o aprobare specială, urmînd ca ulterior să se obţină cit 
mi urgent această aprobare necesară. In ceea ce-i priveşte pe referenţt 
şi funcţionarii provizorii, nu Tehuie să se piardă din vedere faptul i 
concedierea lor din funcţiile de stat este rglementată de norme speciale 
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Părerea greşită pe care mulţi au răspîndit-o în mid intenţionat 
că lgile p enale care au fost în vigoare pînă acum, în special cele 
referitoare la infracţiunile împotriva statului, nu mai sînt în vi
goare Începînd din luna mairtie a acestui an 

a contribuit în mare măsură la creşterea anarhiei şi a exercitat, probabil, 
o influenţă nefastă şi asupra unor anumite tribunale. Aviînd în vedere ad
mirabila stare de spirit a funcţionarilor jdecătoreşti , prusieni, care î n  
general s-a menţinut ş i  acum, era destul s ă  se invoce cunoscutul princi
piu de drept conform căruia lgile rămîn în vigoare atîta timp cit nu 
sînt abrogate sau modificate pe cale legislativă, precum şi formularea pre
cisă a art. 1 08 a actului constituţional din 5 luna curentă pentru a fi 
sigur că onorabilii funcţionari ai departamentului de justiţie prusian, ori
oît de devotaţi ar fi ei adevăratei libertăţi morale şi  de stat, vor pune 
mai presus de orice respctul faţă de lege şi de ordine. 

Conducîndu-ne după aceste principii şi  dispreţuind orice primejdie 
personală, vom merge înainte siguri de victoria împotriva infracţiunii, 
împotriva anarhiei. Tocmai pe această cale vom contribui în mod esen
ţial ca statul prusian, înainte atit de strălucito', să apară din nou în în
treaga sa forţă morală şi să nu mai tolereze, ca să folosim cuvintele unui 
brav deputat din Frankfurt, ca fărădelegea şi violenţa brutală să-şi facă 
de cap în rîndurile noastre. 

Domnii preşedinţi de tribunale, ca şi d-l procuror general din Colo
nia, urmează să dea indicaţiile respective funcţionarilo' din resortul lor 
şi să mă încunoştinţeze împotriva căror funcţionari şi pentru ce abateri 
s-a cerut suspendarea din serviciu şi s-au început anchete" . 

Berlin, 8 decembrie 1848. 

Ministru de j ustiţie Rinlelen 

Cînd, în cele din urmă, revoluţia va învinge în Prusia, ea 
nu va fi nevoită, aşa cum a fost nevoită revoluţia din fe
bruarie, să abroge printr-un decret special inamovibilitatea 
vechiului corp al magistraţilor. Ea va găsi acte prin care 
aceast. castă renunţă la privilegiile ei în declaraţiile auten
tice ale Curţii de casaţie din Renania, ale Tribunalului su
prem de la Berlin, ale Curţilor de apel din Bromberg, Ratibor 
şi Miinster. 

Scris de K. Marx 
în jurul datei de 23 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 77 
din 24 decembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
ap.rut în ziar 

Tradus din limba germană 



Dezminţire 

Lumpenproletariatul literar al d-lui Dumont, care primeşte 
toate loviturile „Noii gazete renane " cu cea mai înduioşă
toare rezistenţă pasivă, încearcă să se răzbune denunţînd po
liţiei pe redactorii „Noii gazete renane " pentru articole pe 
care aceştia nu le-au scris. Astfel, potrivit nr. din 25 decem
brie al lui „Kolnische Zeitung" , Freiligrath ar fi autorul unei 
corespondenţe din Colonia apărută în ziarul „Deutsche 
Schnellpost" ,  care apare la New York, şi de aceea ar fi parti
cipat la tămbălăul organizat, la 3 noiembrie, în cinstea pa
tronilor lui „Kolnische Zeitung" .  Se pare că laurii lui „Mal
theser" * nu-i lasă să doarmă pe redactorii lui „Kolnische 

Zeitung" .  

Scris l a  26 d ecembrie 1 848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 179 
din 27 d ecembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 145. - Nota Red. 
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O nouă „Sfîntă alianţă" 

Colonia, 30 decembrie. După cum este îndeobşte cunoscut, 
încă de acum cîteva luni, între Prusia, Austria şi Rusia s-a 
încheiat o nouă „Sfîntă alianţă" . Tratatul semnat de ele va 
vedea şi el curînd lumina zilei şi va putea fi dat publicităţii. 
Sufletul acestei alianţe a monarhilor „prin graţia lui dumne
zeu şi a cnutului" este Rusia. Totodată însă întreaga politică 
şi diplomaţie rusă, cu puţine excepţii, se înfăptuieşte prin 
intermediul germanilor sau al germanilor ruşi. Intr-adevăr, 
pretutindeni unde îşi desfăşoară activitatea absolutismul şi 
contrarevoluţia, dăm întotdeauna de germani, dar nicăieri ei 
nu sînt în număr atît de mare ca în acest punct central al 
contrarevoluţiei permanente care e diplomaţia rusă. Aici se 
situează pe primul loc contele Nesselrode, evreu german ; 
apoi baronul von Meyendorf, ministru plenipotenţiar la Ber
lin, care e originar din Estonia, şi adjunctul său, aghiotantul 
împăratului, colonelul conte Benkendorff, care e tot estonian. 
In Austria îşi desfăşoară activitatea contele Medem, originar 
din Kurlanda, împreună cu cîţiva adjuncţi, printre care şi un 
domn von Ponton ; toţi aceştia sînt germani. Ministrul pleni
potenţiar al Rusiei la Londra, baronul von Brunnov, originar 
tot din Kurlanda, serveşte drept verigă intermediară şi me
diatoare între Metternich şi Palmerston. In sfîrşit, la Frank
furt, însărcinat cu afaceri al Rusiei este baronul von 
Buddberg din Livonia. Acestea sînt doar cîteva exemple. Am 
putea cita încă alte cîteva zeci de exemple de acestea, ca să 
nu mai vorbim de creaturile ţarului de la Petersburg care 
deţin în Germania posturi înalte şi foarte înalte şi sînt, tot
odată, plătite cu largheţe de către Rusia. 

Nu mai e nevoie să explicăm, căci ştie toată lumea ce rol 
joacă în lagărul duşmanilor poporului şi al Sfintei alianţe, 
arhiducesa Sofia a Austriei, astzi împărăteasa-mamă. Iar 
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Sofia, la rîndul ei, este puternic influenţată de marea ducesă 
Elena, soţia marelui duce Mihail şi fiica prinţului Paul von 
Wiirtenberg. Elena stabileşte o strînsă legătură între Nikolai 
şi Sofia şi faimosul arhiduce Ludwig. 

In cercul acestor persoane a fost discutat şi adoptat, încă 
de acum cîteva luni de zile, planul potrivit căruia împăratul 
curţii marţiale austriece urmează să se căsătorească cu sin
gura fiică rămasă în viaţă a marelui duce, pentru ca în felul 
acesta noua „Sfîntă alianţă u să fie indestructibil unită şi 
Rusia să se poată apropia tot mai mult de ţelul ei : instaura-
rea domniei nelimitate a cnutului în Germania. 

Scris la 30 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 83 
n 31 decembrie 1848 

1 1  - Marx·Engels - Opere, voi. & 

Se tipăreşte du,pă textul 
apărut în ir 
Tradus din lmba german; 
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Mişcarea revoluţionară 

Colonia, 31 decembrie. Nici una dintre mişcările revolu
ţionare de pînă acum n-a început printr-o uvertură atît de 
înălţătoare ca mişcarea revoluţionară din 1 848. Papa i-a dat 
binecuvîntarea bisericii, harpa eoliană a lui Lamartine a vi
brat de duioase melodii filantropice, în al căror text se vor
bea de „fratemite" ,  de înfrăţirea tuturor membrilor societăţii 
şi a tuturor popoarelor. 

„Lumii-ntregi sărut fierbinte ! 
Vă uniti, noroadelor I "  143• 

In acest moment, papa, izgonit din Roma, stă la Gaeta, 
sub ocrotirea ferocelui idiot Ferdinand ; acest „iniciatore " * 
al Italiei 144 urzeşte intrigi împotriva Italiei cu secularul ei 
duşman de moarte, Austria, pe care în epoca lui de glorie a 
ameninţat-o cu anatema. Recentele alegeri prezidenţiale din 
Franţa au adus o dovadă statistică a lipsei de popularitate a 
trădătorului Lamartine. N-a existat eveniment mai filantropic, 
mai uman şi mai slab ca revoluţiile din februarie şi din mar
tie şi nimic nu e mai brutal ca urmările inevitabile ale 
acestui umanism al slăbiciunii. Dovadă : Italia, Polonia, Ger
mania şi, înainte de toate, învinşii din iunie. 

Odată cu înfrîngerea din iunie a muncitorilor francezi au 
fost însă învinşi şi învingătorii din iunie. Ledru-Rollin şi cei
lalţi fruntaşi ai Montagnei au fost înlăturaţi de partidul repu
blicanilor burghezi, de partidul celor de la „National " ;  acesta a 
fost înlăturat de opoziţia dinastică Thiers-Barrot, care, la rîn
dul ei, ar fi trebuit să cedeze locul legitimiştilor 145, dacă cir
cuitul celor trei restauraţii nu s-ar fi epuizat şi dacă Ludovic
Napoleon ar reprezenta ceva mai mult decît o urnă goală 

* - initiator. - Nota Trad. 
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prin intermediul căreia ţăranii francezi şi-au anunţat intrarea 
lor în mişcarea social-revoluţionară, iar muncitorii francezi 
.şi-au dat votul lor de blam împotriva tuturor conducătorilor 
etapelor trecute ale revoluţiei : împotriva lui Thiers-Barrot, 
a lui Lamartine şi a lui Cavaignac-Marrast. Trebuie relevat 
însă faptul că înfrîngerea clasei muncitoare revoluţionare 
franceze a atras după sine, ca o consecinţă inevitabilă, în
frîngerea burgheziei republicane franceze, adică tocmai a cla
sei care pusese la cale reprimarea proletariatului. 

Infrîngerea clasei muncitoare în Franţa, victoria burghe
ziei franceze a însemnat totodată o nouă reducere la tăcere 
a naţiunilor care la cîntatul cocoşului galic au răspuns cu 
eroice încercări de emancipare. Polonia, Italia şi Irlanda au 
fost încă o dată jefuite, pîngărite, măcelărite în mod laş de 
zbirii prusaci, austrieci şi englezi. Infrîngerea clasei munci
toare în Franţa, victoria burgheziei franceze, a însemnat tot
odată înfrîngerea claselor de mijloc în toate ţările europene 
în care clasele de mijloc, aliate pentru moment cu poporul, 
au răspuns la cîntatul cocoşului galic cu răscoale sîngeroase 
împotriva feudalismului. Neapole, Viena, Berlin I Infrîngerea 
clasei muncitoare în Franţa, victoria burgheziei franceze, a 
însemnat to todată victoria Răsăritului asupra Apusului, în
frîngerea civilizaţiei în luptă cu barbaria. In Valahia a în
ceput asuprirea romînilor de către ruşi şi uneltele lor, turcii ; 
la  Viena, croaţii, pandurii *, cehii, serej anii ** şi alte ase
menea adunături au sugrumat libertatea germanică, şi în mo
mentul de faţă ţarul este omniprezent în Europa. De aceea 
prăbuşirea burgheziei în Franţa, triumful clasei muncitoare 
franceze, emanciparea clasei muncitoare în general este de
viza eliberării Europei. 

Dar ţara care transformă naţiuni întregi în muncitorii ei 
salariaţi, care cuprinde în braţele ei uriaşe lumea întreagă, 
care a mai luat o dată asupra ei cheltuielile Restauraţiei în 
Europa, ţara în sînul căreia antagonismele de clasă s-au dez
voltat luînd formele cele mai pronunţate şi mai neruşinate 
- Anglia - pare a fi stînca de care se sparg talazurile re
voluţionare, ţara care vrea să provoace moartea prin înfome
tare a noii societăţi încă în pîntecele mamei. Anglia domină 
piaţa mondială. O revoluţionare a relaţiilor economice naţio
nale în orice ţară europeană, sau chiar pe întregul continent 
european fără Anglia, nu este decît o furtună într-un pahar 

* - infanterişti unguri din arm lla a11stro-i:nq 1rt. - Nota Trad. 
** - trupe grănicere5ti ausriece. - Nota Trad. 

1 1* 
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cu ap ă. Relaţiile industriale şi comerciale în cadrul fiecărei 
naţiuni depind de legăturile ei cu celelalte naţiuni, sînt de
terminate de relaţiile ei cu piaţa mondială. Dar Anglia domină 
piaţa mondială, iar burghezia domină Anglia. 

Eliberarea Europei - fie prin cucerirea independenţei de 
către naţionalităţile asuprite, fie prin răsturnarea absolutis
mului feudal - este condiţionată, prin urmare, de răscoala 
victorioasă a clasei muncitoare franceze. Dar orice revoluţie 
socială în Franţa va fi inevitabil zdrobită de burghezia en
gleză, de dominaţia mondială industrială şi comercială a 
Marii Britanii. In Franţa, şi în genere pe continentul euro
pean, orice reformă socială parţială, în măsura în care se 
urmăreşte ca ea să devină definitivă, este şi rămîne o simplă 
dorinţă pioasă. Iar bătrîna Anglie va fi doborîtă numai de 
un război mondial, singurul care poate oferi partidului car
tiş tilor, partidului muncitoresc englez organizat, condiţiile 
pentru o răscoală victorioasă împotriva puternicilor săi asu
pritori. Numai cînd în fruntea guvernului englez se vor afla 
cartiştii va putea revoluţia socială să păşească din domeniul 
u topiei în acela al realităţii. Dar orice război european în 
care este amestecată Anglia este un război mondial. El va fi 
purtat în Canada şi în Italia, în Indiile orientale şi în Prusia, 
în Africa şi la Dunăre. Şi războiul european va fi prima con
secinţă a revoluţiei muncitoreşti victorioase în Franţa. An
glia se va situa, ca pe vremea lui Napoleon, în fruntea arma
telor contrarevoluţionare, dar, chiar datorită acestui război, 
va fi şi ea aruncată în mişcarea revoluţionară, se va situa în 
fruntea ei şi îşi va răscumpăra astfel vina faţă de revoluţia 
din secolul al XVIII-lea. 

Răscoala revoluţionară a clasei muncitoare franceze, 
război mondial - iată perspectivele anului 1 849. 

Scris de K. Mrx 
la 31 decembrie 1848 

Publicat în 
„Noua qazetă renan. • nr. 184 
din 1 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zi" 

Tradus din limba germană 



1i5 

Un document al burgheziei 

Colonia, 4 ianuarie. Precum se ştie, în Anglia, unde domi
naţia burgheziei a ajuns la cea mai mare dezvoltare, carita
tea publică a căpătat formele cele mai nobile şi mai gene
roase. 1n această ţar., workhouses * - stabilimente publice 
în care continuă să vegeteze, pe cheltuiala societăţii bur
gheze, populaţia muncitorească excedentară - îmbină într-o 
formă deosebit de rafinată caritatea cu răzbunarea cu care 
burghezia urmăreşte pe aceşti nefericiţi care sînt nevoiţi să 
facă apel la caritatea ei . Bieţii oameni nu numai că  sînt hră
niţi cu alimentele cele mai mizerabile şi mai sărăcăcioase, 
care de-abia le ajung pentru reproducţia lor fizică, dar şi acti
vitatea lor se limitează la o muncă dezgustătoare, care abru
tizează sufletul şi trupul, la o muncă neproductivă, lipsită 
de orice sens, de pildă la roata acţionată cu piciorul. Pentru ca 
aceşti nefericiţi să-şi dea o dată seama de toată gravitatea cri
mei lor, care constă în faptul că, în loc să fie, ca de obicei, un 
obiect de exploatare şi aducător de profit pentru burghezie, ei, 
dimpotrivă, s-au transformat într-o sursă de cheltuieli pentru 
uzufructuarii lor din naştere, întocmai cum butoaiele de spirt 
rămase în depozit devin o sursă de cheltuieli pentru comer
cianţii de spirt ; pentru ca să înveţe să simtă toată gravitatea 
acestei crime, ei sînt lipsiţi de ceea ce li se permite pînă şi 
criminalilor celor mai înrăiţi, şi anume de posibilitatea de a 
comunica cu soţia şi copiii, de a se distra, de a sta de vorbă, 
într-un cuvînt li se ia totul. Şi această „crudă caritate" a bur
gheziei engleze nici nu se bazează măcar pe niscai motive 
sentimentale, ci pe considerente foarte practice, care pot fi 
lesne evaluate. Pe de o parte, ordinea burgheză şi activitatea 
comercială ar avea serios de suferit dacă pauperii din în-

* - case de muncă. - Nota Trad. 
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treaga Mare Britanie ar fi aruncaţi subit în stradă. Pe de altă 
parte, industria engleză trece ba prin perioade de supra
producţie febrilă, cînd cererea de braţe de muncă abia poate 
fi satisfăcută de oferta existentă ; iar ele trebuie totuşi pro
curate şi cit mai ieftin cu putinţă, ba prin perioade de stag
nare a comerţului, cînd producţia o ia cu mult înaintea con
sumului şi cînd numai cu greu se poate da de lucru în mod 
rentabil la o jumătate din această armată a muncii, cu un 
salariu pe jumătate. Ce alt mijloc mai ingenios decît aceste 
workhouses s-ar putea inventa pentru a avea în permanenţă, 
gata pregătită, o armată de rezervă pentru perioadele favo
rabile, iar în perioadele nefavorabile pentru a o transforma 
în asemenea stabilimente pe placul lui dumnezeu, în simple 
maşini docile, lipsite de voinţă, de pretenţii şi necesităţi ? 

Burghezia prusiană se distinge în mod favorabil de cea 
engleză prin aceea că opune orgoliului politic britanic, care 
aminteşte de moravurile Romei păgîne, o prea supusă evla
vie, o creştinească smerenie şi blîndeţe faţă de tron, biserică, 
armată, birocraţie şi feudalism ; prin aceea că, în loc să dea 
dovadă de energia comercială care-şi supune continente în
tregi, ea practică, în manieră chinezească, un negoţ de tarabă 
înăuntrul ţării şi, cu filistinismul ei obtuz, se cramponează 
de rutina tradiţională semicorporutistă, făcînd de rîs inventi
vitatea febrilă şi gigantică din industrie. Dar într-un singur 
punct burghezia prusiană se apropie de idealul ei britanic � 
în cruzimea neruşinată faţă de clasa muncitoare. Dacă, luată 
în întregul ei, ca o corporaţie, ea rămîne şi sub acest raport 
în urma britanicilor, faptul se explică pur şi simplu prin 
aceea că ea, în general, ca clasă naţională, din cauza lipsei 
de curaj , de perspicacitate şi de energie, n-a reuşit niciodată 
şi nici nu va reuşi să facă ceva deosebit. Ea nici nu are o 
existenţă pe scară naţională ; ea există numai ca burghezie 
a unei provincii date, a unui oraş dat, a unei localităţi date, 
ca o sumă de persoane particulare, şi în această formă ea 
acţionează împotriva clasei muncitoare într-un mod şi mai 
necruţător decît burghezia engleză. De ce, începînd din epoca 
Restauraţiei, popoarele au dus atît de mult dorul lui Napo
leon, pe care îl ferecaseră mai înainte de o stîncă singuratică 
din Marea Mediterană ?  Pentru că despotismul unui geniu 
este mai uşor de suportat decît acela al unui idiot. Astfel 
muncitorul englez mai poate să manifeste o anumită mîndrie 
naţională faţă de cel german, căci stăpînul care-l asupreşte 
pe el asupreşte lumea întreagă, pe cînd stăpînul muncitorului 
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german, burghezul german, este el însuşi robul tuturor, şi 
nimic nu este mai îngrozitor şi mai umilitor decît să fii robul 
unui rob. 

Ca un document istoric, ca o mărturie a cinismului de care 
d ă  dovadă burghezia noastră faţă de clasa muncitoare, pu
blicăm aici textual „cartea de muncă" pe care trebuie s-o 
semneze proletarii angajaţi la lucrările edilitare din slăvitul 
oraş Colonia. 

CARTE DE MUNĂ 

§ 1 .  Fiecare mncitor trebuie să se supună întocmai ordinelor şi dis
poziţiilor tuturor supraveghetorilor comunali, care sînt in acelaşi timp şi 
funcţionari de politie. Orice neexecutare şi împo trivire atrage dt1pă sine 
concedierea imediată. 

§ 2. Nici n muncitor nu are voie să treacă dintr-o secţie în alta sau 
să părăsească lcul de muncă pe şantir iară învoirea specială a supra
veghetorului de şantier. 

§ 3.  Muncitorii care sustrag dintr-o altă secţie căruţe, roabe sau 
alte asemena unelte, p entru a le folosi în munca lor, vor fi concediaţi. 

§ 4. Beţia, tulburarea linişti, �rovocarea de certuri şi  discuţii sau 
bătaia atrag după sine concedierea imediată. - In afară de aceasta, în 
cazurile cînd se va găsi cu cale, se va proceda la urmărirea de către 
instanţele judecătoreşti competente, conform legii, a celui vinovat. 

§ 5.  ine ajunge la locul de muncă cu o întîrziere de 10 minute nu 
primeşte de lucru pentru jumătatea de zi respectivă ; după a treia in
Urziere poate fi concediat definitiv. 

§ 6. Dacă muncitorii sint concediaţi la cererea lor sau disciplinar, li 
se va face plata la cea mai apropiată i reglementară de plată, potrivit 
cu munca prestată. 

§ 7. Anci cind se procedează la concedierea muncitorului, ea tre
buie menţionată în cartea lui de muncă. - Dacă concedierea are un 
caracter disciplinr, i se va refuza muncitorului, după împrejurări, re
angaj area la şantierul respectiv sau la oricare alte lucrări edilitare. 

§ 8. Concedierile disciplinare ale muncitorilor, precum şi cauzele 
acestor concedieri, vor fi aduse, de fiecare dată, la cunoştinţa autorită
tilor poliţieneşti. 

§ 9. Dacă muncitorii au de făcut vreo plîngere împotriva suprave· 
ghetorului de şantier, această plîngere rebuie depusă la şeful lucrărilor 
edilitare ale oraşului de către o delegaţie aleasă, compusă din trei mun· 
citori. Acesta cerceteză la faţa locului obictul plîngeii şi decide 
asupra chestiunii. 

§ 10. Timpul de muncă este stabilit de la 6 şi jumătate dimineaţa 
pînă la ora 12 ziua şi de la ora 1 după-amiază pînă la lăsarea seii. 
{Frumos stil I} 

§ 1 1 .  Acestea sint condiţiile în care muncitorul primeşte de lucru. 
§ 1 2. Pl ata salariilor se face sîmbătă după-amiază, la şantier. 
Supraveghetorul j urat al şantierului ale căui dispoziţii trebuie exe• 
cutate numaidecît 
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Colonia 

Semnătura } f Este repartizat la 
sau semnul al muncitorului \ secţia . . . . . . . . . . . . . .  şi trebuie etc. 
iistinctiv Semnătura supraveghetorului de şantier 

Ar putea oare ucazurile ruseşti ale autocratului întregii 
Rusii către supuşii săi se fie redactate într-un spirit mai 
asiatic ? 

Muncitorii trebuie „să se supună întocmai " supravegheto
rilor comunali, şi chiar „tuturor supraveghetorilor comunali, 
care sînt în acelaşi timp şi funcţionari de poliţie ".  „Neexe
cutarea şi împotrivirea atrag după sine concedierea ime
diată" .  Prin urmare, înainte de toate, supunere pasivă I După 
aceea muncitorii au dreptul, conform § 9, să depună „plîngeri 
la şeful lucrărilor edilitare ale oraşului " .  Acest paşă ia ho
tărîri fără drept de apel - fireşte împotriva muncitorilor, fie 
şi numai din considerente de ierarhie. Şi din momentul în 
care el s-a pronunţat, iar muncitorii au fost trecuţi pe lista 
neagră, e vai de ei, căci de acum încolo sînt puşi sub supra
veghere poliţienească. Ultima aparenţă de libertate cetăţe
nească e pierdută pentru ei, întrucît, potrivit § 8, „concedie
rile disciplinare ale muncitorilor, precum şi cauzele acestor 
concedieri, vor fi aduse, de fiecare dată, la cunoştinţa auto
rităţilor poliţieneşti" .  

Dar, stimaţi domni, dacă l-aţi concediat pe muncitor, dacă 
aţi procedat la rezilierea contractului pe baza căruia pres
tează munca sa pentru salariul plătit de voi, ce rost mai are, 
in general, poli/ia în această reziliere a unui contract în
cheiat între cetăţeni ? Este oare muncitorul comunal un oc
naş ? Sau este denunţat poli/iei pentru că n-a dat dovadă de 
respectul pe care vi-l datorează vouă, superiorii lui în
născuţi, prea înţelepţi, importanţi şi puternici ? Oare n-aţi lua 
în derîdere pe cineva care v-ar denunţa poliţiei pentru că 
n-aţi respectat un contract de livrare sau pentru că n-aţi 
achitat o poliţă la termen, ori pentru că în seara de anul nou 
aţi b ăut peste măsură ? Fireşte că da ! Dar, cînd este vorba 
le muncitor nu vă consideraţi legaţi prin raporturi contrac
tuale între cetăţeni, ci tronaţi deasupra lui cu toată irascibi
litatea caracteristică stăpînilor prin graţia lui dumnezeu I Şi 
poliţia, care se află în slujba voastră, trebuie să ţină o fişă 
de conduită a muncitorului. 

Conform § 5, cine întîrzie cu 1 0  minute este lipsit, ca pe
deapsă, de o jumătate de zi de lucru. Ce concordanţă între 
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contravenţie şi pedeapsă I Voi sînteţi în întîrziere cu secole, 
iar muncitorul n-are voie să se prezinte cu 1 0  minute mai 
tîrziu de ora şase şi jumătate fără să piardă o jumătate de zi 
de lucru ? 

In sfîrşit, pentru ca această samavolnicie patriarhală să 
nu fie ştirbită în nici un fel şi pentru ca muncitorul să fie 
pur şi simplu la cheremul capriciilor voastre, voi aţi l.sat, 
în măsura posibiliului, modul de pedepsire la aprecierea la
cheilor voştri în livrea. In „cazurile cînd se va găsi cu cale" ,  
adică atunci cînd v i  s e  va părea vouă cu cale, după conce
dierea şi denunţarea către poliţie conform § 4 se va proceda 
la „urmărirea de către instanţele judecătoreşti competente, 
conform legii, a c'elui vinovat" .  Potrivit § 5, „poate" interveni 
concedierea definitivă a muncitorului dacă întîrzie pentru a 
treia oară cu 1 0  minute peste ora şase şi jumătate. In caz de 
concediere disciplinară, conform § 7, „i se va refuza munci
torului, după împrejurări, reangajarea la şantierul respectiv 
sau la oricare alte lucrări edilitare" etc. etc. 

Cit de mult cîmp liber pentru capriciile burghezului iritat 
oferă acest cod penal întocmit de Catonii noştri comunali, 
de aceşti mari bărbaţi care se gudură cu atîta slugărnicie în 
faţa Berlinului I 

Din această lege-model se poate vedea ce cartă ar acorda 
burghezia noastră poporului dacă ar ajunge ea la cîrma ţării. 

Scris de K. Marx 
la 4 ianuarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă rennă" r. 181 
din 5 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
aprut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Bugetul Statelor Unite 
şi bugetul creştin german 

Colonia, 6 ianuarie. Acum cîteva zile am aflat, în sfîrşit. 
în mod exact cît cheltuieşte ţara pentru guvernul prusian. 
„Preussischer Staats-Anzeiger" ne-a arătat, în sfîrşit, prin 
exemplul bugetului de stat pe anul 1 849, cu cîtă neruşinare 
am fost înşelaţi în bugetele de pînă acum. Acest dar de anul 
nou a surprins numai pe cei pentru care fiecare cuvînt al 
guvernatorului nostru din graţia lui dumnezeu era, pînă mai 
deunăzi, un adevăr sfînt, iar întreaga înşelătorie în domeniul 
finanţelor statului, care durează de la 1 820 încoace, li se 
părea o dovadă a perfecţiunii bugetului nostru de stat 
poliţist. 

Prusia ocupă o suprafaţa de aproximativ 5.000 de mile 
pătrate şi numără ceva mai mult de 16.000.000 de locuitori. 

Statele Unite ale Americii de Nord ocupă un teritoriu t 
cărui suprafaţă este astăzi aproape egală cu aceea a întregii 
Europe şi numără peste 21 .000.000 de locuitori. 

Nu se poate găsi un punct de plecare mai nimerit pentru 
o analiză a bugetului nostru pe anul 1 849 decît bugetul sta
telor libere din America de Nord. 

O comparare a celor două bugete ne arată cît de scump 
trebuie s ă  plătească burghezul prusian pentru plăcerea de a 
fi condus de un guvern din graţia lui dumnezeu, pentru com
portarea brutală a năimiţilor acestui guvern - fie că este sau 
nu stare de asediu - şi pentru atitudinea dispreţuitoare a 
unei bande de funcţionari şi iuncheri de la ţară înfumuraţi. Pe 
de altă parte, se vede cît de puţin costisitoare este între
ţinerea guvernului pentru o burghezie curaj oasă, care e con
ştientă de puterea ei şi hotărîtă să facă uz de ea. 

Aceste două bugete, luate ca atare, constituie o dovadă 
suficientă a laşităţii, obtuzităţii şi filistinismului unora şi a 
sentimentului de demnitate, prevederii şi energiei celorlalţi. 
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Toate cheltuielile Statelor Unite pe anul 1848 se ridică la 
42.81 1 .970 de dolari. In această sumă intră şi cheltuielile pen
tru războiul din Mexic, care s-a desfăşurat la o depărtare de 
2.000 de mile de sediul guvernului central .  Ne putem închipui 
ce cheltuieli enorme a necesitat transportul trupelor şi al tu
turor obiectelor de care au avut ele nevoie. 

Veniturile Uniunii s-au ridicat la suma de 35.436.750 de 
dolari, dintre care 31 .757.070 provin din taxe vamale, 
3.328.642 din vînzarea terenurilor statului, iar 351 .037 re
prezintă venituri diverse şi întîmplătoare. Intrucît, datorită 
cheltuielilor cerute de război, veniturile obişnuite nu erau 
suficiente pentru a acoperi toate cheltuielile, deficitul a fost 
acoperit prin împrumuturi, ale căror obligaţii au fost emise 
la o valoare mai mare decît al pari. Interesaţi-vă pe piaţa 
financiară dacă e în stare guvernul „creştin-german" să 
obţină măcar 1 .000 de taleri în condiţii atît de avantajoase I 

In Statele Unite, anul financiar începe la 1 iulie. Pînă în 
iulie 1849, ca urmare a războiului din Mexic, cheltuielile vor 
fi încă destul de mari în comparaţie cu cele obişnuite, dar, se 
înţelege, nu şi cu cele ale Prusiei. In schimb, preşedintele 
Polk, în mesajul său către congres, promite că pentru anul 
financiar care urmează şi care se încheie la 1 iulie 1 850 va 
întocmi un buget obişnuit de timp de pace. 

La cît se ridică cheltuielile acestui stat puternic - repu
bfica burgheză nordamericană - în timp de pace ? 

La 33.213 . 152 de dolari, în care intră dobînzile (3.799 . 102 
dolari) pentru datoria publică şi suma de 3.540.000 de dolari 
care urmează să fie plătită Mexicului la )0 mai 1 850. 

Dacă scădem ultimele două sume, care figurează în buget 
cu titlul de cheltuieli extraordinare, rezultă că pentru între
gul guvern şi întreaga administraţie a Statelor Unite este 
nevoie anual de o sumă mai mică de 26.000 .000 de dolari. 

Şi cît plătesc anual statului cetăţenii prusieni în timp de 
pace ? 

Răspunsul este destul de trist. El ne este dat de „Preussi
scher Staats-Anzeiger" şi sună astfel : peste 94.000.000 de 
taleri anual I 

Aşadar, cei 21 .000.000 de locuitori ai republicii nord
americane, cu toată bunăstarea, ba chiar bogăţia lor, varsă 
în vistieria statului abia 26.000.000 de dolari, adică, la cursul 
prusian, mai puţin de 38.000.000 de taleri, iar 16 .000.000 de 
prusieni, cu toată situaţia lor de relativă sărăcie, varsă anual 
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în gura flămîndă a vistieriei statului circa 94.000.000 de ta
leri, şi ea tot nu e mulţumită. 

Dar să nu fim nedrepţi ! 
Republica nordamericană are, în schimb, doar un preşe

dinte ales pe patru ani, care, ce-i drept, face pentru ţară mai 
mult decît o duzină de regi şi împăraţi la un loc. Dar el pri
meşte pentru asta sărăcăcioasa retribuţie anuală de 31.000 de 
taleri (evaluaţi la cursul prusian) . In această sumă infimă de 
31.000 de taleri se reflectă întreaga amărăciune a unui suflet 
creştin german „cu dumnezeu înainte, pentru rege şi iunche
rime " .  Nici un fel de şambelani, nici un fel de bijutieri ai 
curţii, nici stropirea şoselei care duce la Charlottenburg pen
tru doamnele de la curte, nici un fel ie parcuri de vînătoare 
pe cheltuiala cetăţenilor etc. O, dar asta e ceva îngrozitor I Şi 
mai îngrozitor este însă că aceşti nordamericani, acest popor 
uitat de dumnezeu, pare că nici nu-şi dă seama de această 
oroare, de acest s acrilegiu. 

Cu totul altfel stau lucrurile la noi. Chiar dacă plătim de 
trei şi de patru ori mai mult, avem în schimb unele plăceri 
pe care ei nu le au şi nici nu le pot avea pentru suma d e  
31.000 d e  taleri. N e  bucură şi n e  delectează strălucirea unei 
curţi binecuvîntate de dumnezeu, care - nu se ştie precis, 
dar după un calcul aproximativ - înseamnă pentru poporul 
nostru o cheltuială de vreo 4.000.000-5.000.000 anual. 

In timp ce americanii, oameni proşti şi ciudaţi, îşi păs
trează, pe cît pot, banii lor pentru a se înconjura ei înşişi de 
strălucire şi pentru a le da o întrebuinţare utilă propriei lor 
persoane, noi considerăm că este de datoria noastră de creş
tini şi germani să renunţăm la strălucirea noastră, adică l a  
banii noştri, pentru ca alţii să poată străluci. Ş i  apoi, î n  afară 
de strălucire, cite binefaceri nu oferă o curte copios alimen
tat. din buzunarele poporului unei sumedenii de conţi, baroni 
şi simpli „von" săraci ? Mulţi dintre oamenii aceştia, în stare 
doar să consume, iar nu să şi producă, s-ar ruina pînă la 
urmă în mod definitiv dacă n-ar primi, într-o formă delicată, 
o pomană din partea statului. Dacă ne-am apuca să enumerăm 
toate binefacerile şi avantajele rînduielilor noastre, n-am ter
mina nici într-o zi întreagă. 

Şi cît de mult au rămas americanii în urma noastră în 
multe alte privinţe din pricina acestui buget atît de redus I 
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La ei, de pildă, d-l oberprăsident Botticher n-ar pnm1 un 
cadou de 3.000 de taleri din vistieria statului. Ei ar spune că 
dînsul poate să se mulţumească cu frumosul lui salariu. Con
ţilor şi baronilor nu li s-ar da nici un ban pentru educaţia 
copiilor. Intr-o asemenea împrejurare, republica nordameri
can. le-ar spune acestor onorabili domni : alors il faut s' ab
stenir d'avoir des enfants ! *  Acolo, un „Hiscr" oarecare n-ar 
c ăpăta în fiecare an o gratificaţie de 6.000 de taleri şi ar trebui 
să se mulţumească cu salariul, care, poate, i s-ar reduce chiar 
la 3.000 de taleri. Şi din asta să trăiască un om, un prusian, 
un general creştin-german ? Ce gînd necurat ! Apage ! * *  

Pentru americani, ca ş i  pentru d-l Hansemann, cînd este 
vorba de chestiuni băneşti, dispare orice sentimentalism. 

Ei i-ar da lui Don Carlos, cel mult, cîteva whippings ** *,  
dar nu i-ar da niciodată 700.000 de taleri, pentru ca el să aibă 
posibilitatea ca, împreună cu granzii şi călugării săi, să tră
iască după placul inimii şi s. lupte pentru legitimismul lui 
Metternich. De aşa ceva e în stare numai o putere regală 
prin graţia lui dumnezeu, căreia trebuie s ă-i rămînă deschise 
buzunarele poporului. 

E drep t că, dacă americanul plăteşte statului impozite in
fime, în schimb el are o armată permanentă de numai 1 0.000 
de oameni, care în timp de război poate fi foarte repede trans
formată într-o armată de 2.000.000 de oşteni robuşti. El nu 
cunoaşte nici măcar pe departe fericirea de a folosi cea mai 
mare parte din impozite pentru întreţinerea unei armate care 
în timp de pace ne ţine sub stare de asediu, ne reprimă cu 
cruzime, ne răneşte şi ne împuşcă, şi toate acestea pentru 
gloria şi onoarea patriei. 

Dar la ce bun ? Aceşti republicani burghezi sînt atît de 
încăpăţinaţi că nici nu vor să ştie de rînduielile noastre creş
tine-germane şi preferă să plătească impozite mici în loc de 
impozite mari. 

Cu tot atîta încăpăţinare persistă burghezul nostru ger
man în credinţa lui că regalitatea prin graţia lui dumnezeu 
- cu armata ei de soldaţi şi de funcţionari, cu gloata ei de 
pensionari, cu gratificaţiile şi cu donaţiile ei extraordinare -
nu poate fi destul de bine plătită. 

* - în acest caz nu trebuie să mai faceţi copii, - Nota Trad. 
** - Ce absurditate I - Nota Trad. 

*** - lovituri de bici. - Nota Trad. 
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Bogătaşul republican din America de Nord şi burghezul pru
sian se află în acelaşi raport unul faţă de altul ca bugetele 
lor, ca 37.000.000 faţă de 94.000 .000. Unul trăieşte din graţia 
lui, iar celălalt din graţia lui dumnezeu ; prin aceasta se şi 
deosebesc unul de celălalt. 

Scris la 6 ianuarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• r. 189 
din 7 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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O felicitare de Anul nou 

Colonia, 8 ianuarie. Obiceiul ca pastorul şi cantorul, para
cliserul şi organistul, bărbierul şi paznicul de noapte, pîndarii, 
groparii etc. să ne felicite de Anul nou este vechi de tot şi 
·veşnic nou, şi el ne lasă indiferenţi. 

Dar anul 1849 nu se mulţumeşte cu tradiţia. El şi-a marcat 
începutul prin ceva neobişnuit : printr-o felicitare de Anul 
nou din partea regelui Prusiei. 

De data asta mesajul de Anul nou n-a mai fost adresat 
poporului prusian şi nici „Iubiţilor Mei berlinezi " 146, ci „Ar
matei Mele" .  

I n  acest mesaj d e  Anul nou, regele priveşte „cu mîndrie" 
armata, căci ea a rămas credincioasă „atunci cînd răscoala• 
(din martie) „a împiedicat dezvoltarea paşnică a instituţiilor 
liberale, spre care Eu voiam să conduc cu prudentă po
porul Meu" .  

Inainte s e  vorbea despre evenimentele din martie, despre 
„neînţelegeri" etc. Acum nu mai e nevoie să se vorbească 
pe ocolite şi „neînţelegerile " din martie ne sînt prezentate 
drept „răscoală". 

Din felicitarea regală de Anul nou emană acelaşi spi
rit ca şi din coloanele „cruciadei " .  Aşa cum în felicitare 
se vorbeşte despre „răscoală" , în ziar se vorbeşte despre 
acţiunile lipsite de glorie ale „criminalilor din martie " ,  des
pre gloata criminală care a tulburat, în martie, liniştea vieţii 
de curte de la Berlin. 

Dacă vom întreba de ce provoacă „răscoala" din martie 
atîta indignare, ni se va răspunde : „pentru că a împiedicat 
dezvoltarea paşnică a instituţiilor liberale ( !  !) etc. " .  

Dacă n-aţi dormi somnul de veci î n  cimitirul Friedrich
shain 147, voi,  rebelii din martie, aţi fi gratificaţi astăzi „cu 
pulbere şi gloanţe " sau cu muncă silnică pe viaţă. Căci voi, 
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în impietatea voastră, aţi împiedicat „dezvoltarea paşnica a 
instituţiilor liberaleu I Mai este oare nevoie s ă  amintim de 
dezvoltarea regalo-prusacă a „instituţiilor liberale " ,  de dez
voltarea cea mai liberală a risipei, de dezvoltarea „paşnică u 
a bigotismului şi a iezuitismului regalo-prusac, de dezvolta
rea paşnică a spiritului poliţist şi cazon, a spionajului, înşelă
ciunii, ipocriziei şi impertinenţei şi, în sfîrşit, a celei mai 
odioase îndobitociri a poporului alături de cea mai neruşinată 
corupţie a aşa-ziselor clase superioare ? E cu atît mai puţin 
nevoie să ni se amintească toate acestea, cu cit e de ajuns 
să aruncăm o privire în jurul nostru, să întindem mina, pen
tru ca să descoperim iarăşi în faţa noastră, în toată splendoa
rea ei, „dezvoltarea care a fost împiedicată" şi să ne delec
tăm cu o a doua ediţie a sus-menţionatelor „instituţii liberale u .  

„Armata Mea - s e  spune mai deprte in felicitarea regală - şi-a 
pastra t vechea ei g !orie şi s-a acoprit de o nouă g !orie ".  

Ba bine că nu I Ea s-a acoperit de atîta glorie, încît numai 
croaţii ar putea avea pretenţii la o glorie mai mare. 

Dar cînd şi în ce împrejurări s-a acoperit ea de atîta glorie ? 
In primul rînd, „ea şi-a împodobit drapelele cu noi lauri atunci 
cînd Germnia a avut nevoie de armele noastre în Schleswig" .  

Nota prusiană adresată de maiorul Wildenbruch guver
nului danez 14s - iată baza pe care se înalţă noua glorie pru
siană. Intregul sistem de ducere a războiului se potrivea de 
minune cu această notă, în care verişorul danez era asigurat 
că guvernul prusian nu ia lucrurile în serios, că el nu face 
decît să arunce o momeală republicanilor şi praf în ochi 
celorlalţi oameni, numai şi numai să cîştige timp. Şi a cîştiga 
timp înseamnă a cîştiga totul. După aceea se va putea foarte 
bine ajunge la o înţelegere. 

D-l Wrangel, asupra căruia opinia publică a fost mult timp 
indusă în eroare, a şters-o din Schleswig-Holstein, pe furiş, 
ca un hoţ în noapte. El a c ălătorit îmbrăcat civil, ca să nu fie 
recunoscut. La Hamburg, toţi hotelierii i-au declarat că nu-l 
pot găzdui. Casele, cu geamurile şi uşile lor, le sînt mai 
scumpe decît laurii, urîţi de popor - dar întruchipaţi în acest 
slăvit domn - ai armatei prusiene. Totodată, nu trebuie să 
uităm că singurul succes al manevrelor inutile şi lipsite de 
sens ale acestei campanii, care aminteşte foarte mult de pro
cedura vechilor tribunale imperiale (vezi numerele ziarului 
nostru apărute în acea perioadă 149) , a constat într-o greşeală 
de strategie. 
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Singurul lucru care te uimeşte în această campanie este 
nemaipomenita impertinenţă a danezilor, care cu multă per
severenţă au dus de nas armata prusiană şi au izolat complet 
Prusia de piaţa mondială. 

O încununare a gloriei prusiene în această privinţă o con
stituie mai cu seamă tratativele de pace cu Danemarca şi 
rezultatul lor, armistiţiul de la Malmo 150, 

Dacă împăratul roman, mirosind o monedă încasată drept 
taxă pentru folosirea vespasienei, a spus : „non olet" (nu mi
roase) , în schimb pe laurii prusieni cuceriţi în Schleswig
Holstein stă înscris cu litere de neşters : „olet I "  (mi
roase urît) . 

n al doilea rînd, „armata Mea a îfruntat în mod fotoris greută
ţle şi primejdiile u prilejul înnăbuşirii răscoalei din mrele ducat 
Poznan". 

In ce priveşte „greutăţile pe care le-a înfruntat în mod 
victorios " ,  ele constau în următoarele : Prusia a folosit, în 
primul rînd, nobila iluzie - alimentată prin cuvinte mieroase 
de către Berlin - a polonezilor, care vedeau în „pomera
nieni" pe tovarăşii de arme germani în lupta împotriva 
Rusiei, şi de aceea şi-au dizolvat liniştiţi armata, i-au lăsat 
pe pomeranieni să intre în ţară, şi abia cînd prusienii au 
început să maltrateze cu cea mai mare cruzime pe cei lipsiţi 
de apărare s-au apucat să strîngă din nou forţele armate risi
pite. Cît despre faptele de eroism ale prusienilor, trebuie spus 
că nu în război, ci după război săvîrşeşte „glorioasa" armată 
prusiană fapte de eroism. Cînd Mieroslawski a fost prezentat 
învingătorului din iunie, prima întrebare a lui Cavaignac a 
fost : cum au reuşit prusienii să fie înfrînţi la Miloslaw ? 
(putem dovedi acest lucru prin mărturiile unor oameni care 
au auzit totul cu urechile lor) . 3.000 de polonezi, înarmaţi la 
nimereală cu coase şi furci, înfrîng în două rînduri şi silesc 
de două ori să bată în retragere o armată de 20.000 de pru
sieni bine organizaţi şi înzestraţi din plin cu armament. Cava
leria prusiană, în fuga ei sălbatică, a dat chiar ea peste cap 
infanteria prusiană. Insurgenţii polonezi au reuşit să păstreze 
Miloslawul după ce au izgonit de două ori contrarevoluţia 
din oraş. Dar şi mai ruşinoasă decît înfrîngerea de la Miloslaw 
a fost pentru prusieni victoria pe care au repurtat-o, în sfîrşit, 
la Wreschen * şi care a fost pregătită de înfrîngerea lor 
anterioară. Atunci cînd un om neînarmat, dar puternic ca un 

* Denumirea poloneză : Wrzefoia. - Nota Red. 

12 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Iercule, are în faţa sa un adversar laş care e înarmat cu 
pistoale, acesta o ia la fugă şi, de la o distanţă respectabilă, 
trage cu toate pistoalele. Aşa au procedat prusienii la  Wre
chen. Ei au fugit la o anumită distanţă, de unde mitraliile, 
·grenadele, umplute cu cite 150 de gloanţe, şi şrapnelele 
puteau fi descărcate asupra unor oameni înarmaţi cu furci şi 
coase, cu care, după cum se ştie, nu poţi face nimic de la 
distanţă. Pînă acum şrapnelele au fost folosite doar de către 
englezi, împotriva unor locuitori pe jumătate sălbatici din 
Indiile orientale. Şi numai bravii prusieni, cuprinşi de panică 
în faţa bravurii polonezilor şi conştienţi de propria lor slăbi
ciune, au îndreptat şrapnelele împotriva celor pe care îi 
numeau concetăţenii lor. E limpede de ce au trebuit să caute 
un mijloc de a-i ucide în masă pe polonezi de la distanţă. De 
aproape polonezii erau prea de temut. Asta a fost glorioasa 
victorie de la Wreschen I Dar, după cum am arătat, faptele 
de eroism ale armatei prusiene încep abia după război, aşa 
cum faptele de eroism ale temnicerului încep abia după pro
nunţarea sentinţei. 

O chezăşie că istoria nu va da uitării această glorie a ar
matei pusiene o constituie miile de polonezi care, datorită 
trădării prusienilor şi perfidiei drapelului negru-alb, au fost 
ucişi cu şrapnele sau cu gloanţe ascuţite etc. ,  precum şi cei 
care, ulterior, au fost stigmatizaţi cu piatra-iadului 15 1 • 

Pentru cea de-a doua cunună de lauri a armatei contra
revoluţionare ne oferă o mărturie suficientă satele şi oraşele 
pîrjolite de eroii prusieni, polonezii ucişi şi masacraţi cu 
patul puştii şi cu baioneta în casele lor, precum şi jafurile şi 
atrocităţile de tot felul comise de prusieni. 

Glorie nepieritoare acestor războinici prusieni din Poznan, 
deschizătorii drumului pe care a păşit, curînd după aceea, 
călăul din Neapole 152, trăgînd cu tunurile în capitala sa cre
dincioasă şi lăsînd-o la cheremul soldăţimii, care timp de 
24 de ore a trecut-o prin foc şi sabie I Cinste şi glorie arma
tei prusiene care s-a distins în campania din Poznan ! Căci 
această campanie a constituit un strălucit exemplu pentru 
croaţi, serejani, ortohani şi celelalte hoarde ale lui Windisch
gratz & Co. ,  stînind în ei dorinţa de a săvîrşi aceleaşi fapte 
eroice pe care le-au săvîrşit la Praga (în iunie) , Viena, Pres
sburg * ec. 153• 

* nira slovacă : Bratislava. - Nota Red. 
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Dar, la urma urmei, chiar şi acest curaj de care au dat do
vadă prusienii faţă de polonezi nu este decît un rezultat al 
fricii lor faţă de ruşi. 

„Toate lucrurile bune sînt în număr de trei " .  Prin urmare, 
şi „armata Mea" trebuia să-şi dobîndească o glorie întreită. 
Şi prilejul pentru dobîndirea ei n-a întîrziat să se ivească. 
Căci „participarea ei la restabilirea ordinii ( ! )  în sudul Ger
maniei a adus o nouă glorie numelui de prusian " .  

Numai din răutate sau din mania de a subaprecia poate 
cineva să conteste că „armata Mea" a adus Dietei unite -
care, după ce a fost din nou botezată, s-a modenizat şi a 
cerut să i se spună putere centrală - excelente servicii de 
poliţist şi de jandarm. Tot aşa nu se poate tăgădui că numele 
de prusian şi-a dobîndit o glorie incontestabilă prin consu
marea tuturor rezervelor de carne, vin, cidru etc. din sudul 
Germaniei. Jigăriţii brandenburghezi, pomeranieni etc. au 
pus pe ei osînză patriotică, cei însetaţi şi-au potolit setea, şi 
în cantonamentele din sudul Germaniei au înghiţit cu o băr
băţie atît de eroică tot ce li s-a oferit, încît acolo numele de 
prusian se bucură pretutindeni de o faimă straşnică. Păcat 
numai că n-au fost încă achitate cheltuielile de încartiruire, 
căci faima ar fi fost şi mai mare. 

Gloria „armatei Mele" este, de fapt, inepuizabilă ; totuşi 
nu trebuie trecut sub tăcere faptul că, „ori de cîte ori am 
apelat l a  armată, ea, credincioasă pînă la capăt şi perfect 
disciplinată, a fost întotdeauna gata să mă slujească" . Cu 
aceeaşi admiraţie se poate face cunoscut posterităţii că „ar
mata Mea a opus calomniilor abjecte un moral ridicat şi 
nobila vitejie de soldat " .  

Această felicitare este cît se poate d e  măgulitoare pentru 
„ armata Mea " ,  pe care o laudă pentru „perfecta" ei „disci
plină " şi pentru „nobila" ei „vitejie de soldat" ,  subliniind încă 
o dată faptele de eroism săvîrşite în marele ducat * şi amin
tind de laurii pe care ea şi i-a cîştigat la Mainz, Schweid
nitz **, Trier, Erfurt, Berlin, Colonia, Disseldorf, Aachen, 
Koblenz, Minster, Minden etc. Nouă, celorlalţi, însă, care nu 
facem parte din „armata Mea " ,  ni s-a dat în felul acesta posi
bilitatea de a ne lărgi mărginitele noastre concepţii de supuşi 
credincioşi. Impuşcarea bătrînilor şi a femeilor gravide, pră
dăciunile (cele din apropiere de Ostrowo au fost consemnate 

1 în proces-verbal) , lovirea unor cetăţeni paşnici cu patul 

* - Poznan. - Nota Trad. 
** Denumirea poloneză : Swidnica. - Nota Red. 

1 2* 
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puştii şi cu sabia, distrugerile de locuinţe, atacurile în timpul 
nopţii, cu arme camuflate sub mantale, împotriva unor oa
meni neînarmaţi, tîlhăriile la drumul mare (să ne amintim de 
cazul de la Neuwied) , acest eroism şi altele de acest fel 
poartă, în limbajul creştin-german, denumirea de „pefecta 
disciplină• şi „nobila vitejie de soldat" I Trăiască vitejia şi 
disciplina de soldat, căci victimele asasinatului comis sub 
acest stindard n-or să mai reînvie niciodată I 

Chiar şi aceste cîteva pasaje din felicitarea de Anul nou 
a regelui Prusiei, pe care le-am menţionat mai sus, ne arată 
că, prin semnificaţia lui şi prin spiritul în care a fost conceput, 
acest document poate fi pus pe aceeaşi treaptă cu manifestul 
din 1792 al ducelui de Braunschweig m, 

Srs de K. Mx 
la 8 ianuarie 1 849 

Publkat în 
„Noua gazetă :enană• r, 190 
din 9 ianuarie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
.părut în zic-

Tr.dus din limba germană 
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Colonia, ianuarie. ln timp ce în Italia se dă dej a o primă 
ripostă ofensivei dezlănţuite de contrarevoluţie în vara şi 
toamna trecută, pe cîmpiile Ungariei se încheie ultima etapă 
a luptei asupritorilor împotriva mişcării care îşi are originea 
în revoluţia din februarie. Noua mişcare din Italia este pro
logul mişcării din 1 849, iar războiul împotriva maghiarilor 
este epilogul mişcării din 1848. Se prea poate ca acest epilog 
să fie curînd urmat de noua dramă care se pregăteşte în 
secret. 

Acest epilog are un caracter tot atît de eroic ca şi primele 
scene, care s-au succedat cu multă rapiditate, ale tragediei 
revoluţionare din 1 848, ca şi căderea Parisului şi a Vienei ; 
prin caracterul său eroic, el se deosebeşte în mod favorabil 
de episoadele j alnice sau neînsemnate care au avut loc în 
perioada dintre iunie şi octombrie. Ultimul act al lui 1848 
devine, prin terorismul lui, primul act al lui 1849. 

Pentru prima oară în mişcarea revoluţionară din 1 848 şi 
pentru prima oară după 1793, o naţiune încercuită de forţe 
contrarevoluţionare superioare numericeşte are îndrăzneala 
să opună furiei laşe a contrarevoluţiei pasiunea revoluţio
nară, să combată terreur blanche prin terreur rouge *. Pentru 
prima oară după vreme îndelungată întîlnim un caracter cu 
adevărat revoluţionar, un om care, în numele poporului său, 
are curajul să primească provocarea la o luptă desperată şi 
care, pentru naţiunea lui, întruchipează într-o singură per
soană pe Danton şi pe Carnot ; acest om este Ludovic Kossuth.  

Superioritatea numerică a forţelor este pur şi simplu în
spăimîntătoare. Intreaga Austrie, şi în primele rînduri cei 
16.000.000 de slavi fanatizaţi, luptă împotriva a 4.000.000 de 
maghiari . 

• - teroarea lbă - teroarea roşie. - Nota Trad. 
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Răscoală în masă, producţie de arme pe scară naţională, 
emisiune de asignate, răfuială sumară cu toţi cei ce stau în 
calea mişcării revoluţionare, revoluţie neîntreruptă, într-un 
cuvînt toate principalele trăsături ale gloriosului an 1793 le 
regăsim şi în Ungaria înarmată, organizată şi însufleţită de 
Kossuth. Această organizare revoluţionară, care sub amenin
ţarea morţii trebuia terminată, ca să spunem aşa, în 24 de ore, 
a lipsit la Viena, altfel Windischgrătz n-ar fi intrat niciodată 
în acest oraş. S ă  vedem dacă va reuşi să intre în Ungaria atîta 
timp cit acolo există această organizare revoluţionară. 

Să analizăm mai îndeaproape lupta care se desfăşoară şi 
partidele aflate în luptă. 

Monarhia austriacă a apărut ca rezultat al încercării de a 
uni Germania într-o singură monarhie, aşa cum făcuseră regii 
:rnnţei pînă la Ludovic al Xi-lea. Această încercare a eşuat 
din cauza deplorabilei mărginiri provinciale a germanilor şi 
austriecilor cit şi datorită spiritului de mic-neguţător, cores
punzător ei, al dinastiei de Habsburg. In loc să primească 
întreaga Germanie, Habsburgii s-au ales doar cu teritoriile 
din sudul ei, care se aflau în luptă directă cu unele seminţii 
slave răzleţite sau în care nobilimea feudală germană şi bur
ghezimea germană dominau împreună asupra seminţiilor slave 
asuprite. In ambele cazuri, germanii din fiecare provincie 
aveau nevoie de sprijin din afară. Un astfel de sprijin a fost 
pentru ei uniunea împotriva slavilor, şi această uniune s-a 
înfăptuit prin unirea provinciilor respective sub sceptrul 
Habsburgilor. 

Aşa a luat fiinţă Austria germană. E de ajuns să iei orice 
manual de istorie şi să citeşti cum a apărut monarhia aus
triacă, cum s-a destrămat şi a apărut din nou, cum a dus în 
permanenţă lupta împotriva slavilor, ca să te convingi de 
adevărul spuselor noastre. 

Ungaria se mărgineşte cu Austria germană. In Ungaria, 
maghiarii au dus aceeaşi luptă ca şi germanii în Austria ger
mană. Germanii care s-au infiltrat printre barbarii slavi în 
arhiducatele Austria şi Stiria s-au unit cu maghiarii care s-au 
infiltrat şi ei, la fel, printre barbarii slavi pînă la Leitha. Aşa 
cum la sud şi la nord, în Boemia *, Moravia, Carintia şi 
Krajina, nobilimea germană stăpînea peste seminţiile slave, 
le germaniza şi, în felul acesta, le antrena în mişcarea euro
peană, tot aşa şi nobilimea maghiară stăpînea peste seminţiile 
slave la sud şi la nord, în Croaţia, Slovenia şi în ţinuturile 

* - Cehia. - Nota Red. 
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carpatice. Interesele lor erau aceleaşi, căci adversarii lor 
erau aliaţi fireşti. Alianţa dintre maghiari şi germanii aus
trieci era o necesitate. Nu mai lipsea decît un mare eveni
ment, o putenică agresiune împotriva amîndurora, pentru ca 
această alianţă să devină indestructibilă. Acest eveniment a 
fost cucerirea imperiului bizantin de către turci. Turcii ame
ninţau Ungaria şi, în al doilea rînd, Viena, şi de aceea, timp 
de secole, Ungaria s-a legat în mod indestructibil de dinastia 
Habsburgilor. 

Dar adversarii lor comuni uu devenit cu timpul din ce 
în ce mai slabi. Imperiul turcesc era în plin declin, iar slavii 
nu mai aveau destulă putere pentru a se ridica împotriva 
maghiarilor şi germanilor. O parte din nobilimea germană şi 
maghiară care stăpînea în ţinuturile slave s-a slavizat, şi 
de aceea naţiunile slave au devenit şi ele interesate în men
ţinerea monarhiei, care trebuia din ce în ce mai mult s ă  apere 
nobilimea împotriva burgheziei germane şi maghiare aflate 
în plină dezvoltare. Contradicţiile naţionale mergeau spre 
dispariţie şi dinastia de Habsburg şi-a schimbat politica. 
Aceeaşi dinastie de Habsburg care s-a ridicat pe tronul im
perial german, cocoţîndu-se pe umerii burgheziei germane, 
a început să apere cu mai multă hotărîre decît oricare altă 
dinastie nobilimea feudală împotriva burgheziei. 

In acest spirit a acţionat Austria cînd a participat la îm
părţirea Poloniei. Bogaţii starosti şi voievozi galiţieni, de felul 
lui Potocki, Lubomirski şi Czartoryski, au predat Polonia în 
mîinile Austriei şi au devenit reazemul cel mai de nădejde al 
dinastiei de Habsburg, care în schimb garanta posesiunile lor 
împotriva oricăror atacuri din partea micii nobilimi şi a 
burgheziei. 

Dar, cu timpul, burghezia orăşenească devenea tot mai 
bogată şi mai influentă, iar progresul agriculturii, care mer
gea în pas cu acela al industriei, a dus la o schimbare a 
poziţiei ţăranilor faţă de moşieri. Mişcarea burgheziei şi a 
ţărănimii împotriva nobilimii a devenit tct mai ameninţă
toare. Dar întrucît mişcarea ţăranilor, care sint pretutindeni 
exponenţii mărginirii naţionale şi locale, capătă în mod inevi
tabil un caracter local şi naţional, o dată cu ea a reapărut şi 
vechea luptă dintre naţiuni. 

Aceasta era starea de lucruri cînd a dat Metternich lovi
tura sa de maestru. El a pedepsit nobilimea, cu excepţia atot
puternicilor baroni feudali, lipsind-o de orice influenţă în 
conducerea statului. El a lipsit burghezia de putere, atrăgînd 
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de partea sa pe cei mai puternici baroni financiari ; şi el a fost 
nevoit să facă acest lucru din cauza situaţiei financiare. Spri
jinindu-se astfel pe marea aristocraţie feudală şi financiară, 
precum şi pe birocraţie şi armată, el a realizat, într-o măsură 
mult mai mare decît rivalii săi, idealul monarhiei absolute. 
El ţinea sub dominaţia sa burghezia şi ţărănimea fiecărei 
naţiuni cu ajutorul nobilimii naţiunii respective şi al ţărani
lor fiecăreia dintre celelalte naţiuni, iar nobilimea fiecărei 
naţiuni cu ajutorul fricii pe care i-o inspirau burghezia şi ţă
rănimea propriei sale naţiuni. Diferitele interese de clasă, 
mărginiri naţionale şi prejudecăţi locale, oricît de complicate, 
se echilibrau perfect între ele şi permiteau bătrînului vulpoi 
Mettemich să manevreze în voie. Pînă unde a mers el cu 
asmuţirea unui popor împotriva altuia ne-o arată masacrele 
lin Galiţia 156, unde Mettemich a reprimat, chiar cu ajutorul 
ţăranilor ruteni 157 contaminaţi de fanatism religios şi naţio
nal, mişcarea democratică poloneză începută în interesul 
ţăranilor. 

Anul 1848 a creat, mai întîi în Austria, un haos nemai
pomenit, acordînd pentru moment libertate tuturor acestor 
naţionalităţi diferite care pînă atunci, prin bunăvoinţa lui 
Mettemich, se înrobeau unele pe altele. Germani, maghiari, 
cehi, polonezi, moravi, slovaci, croaţi, ruteni, romîni, illiri, 
sîrbi au intrat în conflict unii cu alţii, în timp ce în cadrul 
fiecăreia dintre aceste naţiuni se ducea şi o luptă între dife
ritele clase. Dar, curînd, în acest haos s-a făcut ordine. Cei 
angajaţi în luptă s-au împărţit în două mari tabere : de partea 
revoluţiei au trecut germanii,  polonezii şi maghiarii ; de par
tea contrarevoluţiei au rămas ceilalţi, adică toţi slavii - cu 
excepţia polonezilor -, romînii şi saşii din Transilvania. 

De unde vine această împărţire a naţiunilor, prin ce se 
explică ea ? 

Această împărţire corespunde întregii istorii de pînă acum 
a naţionalităţilor respective. Ea înseamnă începutul soluţio
nării unei probleme de viaţă şi de moarte pentru toate aceste 
naţiuni mari şi mici. 

Intreaga istorie de pînă acum a Austriei ne oferă o m.r
turie a acestui adevăr, pe care l-a confirmat şi anul 1848. 
Dintre toate naţiunile mari şi mici ale Austriei, numai trei 
au fost purtătoare ale progresului, au avut o influenţă activă 
asupra istoriei şi şi-au păstrat şi azi viabilitatea : germanii, 
polonezii şi maghiarii. De aceea sînt ele acum revoluţionare. 
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Toate celelalte naţionalităţi şi popoare mari şi m1c1 sînt 
sortite să piară într-un viitor apropiat, în furtuna revoluţiei 
mondiale. De aceea sînt ele acum contrarevoluţionare. 

In ceea ce priveşte pe polonezi, recomandăm cititorilor să 
citească articolul nostru asupra dezbaterilor din Adunarea 
de la Frankfurt în problema poloneză 158• Pentru a frîna spi
.ritul lor revoluţionar, Metternich, la timpul său, a apelat la 
ruteni, care se deosebesc de polonezi printr-un dialect puţin 
liferit şi, mai ales, prin religia lor ortodoxă ; ei au făcut parte 
din Polonia din vremurile cele mai vechi şi abia de la Metter
nich au aflat că polonezii sînt asupritorii lor. Ca şi cum în 
vechea Polonie polonezii n-ar fi fost şi ei la fel de asupriţi ca 

-şi rutenii, ca şi cum sub dominaţia Austriei Metternich n-ar 
fi fost asupritorul lor comun I 

Aşa stau lucrurile cu polonezii şi cu rutenii, care de altfel, 
atît prin istoria lor cit şi prin poziţia lor geografică, sînt atît 
le net despărţiţi de Austria propriu-zisă încît în expunerea 
noastră am fost nevoiţi să-i lăsăm la o parte pentru a ne 
descurca mai uşor în haosul celorlalte popoare. 

Ţinem să mai relevăm totuşi că polonezii au dat dovadă 
de mult simţ politic şi de un autentic spirit revoluţionar, por
nind acum, în alianţă cu vechii lor duşmani - germanii şi 
maghiarii -, împotriva contrarevoluţiei panslaviste. Un po
por slav căruia libertatea îi este mai scumpă decît slavismul 
dovedeşte, fie şi numai prin aceasta, viabilitatea sa şi îşi asi
gură, fie şi numai în acest fel, viitorul său. 

Să trecem acum la Austria propriu-zisă. 
Situată la sud de lanţul Carpaţilor şi al Sudeţilor, în valea 

superioară a Elbei şi în regiunea mijlocie a Dunării, la înce
putul evului mediu Austria era o ţară locuită numai de slavi. 
Prin limba. şi obiceiurile lor, ei fac parte din acelaşi neam cu 
slavii din Turcia, sîrbii, bosniecii, bulgarii şi slavii din Tracia 
·şi Macedonia ; spre deosebire de polonezi şi ruşi, acest neam 
poartă numele de slavi de sud. In afară de aceste neamuri 
slave înrudite între ele, întregul teritoriu imens care se în
tinde de la Marea Neagră pînă la Pădurea Boemiei şi la Alpii 
Tirolezi era locuit numai la sud de Balcani, de un număr mic 
de greci, iar în regiunea cursului inferior al Dunării de valahi, 
un popor care trăia risipit ici-colo şi vorbea limba romînă. 

In această masă compactă de slavi s-au infiltrat dinspre 
apus germanii, iar dinspre răsărit maghiarii. Elementul ger
man a cucerit partea apuseană a Boemiei şi a înaintat de o 
parte şi de alta a Dunării, pînă la teritoriile de dincolo de 
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Leitha. Arhiducatul Austria, o parte din Moravia şi cea mai 
mare parte din Stiria au fost germanizate şi au despărţit 
astfel pe cehi şi pe moravi de locuitorii Carintiei şi Krajinei. 
Transilvania şi partea de mijloc a Ungariei, pînă la graniţa 
germană, au fost şi ele în acelaşi fel curăţite de slavi şi ocu
pate de maghiari ; pe slovaci şi cele cîteva ţinuturi locuite. 
de ruteni (la nord) maghiarii i-au despărţit de sîrbi, croaţi şi 
sloveni şi au supus toate aceste popoare. In sfîrşit, turcii„ 
după exemplul bizantinilor, au subjugat pe slavi la sud de 
Dunăre şi Sava şi slavii din sud au încetat pentru totdeauna 
să mai joace un rol în istorie. 

Ultima încercare a slavilor din sud de a interveni din pro-· 
prie iniţiativă·  în mersul istoriei a fost războiul husiţilor, un. 
război ţărănesc naţional ceh cu un înveliş religios, împotriva 
nobilimii germane şi a puterii supreme a împăratului german. 
Această încercare a eşuat, şi de atunci cehii au rămas tot 
timpul legaţi de imperiul german. 

Invingătorii lor, germanii şi maghiarii, dimpotrivă, au luat 
în mîinile lor iniţiativa istorică în ţinuturile dunărene. Fără 
ajutorul germanilor şi mai cu seamă al maghiarilor, slavii de 
sud ar fi fost turciţi, cum s-a şi întîmplat, într-adevăr, cu o 
parte din ei, sau, cel puţin, ar fi fost convertiţi la mahome
danism, cum s-a întîmplat cu bosniecii, care sînt şi astăzi 
mahomedani. Şi acesta este un serviciu atît de mare făcut. 
slavilor de sud din Austria, încît merită ca aceştia să-l plă-· 
tească chiar şi prin schimbarea naţionalităţii lor cu naţiona
litatea germană sau maghiară. 

Invazia turcească din secolul al XV-lea şi al XVl-lea a în
semnat o reeditare a invaziei arabe din secolul al VIII-lea. 
Victoria lui Carol Martell 159 s-a repetat de mai multe ori sub 
zidurile Vienei şi pe cîmpiile ungare. Ca şi atunci la Poitiers„ 
ca şi după aceea la Wahlstatt 160 în timpul invaziei mongole„ 
la fel şi acum un pericol ameninţa din nou întreaga dezvol
tare a Europei. Şi atunci cînd era vorba de salvarea acestei 
dezvoltări, ce rol puteau să aibă cîteva naţiuni demult destră
mate şi devenite neputincioase, cum erau slavii din Austria, 
cu atît mai mult cu cît era vorba şi de propria lor salvare ? 

Situaţia internă corespundea celei extene. Clasa care 
constituia forţa motrice a mişcării, care era exponenta miş
cării - burghezia - era pretutindeni germană sau maghiară� 
Slavii îşi formează cu greu o burghezie naţională, iar în rîn
durile slavilor de sud burghezia a existat numai în cazuri 
izolate. Dar, o dată cu burghezia, în mîinil e germanilor sau 
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maghiarilor se afla şi industria, se afla capitalul ; se dezvolta 
cultura germană, iar slavii erau, şi din punct de vedere inte
lectual, sub dominaţia germanilor, pînă departe în Croaţia. 
Acelaşi lucru s-a întîmplat - numai că mai tîrziu şi de aceea 
în mai mică măsură - în Ungaria, unde maqhiarii împreună 
cu germanii s-au situat în fruntea dezvoltării intelectuale şi 
comerciale. Dar germanii din Ungaria, cu toate că şi-au păs
trat limba, au devenit în ce priveşte spiritul, caracterul şi 
obiceiurile lor nişte maghiari autentici. Numai ţăranii colo
nişti aduşi de curînd, evreii şi saşii din Transilvania consti
tuie o excepţie şi se încăpăţînează să-şi păstreze naţionalita
tea lor inutilă în cadrul unei ţări străine. 

Şi dacă, în ce priveşte civilizaţia, maghiarii au rămas 
oarecum în urma germanilor austrieci, în ultima vreme, prin 
activitatea lor politică, ei au recuperat în mod strălucit 
timpul pierdut. In perioada 1830-1848, în Ungaria s-a des
făşurat o activitate politică mai intensă decît în întreaga 
Germanie, şi formele feudale ale vechii constituţii ungare au 
fost mai bine folosite în interesul democraţiei decît formele 
moderne ale constituţiilor germane din Germania de sud. Şi 
cine era aici în fruntea mişcării ? Maghiarii. Cine a sprijinit 
reacţiunea austriacă ? Croaţii şi slovenii. 

Impotriva acestei mişcări maghiare, ca şi împotriva miş
cării politice trezite din nou la viaţă în Germania, slavii din 
Austria au format un Sonderbund al lor : panslavismul. 

Panslavismul n-a luat naştere în Rusia sau în Polonia, ' 
la Praga şi la Agram 161 • El reprezintă o alianţă a tuturor mi
cilor naţiuni şi naţionalităţi slave din Austria şi, în al doilea 
rînd, din Turcia, în vederea luptei împotriva germanilor din 
Austria, maghiarilor şi, poate, împotriva turcilor. Turcii intră 
la socoteală numai în cazuri izolate şi, fiind o naţiune care 
de asemenea se află în totală decădere, pot fi lăsaţi cu totul 
la o parte. Judecind după tendinţa lui principală, panslavis
mul este îndreptat împotriva elementelor revoluţionare din 
Austria şi de aceea el este din capul locului reacţionar. 

Panslavismul şi-a dat numaidecît pe faţă această tendinţă 
reacţionară printr-o dublă trădare : el a sacrificat, în interesul 
meschinei sale mărginiri naţionale, pe polonezi, singura na
ţiune slavă care s-a situat pînă acum de partea revoluţiei : 
el s-a vîndut pe sine şi a vîndut şi Polonia ţarului Rusiei. 

Scopul nemijlocit al panslavismului este crearea, sub stă
pînirea Rusiei, a unui stat slav care să se întindă de la Munţii 
metalici şi Carpaţi pînă la Marea Neagră, Marea Egee şi 
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Marea Adriatică, un stat în care pe lingă limbile germană, 
italiană, maghiară, valahă, turcă, greacă şi albaneză s-ar mai 
vorbi încă aproximativ o duzină de limbi şi principale 
dialecte slave. Toate acestea, luate la un loc, s-ar cimenta nu 
prin elementele care au cimentat pînă acum Austria şi au 
contribuit la dezvoltarea ei, ci prin calităţile abstracte ale 
slavismului şi prin aşa-zisa limbă slavă, care e, bineînţeles, 
comună majorităţii locuitorilor. Dar unde mai există acest 
slavism în afară de capetele cîtorva ideologi, unde mai 
există „limba slavă" în afară de fantezia domnilor Palacky, 
Gaj & Co. şi, în parte, în litaniile slavone ale bisericii ruse, 
pe care nici un slav nu le mai înţelege ? In realitate, toate 
aceste popoare se află pe treptele cele mai diferite ale civili
.zaţiei, de la gradul destul de înalt de dezvoltare la care a 
ajuns (datorită germanilor) industria modernă şi cultura în 
Boemia şi pînă la starea de barbarie aproape nomadă în care 
se află croaţii şi bulgarii ; de aceea, în realitate, toate aceste 
naţiuni au interesele cele mai opuse. De fapt limba slavă 
vorbită de aceste 1 0-12 naţiuni este alcătuită din tot atîtea 
dialecte, care în cea mai mare parte sînt străine unul de altul 
şi pot fi chiar reduse la diferite grupuri principale (ceh, illir, 
sîrbo-bulgar) ; datorită totalei desconsiderări a oricărei lite
raturi şi inculturii majorităţii acestor popoare, dialectele lor 
au devenit un adevărat patois *,  căruia, cu puţine excepţii, 
i s-a suprapus întotdeauna o limbă străină, neslavă, care a 
servit drept limbă literară. Aşadar, unitatea panslavistă este 
o pură fantezie sau„. cnutul rusesc. 

Şi ce naţiuni trebuie să stea în fruntea acestui mare stat 
slav ? Tocmai acele naţiuni care, de un mileniu, trăiesc fărî
miţate şi risipite şi în sinul cărora alte popoare, neslave, au 
introdus elemente apte de viaţă şi dezvoltare, naţiuni care, 
datorită armelor victorioase ale unor popoare neslave, nu 
au fost înghiţite de barbaria turcă, popoare mici, pretutindeni 
despărţite unele de altele, slabe, lipsite de o forţă naţională 
proprie şi numărînd de la cîteva mii pînă la cel mult 2.000.000 
de oameni ! Forţa lor a slăbit pînă într-atît, că bulgarii, de 
pildă, care erau poporul cel mai puternic şi mai de temut în 
evul mediu, sînt cunoscuţi azi în Turcia doar prin blîndeţea 
şi prin slăbiciunea lor de caracter şi îşi fac o glorie din a 
spune despre ei că sînt dobre chrisztin, buni creştini ! Se va 
fi găsind oare printre aceste naţionalităţi, fără a-i exclude 
pe cehi şi pe sîrbi, măcar una care să aibă o tradiţie istorică 

* - idiom. - Nota Trad. 
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naţională, păstrată în popor, şi care să se ridice deasupra 
măruntelor lupte locale ? 

Vremea panslavismului au reprezentat-o secolele at 
VIII-lea şi al !X-lea, cînd slavii de sud mai deţineau încă în
treaga Ungarie şi Austrie şi ameninţau Bizanţul. Dacă nid 
atunci n-au fost în stare să se împotrivească invaziei germa
nilor şi maghiarilor, dacă nici atunci n-au putut să-şi dobîn
dească indepedenţa şi să formeze un stat trainic cînd ambii 
lor duşmani - maghiarii şi germanii - duceau o luptă de 
nimicire reciprocă, cum vor s ă  obţină aşa ceva acum, după 
un mileniu de subjugare şi deznaţionalizare ? 

Nu există ţară în Europa care s ă  nu aibă undeva, în vreun 
colţ al ei, unul sau mai multe resturi de popoare, rămăşiţe 
ale unei foste populaţii, oprimate şi subjugate de naţiunea 
care ulterior a devenit exponenta dezvoltării istorice. Aceste 
rămăşiţe ale unei naţiuni care, după expresia lui Hegel, a fost 
călcată fără milă în picioare de mersul istoriei, aceste frîn
turi de popoare devin, de fiecare dată, cele mai fanatic
exponente ale contrarevoluţiei şi rămîn astfel pînă la totala 
lor nimicire sau pînă la pierderea totală a particularităţilor 
lor naţionale, aşa cum în general întreaga lor existenţă este 
şi ea un protest împotriva marii revoluţii a istoriei. 

Aşa sînt în Scoţia gelii, reazemul Stuarţilor din 1 64-
pînă în 1 745. 

Aşa sînt în Franţa bretonii, reazemul Bourbonilor din 1 79' 
pînă în 1 800. 

Aşa sînt în Spania b ascii, reazemul lui Don Carlos. 
Aşa sînt în Austria slavii de sud panslavişti, care nu sînt 

decît frînturi de popoare, produsul unei dezvoltări milenare 
extrem de încurcate. Este cit se poate de firesc ca aceste 
frînturi de popoare, care de asemenea se află într-o situaţie 
destul de haotică, să-şi vadă salvarea numai într-un regres 
al întregii mişcări europene, pe care ele ar vrea s-o îndrepte 
nu de la apus spre răsărit, ci de la răsărit spre apus, şi ca 
arma lor de eliberare, legătura lor de unire s ă  fie cnutul 
rusesc. 

Aşadar, încă înainte de 1 848, slavii de sud şi-au manifes
tat limpede caracterul lor reacţionar, pe care anul 1848 avea 
să-l dezvăluie în faţa întregii lumi. 

Cînd a izbucnit furtuna din februarie, cine a înfăptuit re
voluţia austriacă ? Viena sau Praga ? Budapesta sau Agra
mul ? Germanii şi maghiarii sau slavii ? 
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E drept că în rîndurile slavilor culţi de sud exista un mic 
partid democratic care, fără a se dezice de naţionalitatea sa, 
voia totuşi s-o pună în slujba luptei pentru libertate. Această 
iluzie, care a reuşit să-şi creeze simpatii şi printre democraţii 
lin apusul Europei şi care era pe deplin justificată cit timp 
democraţii slavi participau şi ei la lupta împotriva duşmanu
lui comun, a fost spulberată de bombardarea oraşului Praga. 
In urma acestui eveniment, toate naţionalităţile slave din sud, 
după exemplul croaţilor, s-au pus la dispoziţia reacţiunii aus
triece. Conducătorii mişcării slavilor de sud care continuă şi 
azi să flecărească despre egalitatea în drepturi a naţiunilor, 
despre Austria democratică etc. sînt sau nişte exaltaţi prostă
naci, cum sînt de pildă numeroşi gazetăraşi, sau nişte ne
trebnici, cum e Jellacic. Jurămintele lor democratice nu au 
mai multă valoare decît jurămintele democratice ale contra
revoluţiei oficiale austriece. Pe scurt : în practică, reconsti
tuirea naţionalităţilor slavilor de sud începe cu cea mai 
cruntă reprimare a revoluţiei din Austria şi din Ungaria ; 
acesta este un prim mare serviciu pe care conducătorii miş
cării slavilor de sud l-au făcut ţarului Rusiei. 

Camarila austriacă nu a găsit sprijin - în afara înaltei 
aristocraţii, a funcţionărimii şi a clicii militare - decît în 
rîndurile slavilor. Slavii au avut un rol hotărîtor în căderea 
Italiei ; ei au luat cu asalt Viena şi tot ei sînt aceia care se 
năpustesc acum din toate părţile asupra maghiarilor. Ideologii 
lor sînt cehii de sub conducerea lui Palacky, iar conducătorii 
forţelor lor armate sînt croaţii de sub conducerea lui Jellacic. 

Şi aceasta drept mulţumire pentru că, în iunie, presa 
democrată germană şi-a exprimat pretutindeni simpatia faţă 
de democraţii cehi atunci cînd erau împuşcaţi de Windisch
gratz, de acelaşi Windischgratz care este acum eroul lor. 

Să rezumăm : 
In Austria, cu excepţia Poloniei şi Italiei, germanii şi 

maghiarii au avut în 1 848, ca şi în general în decursul ulti
mului mileniu, iniţiativa istorică în mîinile lor. Ei sînt repre
zentanţii revoluJiei. 

Slavii de sud, luaţi încă de acum o mie de ani la remorca 
yermanilor şi maghiarilor, au pornit în 1 848 la luptă pentru 
recîştigarea independenţei lor naţionale numai cu scopul de 
a înnăbuşi totodată revoluţia germano-maghiară. Ei sînt re
prezentanţii contrarevoluJiei. Lor li s-au raliat două naţiuni 
care, de asemenea, ajunseseră de multă vreme într-o stare de 
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decădere şi erau lipsite de orice capacitate de acţiune isto
Tică : saşii şi romînii din Transilvania. 

Dinastia de Habsburg, a cărei putere a fost instaurată prin 
Unirea germanilor şi a maghiarilor în lupta împotriva slavilor 
de sud, caută acum să-şi prelungească ultimele momente ale 
existenţei sale prin unirea slavilor de sud în lupta împotriva 
germanilor şi a maghiarilor. 

Acesta este aspectul politic al problemei. Să trecem acum 
Ia aspectul ei militar. 

Teritoriul locuit exclusiv de maghiari nu reprezintă nici 
a treia parte din întreaga Ungarie şi Transilvanie. Incepînd 
de la Pressburg *, la nord de Dunăre şi Tisa, şi pînă la munţii 
Carpaţi locuiesc cîteva milioane de slovaci şi un mic număr 
-de ruteni. La sud, între Sava, Dunăre şi Drava, locuiesc 
•Croaţii şi slovenii ; mai departe, spre răsărit, de-a lungul 
Dunării se află o colonie de sîrbi, care numără peste 500.000 
ide oameni. Aceste două ţinuturi slave sînt legate între ele 
ide valahii şi saşii din Transilvania. 

Aşadar, maghiarii sînt înconjuraţi din trei părţi de duş
manii lor fireşti. Dacă slovacii, care ocupă trecătorile din 
munţi, ar fi mai puţin indiferenţi, prin poziţia excepţională 
a ţării lor, care poate fi uşor adaptată unui război de parti
zani, ar fi nişte adversari foarte periculoşi. 

Dar, în condiţiile date, maghiarii nu au de înfruntat din
spre nord decît ofensiva unor armate venind din Galiţia şi 
·din Moravia. La est, dimpotrivă, romînii şi saşii s-au ridicat 
în masă şi s-au alăturat trupelor austriece care se aflau acolo. 
Ei ocupă poziţii excelente, în parte din pricina terenului mun
tos, în parte pentru că au în stăpînirea lor majoritatea oraşe
lor şi cetăţilor. 

In sfîrşit, la sud, sîrbii din Banat, sprijiniţi de coloniştii 
germani, de valahi, precum şi de un corp de armată austriac, 
·folosesc drept acoperire enormele mlaştini de la Alibunar şi 
sînt astfel aproape inaccesibili pentru un atac. 

Croaţii au drept acoperire Drava şi Dunărea, şi, întrucît 
li s-a trimis în ajutor o puternică armată austriacă cu toate 
resursele necesare, au înaintat, încă înainte de octombrie, pe 
·teritoriul maghiar şi-şi menţin acum, fără prea multă greutate, 
linia de apărare pe cursul inferior al Dravei. 

Şi, în sfîrşit, din cea de-a patra parte, dinspre Austria, 
înaintează acum, în coloane compacte, Windischgratz şi 

* Dnumirea slovacă : Bratislava. - Nota Red. 
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Jellacic. Maghiarii sînt încercuiţi din toate părţile de forţe 
ale duşmanului cu mult superioare. 

Această luptă ne aminteşte de lupta din 1793 împotriva 
Franţei, cu singura deosebire că ţara maghiarilor, slab popu
lată şi semicivilizată, nu dispune nici pe departe de resursele 
de care dispunea pe atunci Republica franceză. 

Armele şi muniţiile fabricate în Ungaria sînt, fără îndo
ială, de calitate foarte proastă ; îndeosebi fabricarea tunuri
lor în nici un caz nu poate fi repede pusă la punct. Ţara este 
cu mult mai mică decît Franţa, şi de aceea fiecare palmă de 
pămînt cedată reprezintă o pierdere cu mult mai mare. Ma
ghiarilor nu le rămîne decît entuziasmul lor revoluţionar, 
vitejia lor şi organizarea energică şi rapidă pe care a ştiut 
să le-o imprime Kossuth. 

Dar asta încă nu înseamnă că Austria a şi cîştigat războiul. 

„Dacă nu vom bate trupele imperiale la Leitha, e vom bat) la 
Rabnitz * ; dacă nu la Rabnitz, atunci le vom b ate la Pesta ; dacă nu la 
Pesta, atunci la Tisa, dr în orice caz le vom bate" 162, 

Aşa a spus Kossuth, şi el face tot ce-i stă în putinţă pentru 
a se ţine de cuvînt. 

Chiar dacă Budapesta va cădea, maghiarilor tot le mai ră
mîne marea stepă din sudul Ungariei, un ţinut parcă special 
creat pentru un război de partizani dus de cavalerie şi unde 
printre mlaştini se află numeroase puncte aproape inaccesi
bile, unde ei se pot întări. Şi maghiarii, care sînt aproape toţi 
maeştri în arta călăriei, au toate calităţile necesare pentru un 
asemenea război. Dacă armata imperială va cuteza totuşi să 
pătrundă în acest ţinut pustiu, unde va trebui să-şi aducă 
toate proviziile din Galiţia sau din Austria - fiindcă aici nu 
va găsi nimic, absolut nimic -, e greu de spus cum va putea 
ea să reziste. Aici nu va putea să înainteze în rînduri com
pacte, iar dacă se va împărţi în detaşamente volante, va fi 
pierdută. Faptul că este atît de greoaie ar face ca ea să cadă 
în mod inevitabil în mîinile rapidelor detaşamente de cava
lerie maghiare, pe care n-ar putea nici măcar să le urmărească 
în cazul cînd ea ar reuşi să învingă ; iar fiecare soldat din ar
mata imperială care s-ar rătăci ar găsi în fiecare ţăran, în 
fiecare cioban un duşman de moarte. Un război dus în aceste 
stepe seamănă cu războiul din Algeria, şi greoaia armată 
austriacă ar avea nevoie de ani de zile pentru a-i pune capăL 

* Denumirea m aghiară : Repce. - Nota Red. 
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I ar maghiarii vor ft salvaţi dacă vor putea să mai reziste 
măcar cîteva luni. 

Situaţia maghiarilor nu este nici pe departe atît de proastă 
cum încearcă să ne convingă entuziasmul negru-galben 163 al 
propagandei stipendiate. Ei n-au fost încă înfrînţi. Şi chiar 
dacă vor cădea, vor cădea cu cinste, ca ultimii eroi ai revo-
1 uţiei din 1 848, şi înfrîngerea lor va fi doar vremelnica. 
Atunci, pentru moment, contrarevoluţia slavă va năvăli cu 
întreaga ei barbarie peste monarhia austriacă şi camarila îşi 
va da seama ce fel de aliaţi are. Dar la prima răscoală victo
rioasă a proletariatului francez, pe care Ludovic Napoleon se 
căzneşte din răsputeri s-o provoace, germanii austrieci şi 
maghiarii se vor elibera şi-şi vor lua o revanşă sîngeroasă 
împotriva b arbarilor slavi. Războiul general care va izbucni 
atunci va preface în ţăndări acest Sonderbund slav şi va 
şterge de pe faţa pămîntului pînă şi numele acestor naţiuni 
mici şi încăpăţinate. 

!n războiul mondial care se apropie vor dispărea de pe 
suprafaţa p ămîntului nu numai clasele reacţionare şi dinas· 
tiile, dar şi întregi popoare reacţionare. Şi acest lucru va în· 
semna şi el un progres. 

Scris de F. Engels în jurul 
lui 8 ianuarie 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 1 94 
din 13 ianuarie 1 849 

1 3  - Marx-Bngels - Opere, voi. 6 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 
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Presa elveţiană 

Berna, 1 1  ianuarie. Presa politică elveţiană desfăşoară de 
la un an la altul o activitate din ce în ce mai amplă. In afară 
de cele vreo 20 de reviste literare, în cele 22 de cantoane ale 
Elveţiei apar acum 98 de ziare politice. Cînd vorbim de aceste 
organe de presă nu trebuie să ni le închipuim ca pe nişte 
ziare de format mare, cum sînt cele germane sau chiar cele 
franceze. Afară de cîteva care apar în cantonul Waadt, toate 
sînt nişte ziare mici, care se tipăresc în mod obişnuit pe o 
jumătate sau pe un sfert de coală ; dintre ele doar vreo 12 
apar zilnic, cîteva apar de cinci ori, cele mai multe de trei 
ori, iar unele doar o singură dată pe săptămînă, şi ele, cu mici 
excepţii, produc o impresie de-a dreptul lamentabilă prin 
conţinutul lor şi prin forma în care sînt scrise. Şi, într-ade
văr, este cu putinţă ca, în cadrul îngust al vieţii cantonale, 
în condiţiile unei polemici de-a dreptul meschine - cum nu
mai aici poate să existe -, să se dezvolte talente publicistice 
remarcabile, şi pot oare nişte gazetari cu adevărat talentaţi 
să lucreze într-o ambianţă atît de mizerabilă şi să-şi desfă
şoare activitatea în limitele restrînse ale unei publicaţii care 
apare de trei ori pe săptămînă, pe un sfert de coală ? 

Ceea ce caracterizează presa elveţiană este lipsa ei de 
jenă. Ziarele îşi aruncă unul altuia asemenea invective şi îşi 
permit, fără pic de ruşine, să se dedea la atacuri personale 
atît de impertinente, încît un procuror renan, pentru care 
art. 370 din Code penal 1 64 este un lucru sfînt, n-ar putea trăi 
în această ţară nici măcar trei zile. 

Dar la asta se rezumă totul. Dacă facem abstracţie de 
această lipsă de jenă, care de altfel nu este de loc spirituală, 
nu mai rămîne aproape nimic altceva decît josnica ploconire 
slugarnică în faţa mărginirii insuportabile a unui mic popor 
de ciobani alpini antediluvieni, de ţărani mărginiţi şi de mic-
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burghezi dezgustători, care pe deasupra este şi extrem de fă
rîmi ţat şi peste măsură de îngîmfat. Este cit se poate de firesc 
ca în ţările mari un ziar să exprime concepţiile partidului 
său, să nu adopte niciodată o poziţie contrară intereselor lui, 
şi acest fapt nu impietează cu nimic asupra libertăţii de po
lemică, deoarece fiecare curent, chiar şi cel mai avansat, îşi 
are organele sale de presă. Dar, în condiţiile de mărginire ale 
Elveţiei, şi partidele suferă de mărginire şi presa este tot atît 
de mărginită ca şi ele. Prin aceasta se şi explică orizontul în
gust care domină în toate, ca şi lipsa oricăror organe de presă 
care să exprime curente, ce-i drept, înaintate, dar care sînt 
demult cunoscute şi în Germania ; prin aceasta se şi explică 
teama, pînă şi a ziarelor celor mai radicale, de a nu se abate 
măcar cu o iotă de la programul mărginit, care nu are în ve
dere decît viitorul apropiat, al partidului lor, teama lor de a 
critica pînă şi aspectele cele mai mărginite ale vieţii naţio
nale a elveţienilor. Oricine profanează vreun sanctuar na
ţional este înhăţat imediat de justiţia patriarhală a lui Lynch. 
Altfel la ce i-ar mai folosi pumnii unui elveţian cumsecade 1 

Acesta este nivelul mediu al presei elveţiene. Deasupra 
acestei medii se situează cele mai bune ziare din Elveţia ro
mană şi din Berna ; sub această medie se află cea mai mare 
parte dintre ziarele din partea de răsărit a ţării. 

Să începem cu presa din capitala Elveţiei. La Berna are 
loc de pe acum o anumită centralizare a presei elveţiene. In 
acest oraş este concentrată, în momentul de faţă, întreaga 
presă a cantonului Berna, şi ea începe să capete o anumită 
influenţă, specifică ziarelor din capitală. 

Principalul organ de presă al partidului reacţionar - sau 
al partidului aristocratic, cum i se spune pe aici - este 
„Schweizerischer Beobachter", pe care „Bener-Zeitung" îl 
numeşte, pe bună dreptate, monitorul ofiţerilor elveţieni aflaţi 
în serviciul statelor străine. Această nostimă gazetuţă (care 
apare de trei ori pe săptămînă) proslăveşte faptele eroice ale 
croaţilor elveţieni în Italia, împroaşcă cu noroi pe radicali, 
susţine capitularea 165 , linguşeşte pe aristocraţi, preamăreşte 
pe Radetzky şi pe Windischgratz, justifică asasinarea lui Ro
bert Blum, debitează calomnii pe seama revoluţiei din toate 
ţările şi denunţă guvernului pe emigranţi. Acest nobil ziar nu 
are, de fapt, nici un redactor; el nu e altceva decît o compilaţie 
de diverse corespondenţe şi note scrise de tinere vlăstare 
trîndave din familiile aristocrate şi de vînători de locşoare 
călduţe în Consiliul municipal. Alături de acest ziar poate fi 

1* 
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pus, fără îndoială, „Intelligenzblatt " ,  un organ a cărui pnma 
pagină este rezervată numai anunţurilor, iar cealaltă - arti
colelor în care se face apologia pietismului şi a goanei după 
profit a patricienilor proprietari funciari. „Die Biene " îşi 
asumă rolul de „Charivari" 166 al acestui partid. Dar cum în 
zilele noastre domnii patricieni au mai mult prilejul să plîngă 
decît să rîdă, umorul acestei „Biene " este, în general, grozav 
de plicticos şi de j alnic. 

Organul partidului moderat sau liberal, al partidului lui 
Ochsenbein, este în primul rînd „Berner Verfassungs-Freund" . 
Acest ziar, al cărui redactor este doctorul - fost profesor -
Karl Herzog, este considerat drept un semioficios al lui 
Ochsenbein. Redactat de o mînă mai mult sau mai puţin ex
perimentată, dar fără pic de talent, ziarul se mulţumeşte să 
apere acţiunile întreprinse de guvern şi de Consiliul federal, 
în măsura în care ele emană de la partidul lui Ochsenbein. 
In problemele care privesc cantoanele răsăritene, şi mai cu 
seamă vechile cantoane [Urkantonen] , el manifestă, bineînţe
les, o uluitoare libertate de gîndire, iar în problemele de po
litică externă el face, din cînd în cînd, o zarvă nemaipome
nită, pentru ca, sub masca unei frazeologii belicoase, să stre
coare neutralitatea cea mai neprincipială. „Bundeszeitung" , 
publicaţie puţin cunoscută, are cam aceeaşi orientare ca ş.  
ziarul francez „La Suisse " ,  redactat, într-o franceză destul de 
stîlcită, de piemontezul Bassi. Acest ziar, care nu este 
chiar atît de strîns legat de guvern ca „Verfassungs-Freund" ,  
proslăveşte cu nu mai puţin zel majoritatea liberală aflată la 
putere şi atacă cu multă îndîrjire, dar cu puţin succes, presa 
revoluţionară a Elveţiei franceze, adică „Nouvelliste Vau
dois" .  In problema italiană, la a cărei dezbatere participă în 
mod direct şi redactorul său responsabil, ziarul adoptă o atitu
dine mai corectă. Aceste trei ziare apar zilnic. 

Partidul radical dispune de cel mai mare număr de ziare. 
Cel mai important dintre ele este „Berner-Zeitung0, care apare 
sub conducerea avocatului Niggeler, vicepreşedinte al Mare
lui consiliu şi membru al Consiliului cantonal. Acest ziar este 
organul partidului categoric radical al părţii germane a can
tonului, al cărui reprezentant în Consiliul cantonal [Regie
rungsrat] este Stampfli, director al finanţelor. Infăptuirea de
mocraţiei în legislaţie şi în administraţia cantoanelor, unde· 
mai este mult gunoi de măturat, centralizarea la maximum a 
întregii Elveţii, renunţarea, de îndată ce se va ivi posibilita-
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tea, la politica de neutralitate, acestea sînt principiile de bază 
după care se călăuzeşte acest ziar. 

La „Berner-Zeitung" colaborează reprezentanţii cei mai de 
vază ai radicalilor din Berna, şi de aceea nu trebuie să ne 
mire că acesta este cel mai bun ziar nu numai din canton, dar 
şi din întreaga Elveţie germană. Dacă redactorii şi colabora
torii săi ar putea să scrie în deplină libertate, el ar putea fi 
cu mult mai bun ; ar putea vorbi despre o Republică helve
tică unită şi indivizibilă şi avînd o nuanţă vădit revoluţio
nară ; dar, deocamdată, acest lucru nu e cu putinţă ; partidul 
nu îngăduie încă aşa ceva. Alături de „Berner-Zeitung" ,  în
cepînd de la 1 ianuarie, apare zilnic şi „L'Helvetie federale " ,  
continuator al ziarului „Helvetie" ,  care apărea înainte în 
Pruntrut * (Jura) , şi organ de presă al radicalilor din Jura şi 
al conducătorului lor, colonelul Stockmar, membru al Consi
liului cantonal. Vechiul ziar „Helvetie" a fost, fără îndoială, 
roşu ; noul ziar va urma şi mai categoric această orientare. 

„Schweizer-Zeitungu (fostul „Freier Schweizer") se situ
ează de asemenea pe poziţiile radicalismului, dar ale unui 
radicalism exclusiv burghez, şi de aceea se mulţumeşte să 
revendice nişte reforme economice avantajoase clasei avute 
aflate la putere. Dar, în general vorbind, şi acest ziar depă
şeşte obişnuita mărginire cantonală elveţiană (neutralitate, 
suveranitatea cantoanelor etc.) . In afară de cele trei cotidiane 
sus-menţionate, radicalii din Berna mai scot şi singura ga
zetă umoristică bună din întreaga Elveţie : Jenni's „Guckkas
tenu.  „Guckkasten" (care apare o dată pe săptămînă) se ocupă 
numai de viaţa din Elveţia, şi îndeosebi de aceea a canto
nului Berna ; dar tocmai de aceea această gazetă a reuşit să 
devină o forţă în stat ; ea a contribuit în mare măsură la că
d erea guvernului Neuhaus şi acum caută să facă în aşa fel 
ca partidul lui Ochsenbein să nu stea prea mult timp la pu
tere. Satira necruţătoare cu care Jenni smulge nimbul de 
popularitate de pe capul tuturor personalităţilor aflate la pu
tere - inclusiv Ochsenbein - a făcut ca în timpul guvernu
lui Neuhaus să se abată asupra ei nenumărate procese şi şi
cane, iar după căderea acestui guvern să primească nume
roase scrisori de ameninţare şi să îndure multe persecuţii. 
Dar toate acestea n-au ajutat la nimic, şi astăzi încă persoa
nele importante din Bena aşteaptă cu multă nelinişte, în 

* Denuirea rncză : Porrenrun. - Nota Red, 
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fiecare sîmbătă, apariţia gazetei. După împuşcarea lui Blum, 
în „Guckkasten u a apărut, la locul obişnuit, o caricatură care 
înfăţişa un butuc şi o secure în jurul cărora se aflau o mul
ţime de coroane sfărîmate, iar dedesubt scria : „singura sal
vare " .  Drept răspuns la indignarea pe care a provocat-o 
această caricatură burghezilor respectabili din Berna, în nu
mărul următor a apărut o nouă caricatură, cu un stîlp de 
felinar de care atîrna o coroană şi purtînd dedesubt inscrip
ţia : „Suaviter in modo, fortiter in re * - în memoria lui 
Messenhauseru .  

„Seelănder Anzeiger" ,  publicaţie editată de J.  A.  Wein
gart, membru al Consiliului naţional şi al Marelui consiliu. 
a fost pînă la Anul nou singurul reprezentant al orientării 
socialiste. „Seelănder Anzeigeru propovăduieşte un ciudat 
amestec de socialism filantropic sentimental-lacrimogen şi de 
revoluţie roşie. Despre socialism scrie pentru cantonul Berna, 
iar despre revoluţia roşie cînd este vorba de străinătate. In 
privinţa formei, această gazetă este mai prost redactată decît 
oricare dintre publicaţiile săptămînale care apar în acest 
canton. De altfel, în ciuda efuziunilor sale creştineşti, sen
timentale, în politică d-l Weingart este adept al celui mai 
categoric radicalism. Incepînd din ziua de Anul nou, „Seelăn
der Anzeigeru a căpătat un concurent prin apariţia unui alt 
săptămînal, „Unabhingige", care şi-a fixat, ce-i drept, o sar
cină destul de ingrată : aceea de a găsi, în condiţiile canto
nului Berna şi ale Elveţiei în general, teren pentru propaga
garea principiilor socialismului şi pentru propunerea de mă
suri în vederea înlăturării măcar a neajunsurilor celor mai 
flagrante. In orice caz, „Unabhăngige u este singura dintre 
gazetele mici din întreaga Elveţie care a găsit drumul cel bun 
pentru a-şi răspîndi ideile în această ţară ; şi dacă şansele 
de succes sînt în raport direct cu furia pe care a şi stîrnit-o 
în rîndurile autorităţilor superioare şi supreme, perspectivele 
ei nu sînt de loc proaste. 

Dintre ziarele care apar în afara oraşului Berna nu voi 
menţiona decît unul : „Evolution " 167, cum a botezat acum 
Becker, conducătorul detaşamentului de voluntari, ziarul său 
„Revolution u. Acest ziar, cel mai intransigent dintre publica
ţiile care apar în Elveţia, pledează stăruitor pentru o nouă 

* - „Blînd în formă, dar necuţător în fond. - Nota Trad. 
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revoluţie europeană şi încearcă să-şi recruteze adepţi din 
rîndurile celor din jurul său. Drept recunoştinţă, este urît de 
burghezul care ţine la liniştea sa, şi în afară de emigranţii 
germani din Elveţia, Besa;on şi Alsacia nu prea are alţi 
cititori. 

Intr-unul dintre articolele următoare mă voi ocupa mai 
pe larg de ziarele care apar în afara cantonului Berna 168, 

Scris de F. Engels 
la 1 1  ianuarie 1849 

Publicat în 
„Noua gzetă renană" nr H l7 
din 17 ianuarie 1849 

Se ipăreşe după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba ]ermanl 
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Montesquieu al L VI-lea 

I 

Colonia, 20 ianuarie. „Onorabilul" Joseph Dumont pune 
pe un anonim - pe care nu el îl plăteşte, ci acesta îl plă
teşte pe el, şi care, în apeluri publicate în afara părţii redac
ţionale a ziarului, prelucrează pe alegătorii iniţiali - să lan
seze următoarea apostrofă la adresa „Noi gazete renane" : 

„«Noii gazete renane», wganul democraţiei, i-a făcut plăcere să ia 
notă de articolele publicate în ziarul nostru sub titlul «Către alegătorii 
iniţiali> şi să arate că ele au fost exrase din «Neue Preussische Zeilung». 

Ca răspns la această minciună, declarăm că aceste articole sînt 
plătite ca anunţuri, că ele, cu excepţia celui dintîi, care a fost luat din 
«Parlament-Crrespondenz», au fost scrise la Colonia şi că pînă acum 
autoul Io� nu numai că n-a citit «Neue Preussische Zeitung», dar nici 
măcar nu l-a văzut Teodată" .  

Inţelegem cit d e  important este pentru Montesquieu 
al L Vl-lea să-şi consolideze dreptul de proprietate. Inţelegem, 
de asemenea, cit de importantă este pentru d-l Dumont de
claraţia că „este plătit" chiar pentru manifeste şi anunţuri pe 
care el le culege, le tipăreşte şi le difuzează în interesul 
propriei sale clase, în interesul burgheziei. 

Cît despre anonim, credem că îi este cunoscut dictonul 
francez : „Les beaux esprits se rencontrent" *. Nu e vina lui 
dacă produsele propriei sale minţi seamănă ca două picături 
de apă cu raţionamentele lui „Neue Preussische Zeitung " şi 
ale „Uniunilor prusiene " 169• 

Noi n-am citit niciodată anunţurile lui din „Kolnische 
Zeitung" ,  ci am aruncat doar o privire fugitivă asupra ma
nifestelor tipărite în tipografia lui Dumont, care ne-au fost 
trimise de pretutindeni. Dar acum, făcind o comparaţie între 

* - „ine se aseamănă se adună" . - Nota Trad. 
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ele, găsim că această maculatură joacă în acelaşi timp rolul 
le anunţ şi de manifest. 

Pentru a ne ispăşi păcatul comis faţă de anonimul Mon
tesquieu al LVI-lea, ne-am supus grelei pedepse de a citi 
toate anunţurile lui apărute în „Kolnische Zeitung" şi de a 
prezenta spre apreciere publicului german proprietatea lui 
spirituală privată, considerată ca o „proprietate comună" . 

Aici e înţelepciunea ! 
Montesquieu al L VI-lea se ocupă cu predilecţie de pro

blema socială. El a găsit „calea cea mai uşoară, cea mai sim
plă" pentru rezolvarea ei şi recomandă pilulele sale Morrison 
cu patosul mieros, naiv şi neruşinat al unui şarlatan : 

„Dr calea cea mai uşo&ră, cea mai simplă pentru rezolvarea e i •  
fadică a problemei sociale) „este să adoptăm constituţia acordată l a  
5 decembrie nl trecut, s-o revizuim, apoi să-i silim pe toţi să jure că 
o vor respecta şi în felul acesta să intre în vigoare. Aceasta este singura 
cale de salvare pentru noi„. Prin urmare, cine are în piept o inimă ce 
palpită pentru fraţii săi săraci, cine vrea să ospăteze pe cei flăminzi şi  
să îmbrace pe cei  goi, într-un cuvînt cine vrea să rezolve problema 
socială să nu·j aleagă pe cei ce se pronunţă împotriva constituţiei" 
�Montesquieu al L Vl-lea) . 

Votaţi pentru Brandenburg-Mantcuffel-Ladenberg, şi pro
blema socială va fi rezolvată „pe calea cea mai simplă" şi 
„cea mai uşoară" I Votaţi pentru Dumont, Camphausen, 
Wittgenstein sau chiar penLru dii minorum gentium *, de 
felul lui Compes, Mevissen etc., şi problema socială va fi re
zolvată I „Problema socială"  pentru un vo t I Cine „vrea să 
ospăteze pe cei flmînzi şi s ă  îmbrace pe cei goi " să voteze 
pentru Hansemann şi Stupp I Pentru fiecare vot - o problemă 
socială mai puţin ! Adoptarea constituţiei acordate - voila 
la solution du probleme social I **.  

Nu ne îndoim nici un moment că nu numai Montesquieu 
al LVI-lea, dar nici patronii lui din „Uniunea cetăţenească " 170 
nu vor aştepta adoptarea, revizuirea 171, jurămîntul şi sanc
ţionarea constituţiei acordate, pentru „a ospăta pe cei flă
mînzi şi a îmbrăca pe cei goi " .  Pentru aceasta s-au şi luat 
măsurile necesare. 

Acum cîteva săptmîni s-au şi difuzat pe aici nişte cir
culare prin care capitaliştii aduc la cunoştinţa patronilor 
meşteşugari, micilor negustori etc. că, ţinîndu-se seama de 

* - textual : „zeii mai mici" ; în sens figurat : „mărimi de gradul 
doi" .  - Nota Red. 

** - iată rezolvarea problemei sociale. - Nota Trad. 
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actuala stare de lucruri şi de faptul c ă  creditul a început să 
reînvie, din considerente filantropice dobînda se ridică de 
la 4 la 5 %1. - Prima rezolvare a problemei sociale I 

Consiliul municipal local a întocmit, în acelaşi spirit, „o 
carte de muncă" pentru nenorociţii care mor de foame sau 
sînt nevoiţi să vîndă oraşului braţele lor de muncă (comp. 
nr. 187 al „Noii gazete renane " *) . Cititorii noştri îşi amin
tesc, poate, că în această cartă acordată muncitorilor se 
spune că, potrivit prevederilor contractului, muncitorul rămas 
fără lucru este supus supravegherii politiei. - A doua re
zolvare a problemei sociale ! 

La Colonia, consiliul municipal a înfiinţat, în scurt timp 
după evenimentele din martie, o cantină destul de convena
bilă, bine utilată, cu încăperi frumoase, bine încălzite etc. 
După proclamarea constituţiei acordate, în locul acestui 
local i s-a acordat cantinei un altul, aflat sub conducerea 
unei societăţi filantropice, unde camerele nu sînt încălzite, 
unde nu este destulă veselă şi unde nu se permite oamenilor 
să ia masa acolo, pe loc, iar o porţie dintr-un fel de fiertură 
se vinde cu 8 pfenigi. - A treia rezolvare a problemei 
sociale I 

La Viena, cit timp oraşul s-a aflat în mîinile lor, munci
torii au păstrat banca, casele şi avuţiile burghezilor fugiţi 
din oraş . La întoarcerea lor, aceiaşi burghezi i-au denunţat 
pe aceşti „tîlhari " lui Windischgratz, cerînd ca ei să fie 
spînzura/i. Şomerii care s-au adresat consiliului municipal 
au fost înrolaţi în armată şi trimişi împotriva Ungariei. -
A patra rezolvare a problemei sociale I 

La Breslau **,  consiliul municipal li guvernul au aruncat 
cu nepăsare în braţele holerei pe nefericiţii care erau ne
voiţi să-şi caute adăpost la azilul de bătrîni, lipsindu-i de mij
loacele de existenţă indispensabile din punct de vedere 
fizic, şi n-au dat atenţie victimelor cruntei lor filantropii 
decît atunci cînd epidemia a devenit ameninţătoare şi pen
tru ei. - A cincea rezolvare a problemei sociale I 

La Uniunea „cu dnezeu înainte, pentru rege şi patrie" 
din Berlin, unul dintre pietenii constituţiei acordate şi-a 
exprimat regretul c ă, pentru satisfacerea intereselor şi reali
zarea planurilor sale, tot mai e nevoit să facă complimente 
„proletariatului" .  

* Vezi volumul de faţă, pag. 16-169. - Nota Red. 
0 Denumirea poloneză : Wro:law, - Nota Red. 
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lată în ce constă „rezolvarea problemei sociale" I 
„Spionii prusieni sînt atît de periculoşi tocmai pentru că 

nu sînt plătiţi niciodată şi speră totdeauna că vor fi plătiţi " ,  
spune prietenul nostru Heine. Iar burghezii prusieni tocmai 
de aceea sînt atît de periculoşi pentru că nu plătesc niciodată, 
dar promit într-una că vor plăti. 

Burghezii englezi şi francezi îşi permit să cheltuiască 
mulţi bani cu ocazia alegerilor. Metodele lor de corupere le 
ştie toată lumea. Cit despre burghezii prusieni, „ei sînt oa
meni foarte înţelepţi ! " . Fiind prea virtuoşi şi prea serioşi 
pentru a-şi deschide punga, ei plătesc cu „rezolvarea proble
mei sociale" .  Căci ea nu costă doar nimic I Totuşi, Mon
tesquieu al LVl-lea, după cum ne asigură în mod oficial Du
mont, plăteşte barem taxele pentru anunţurile pe care le citim 
în „Kolnische Zeitung" şi pe deasupra ne oferă - şi încă pe 
gratis - rezolvarea „problemei sociale" .  

Partea practică a acestor „petites oeuvres" ale lui Montes
quieu al nostru se reduce, aşadar, la următoarele : votaţi 
pentru Brandenburg-Manteuffel-Ladenberg ! Alegeţi pe Camp
hausen şi Hansemann I Trimiteţi-ne la Berlin, lăsaţi-i mai 
întîi pe oamenii noştri să se consolideze acolo I lată în ce 
constă rezolvarea problemei sociale I 

Nemuritorul Hansemann a rezolvat această problemă. 
Mai întîi trebuie restabilită ordinea pentru a putea restabili 
creditul. Apoi, ca în 1844, cînd „Iubiţii mei ţesători din Sile
zia aveau nevoie de ajutor şi trebuiau ajutaţi " ,  pentru re
zolvarea „problemei sociale" se va recurge la praf de puşcă 
şi gloanţe I 

De aceea votaţi pentru prietenii constituţiei acordate ! 
Dar Montesquieu al LVl-lea adoptă constituţia acordată 

numai pentru ca după aceea s-o poată revizui şi să jure că o 
va respecta. 

Dar, drăguţule Montesquieu, o dată ce ai adoptat consti
tuţia, ai s-o revizuieşti nmai pornind de la propriile ei 
principii, adică ai s-o revizuieşti numai în măsura în care 
treaba asta va face plăcere regelui şi celei de-a doua Ca
mere, care e alcătuită din iuncheri de la ţară, baroni ai finanţei, 

, funcţionari superiori şi popi. Această singură revizuire posi
bilă a fost înscrisă cu precauţie în însăşi constituţia acordată. 
Ea constă în renunţarea la sistemul constituţional şi în resta
bilirea vechiului regim creştin-german, bazat pe împărţirea 
în stări sociale. 
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Aceasta este singura revizuire posibilă şi singura care e 
1ngăduită după adoptarea constituţiei acordate, şi cu acest 
lucru nu putea să nu fie de acord perspicacele Montesquieu. 

Partea practică a acestor petites oeuvres ale lui Montes
quieu al LVI-lea se reduce, aşadar, la următoarele : votaţi 
pentru Hansemann-Camphausen ! Votaţi pentru Dumont
Stupp I Votaţi pentru Brandenburg-Manteuffel I Adoptaţi con
stituţia acordată I Alegeţi delegaţi care să adopte constituţia 
acordată I Şi toate acestea sub pretextul rezolvării „proble
mei sociale" .  

Şi, la urma urmei, la c e  dracu mai e nevoie de u n  pretext 
dacă este vorba de constituţia acordată I 

Dar Montesquieu al nostru a avut grijă, bineînţeles, ca 
sfatul său practic în legătură cu rezolvarea „problemei so
ciale" ,  adică adevărata esenţă a giganticei sale opere, să fie 
precedat de o parte teoretică. S ă  examinăm deci această 
parte teoretică. 

Acest profund gînditor ne explică mai întîi ce sînt „pro
blemele sociale" . 

„Aşadar, ce este, în esenţ., problema socială ? 
Omul trebuie să răiască şi vrea să trăiască. 
Pentru a trăi, el are nevoie de locuinţă, de îmbrăcăminte şi de hTană. 
Natura nu produce de loc locuinţă şi îmr.căminte, iar hrana care 

Creşte în stare sălbatică este extrem de srăcăcioasă şi în cantitate cu 
totul insuficientă. 

De aceea omul trebuie să se îngrij ească l însuşi de satisfacerea 
acestor nevoi. 

Acest lucni se face prin muncă. 
De aceea munca este prima condiţie a vieţii nostre, fără ea nu 

putem trăi. 
La popoareJe primitive, fiecare îşi constuia singur coliba, îşi con

fC'cţiona singur îmbrăcămintea din piei de animale, îşi culegea singur 
fructele pentru hrană. Aceasta a fost starea primitivă. 

Dar, dacă omul nu are nevoie de nimic altceva în afară de locuinţa, 
îmbrăcăminte şi hrană, dacă nu urmăreşte altceva decît să-şi satisfacă 
nevoile sale fizice, înseamnă că se află pe aceeaşi treaptă u animalele, 
căci lurul acesta îl fac şi animalele. 

Omul însă este o fiinţă superioară în comparaţie cu animalul ; el 
are nevoie de mai mult pentru a răi : îi trebuie bucurii, trebuie să se 
ridice pînă la o valoare morală. Şi toate acestea le poate obţine numai 
trăind n societate. 

Dar, de îndat. ce oamenii au început să trăiască în societate, con
liţiile vieţii lor s-au schimbat cu desăvîrşire. Ei şi-au dat curînd seama ' 
că munca devine mult mai uşoară dacă fiecare om în parte efectuează 
numai o anumită muncă. Şi atuni unii au început să coasă haine, alţii 
să constuiască case, iar alţii să procure hrana, şi unii dădeau celorlalţi 
ceea ce le lipsea. Aşa s-au format, de la sine, diferitele profesiuni ale 
oamenilor : unii au devenit vînătri, alţii mştşugari, iar alţii agricul-
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tori. Dr oamenii nu s-au oprit aici, deoarece omenirea trebuie să meargă 
înainte. Ei au început să facă invenţii. Au inventat torsul şi ţesutul, au 
învăţat să prelucreze ier.I, să tăbăcească pieile. Cu cit se făceau mai 
multe invenţii, cu atît deveneau mai variate meşteşugurile, cu aît de
venea mai uşoară agricultura, căreia mşteşugurile i-au dat plugul şi 
czmaua. Unele domenii ale muncii ajutau pe celelalte, toate fiind strîns 
legate între ele. Apoi oamenii au faceput să stabilească legături şi cu 
popoarele vecine. Un popor avea ceea ce îi lipsea altuia, iar acesta avea 
ceea ce-i lipsea primului. A început schimbul. Aşa a apărut comerţul 
şi, o dată cu l, o nouă ramură de activitate omenească. Aşa s-a ridicat 
cultura de ia o treaptă la alta ; de la primele invenţii elementare s-a 
ajuns în sfîrşit, după multe secole, la invenţiile din vremurile noastre. 

Astfel au oreat oamenii ştiinţele şi atele, iar viaţa a devenit tot mai 
bogată şi mai variată. Medicul lecuia pe bolnavi, preotul ţinea predici 
negu.storul făcea comerţ, plugarul lucra pămîntul, horticultorul cultiva 
flori, zidarul construia case, pentru care tîmplarul furniza mobilierul 
necsar, morauul măcina făina din cre brutarul cocea pîine. O meserie 
era strîns legată de alta ; nimeni nu putea rmîne izolat, nimeni nu putea 
să-şi satisfacă singur nevoile. 

Acestea sînt relaţiile sociale. 
Ele au apărut în mod cu totul firesc, de la sine. Şi dacă voi faceţi 

astăzi o revoluţie cre să distrugă din temelii toate aceste relaţii, ir 
mîine începeţi din nou viaţa de la început, se vor crea din nou exact 
aceleasi relaţii care există acum. Aşa s-au petrecut lule, de-a lungut 
mileniilor, la toate popoarele de pe globul pămîntesc. Şi dacă face cineva 
acum deosebire între muncitori şi burghezie înseamnă că spune o min
ciună sfruntată. Muncim cu toţii, fiecare în felul său, fiecare după pu
terile şi capacităţile sale. Medicul munceşte cînd îl vizitează pe bolnav, 
muzicantul cînd cîntă p entru cei ce dansează, negustorul cînd îşi scrie 
corespondenţa. Toţi muncesc, ficare la locul său • .  

lată înţelepciunea ! Cine are urechi de auzit să audă ! 
Aşadar, ce este, în fond, problema fiziologică ? 
Fiecare corp fizic presupune o anumită greutate, densi

tate etc. Fiecare corp organic este alcătuit din diferite părţi 
componente ; fiecare din ele îşi exercită funcţia ei specială, 
şi între organele care acţionează unul asupra celuilalt există 
o strînsă legătură. 

„Acestea sînt relaţiile fiziologiceu .  
Montesquieu al  LVI-lea are, incontestabil, un original ta

lent de a simplifica ştiinţa. Daţi un patent (fără garanţii din 
partea guvernului) pentru Montesquieu al LVI-lea I 

Produsele muncii se produc numai prin muncă. Dacă nu 
semeni, nu culegi ; dacă nu torci, n-ai pînză etc. 

Europa se va pleca, plină de admiraţie, în faţa marelui 
geniu care, aici în Colonia, singur, fără nici un ajutor din 
partea lui „Neue Preussische Zeitung " ,  a descoperit aceste 
adevăruri. 

In procesul muncii, oamenii intră în anumite relaţii unii 
cu altii. Are loc o diviziune a muncii, mai mult sau mai puţin 
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variată. Unul coace pîinea, altul bate fierul, unul tulbură 
{wihlt] , altul se tînguie [heult] 172, Montesquieu al LVI-lea 
scrie şi Dumont tipăreşte. Iată, Adam Smith, de la cine tre
buie să înveţi l 

Şi această descoperire - că munca şi diviziunea muncii 
sînt condiţiile existenţei oricărei societăţi omeneşti - îi per
mite lui Montesquieu al LVI-lea să ajungă la concluzia că 
„diferitele stări " sînt în conformitate cu natura, că deosebirea 
dintre „burghezie şi proletariat " e „o minciună sfruntată ", 
că, chiar dacă o „revoluţie" ar distruge azi din temelii „re
laţiile sociale" existente, „se vor crea din nou exact aceleaşi 
relaţii care există acum" şi că, în sfîrşit, este neapărat ne
cesar să fie aleşi delegaţi în spiritul lui Manteuffel şi al con
stitu ţiei acordate dacă ai în pieptul tău „o inimă care palpită 
pentru fraţii tăi săraci " şi vrei să te bucuri de consideraţia 
lui Montesquieu al LVI-lea. 

„Aşa s-au petrecut lucrurile, de-a lungul mileniilor, la 
toate popoarele de pe globul pămîntesc" I ! I In Egipt a 

existat muncă şi diviziune a muncii - şi caste ; în Grecia 
şi în Roma muncă şi diviziune a muncii - şi oameni liberi 
şi sclavi ; în evul mediu a existat muncă şi diviziune a muncii 
- şi feudali şi iobagi, bresle, stări etc. In vremea noastră 
există muncă şi diviziune a muncii - şi clase, dintre care 
una este posesoarea tuturor uneltelor de producţie şi mijloa
celor de existenţă, în timp ce cealaltă trăieşte numai atîta 
timp cît îşi vinde munca, şi îşi vinde munca numai atîta 
timp cît clasa patronilor se îmbogăţeşte din cumpărarea 
acestei munci. 

Şi, după toate acestea, nu este oare limpede ca lumina 
zilei că „de-a lungul mileniilor, la toate popoarele de pe glo
bul pămîntesc, lucrurile s-au petrecut aşa" cum se petrec în 
prezent în Prusia, pentru că munca şi diviziunea muncii au 
existat dintotdeauna sub o formă sau alta ? Sau poate că în 
realitate lucrurile stau tocmai invers, şi anume relaţiile so
ciale, relaţiile de proprietate, au fost mereu răsturnate toc
mai din cauza permanentelor schimbări intervenite în modul 
de muncă şi de diviziune a muncii ? 

In 1 78g burghezii n-au spus societăţii feudale : nobilule, 
rămîi nobil ; iobagule, rămîi iobag ; breslaşule, rămîi breslaş, 
căci fără muncă şi diviziune a muncii nu există societate I 
Fără aer nu poate exista viaţă l Inspiraţi deci aerul înnăbu
şitor şi nu deschideţi geamurile, aşa raţionează Montesquieu 
al LVI-lea. 
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Trebuie să aibă cineva întreaga impertinenţă naiva
prostănacă a unui filistin imperial german îmbătrînit într-o 
ignoranţă vulgară, pentru ca după ce şi-a băgat în creierul 
său leneş, şi încă în mod superficial şi denaturat, noţiunile 
elementare de economie politică - muncă, diviziunea muncii 
- să debiteze, pe un ton de oracol, sentinţe în probleme cu 
care secolul nostru îşi rupe dinţii. 

„Fără muncă şi diviziunea muncii nu există societate I 
De aceea 

alegeţi ca delegaţi pe prietenii constituţiei prusiene acor
date, şi numai pe prietenii constituţiei acordate" .  

Acest epitaf v a  fi cîndva săpat cu litere d e  o şchioapă 
pe pereţii unui splendid mausoleu de marmoră, pe care 
posteritatea recunoscătoare va considera de datoria ei să-l 
ridice în memoria aceluia care a rezolvat problema socială : 
Montesquieu al LVI-lea (a nu se confunda cu Heinrich 
al CCLXXXIV-lea von Reuss-Schleiss-Greitz-Lobenstein
Eberswalde * ! ) .  

Montesquieu al  LVI-lea nu ascunde nimănui „unde-i 
buba" şi ce are de gînd să facă de îndată ce va fi proclamat 
legiuitor. 

„Statul - ne dăscăleşte el - trebuie să aibă grijă ca fiecare să pri
mească o educa/ie care să-i dea posibilitatea să înveţe ceva ca 
lumea•. 

Montesquieu al L VI-lea n-a auzit niciodată că, în condi
ţiile actuale, diviziunea muncii înlocuieşte munca complexă 
cu munca simplă, pe adulţi cu copii, pe bărbaţi cu femei, pe 
muncitorii independenţi cu automate, că pe măsură ce se 
dezvoltă industria modernă instrucţiunea muncitorului devine 
imposibilă şi inutilă. Noi nu-l trimitem pe acest Montesquieu 
din Colonia la Saint-Simon sau la Fourier, ci la Malthus şi 
Ricardo. Să înveţe, mai întîi, prostănacul nostru principiile 
elementare ale relaţiilor actuale înainte de a le îmbunătăţi 
şi a emite maxime de oracol. 

„De oamenii care sărăcesc din cauză de boală sau de bătrînete tre
buie să aibă grijă comunitatea•. 

Dar dacă însăşi comunitatea sărăceşte - ceea ce este 
absolut inevitabil cînd, o dată cu acordarea noii constituţii, 

* Aluzie la Heinrich al LXXII-lea von Reuss-Lobenstein-Ebersdorf. -
Nota Red. 
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se fixează impozite în valoare de 1 00.000.000, iar starea de 
?Sediu devine epidemică - ce se va întîmpla atunci, Mon
tesquieu 1 

„ln cazurile cînd noile invenlii sau crizele comerciale distrug ramuri 
întregi de produc/ie, stalul trebuie să vină în ajutorul celor care au de 
suie rit şi să se îngrijească de ei" .  

Oricît de puţin ar cunoaşte Montesquieu din Colonia sta
rea de lucruri din lumea asta, nu cred totuşi să-i fi rămas 
ascuns faptul că „noile invenţii " şi crizele comerciale sînt 
tot atît de permanente ca şi decretele ministeriale şi terenul 
legalităţii în Prusia. In Germania, noile invenţii îşi găsesc 
aplicare numai atunci cînd concurenţa cu celelalte popoare 
face din introducerea lor o problemă vitală ; şi trebuie oare 
ca ramurile industriale nou apărute să se ruineze pentru a 
veni în ajutorul ramurilor pe cale de a pieri ? Noile ramuri 
industriale care apar ca urmare a unor invenţii tocmai de 
aceea apar, pentru că produc mărfuri mai ieftine decît cele 
pe cale de a pieri. Şi care naiba ar mai fi avantajul dacă ele 
ar trebui să le ţină în spinare pe acestea din urmă ? In ce 
priveşte statul sau guvernul, el, după cum se ştie, dă numai 
în aparenţă. Trebuie să i se dea lui mai întîi, ca să dea şi el 
cuiva. Dar cine să-i dea, Montesquieu al LVI-lea ? Ramurile 
industriale pe cale de a pieri, ca să piară şi mai repede ? Sau 
cele care abia iau fiinţă, ca să se ruineze chiar de la început ? 
Sau poate ramurile industriale care nu au fost încă atinse de 
noile invenţii, pentru ca să fie aduse la stare de faliment 
prin născocirea unui nou impozit ? Gîndeşte-te bine la toate 
acestea, Montesquieu al LVI-lea I 

Dar crizele comerciale, drăguţule ? Cînd izbucneşte o 
ciză comerială europeană, prima grijă a statului prusian 
este cum să stoarcă, prin execuţii silite şi alte asemenea 
mijloace, ultimii bănuţi din obişnuita sursă de impozite. 
Bietul stat prusian I Pentru ca el să poată face inofensive 
crizele comerciale, ar trebui ca, în afară de munca naţională, 
să mai aibă încă o a treia sursă de veituri, în sferele siderale. 
In on.ce caz, dacă prin urările de Anul nou ale majestăţii-sale, 
prin ordinele către armată ale lui Wrangel sau prin decre
tele ministeriale ale lui Manteuffel s-ar putea scoate bani 
din piatră seacă, „refuzul de a se plăti impozite" nu ar semăna 
atîta panică în rîndurile „iubiţilor supuşi"  prusieni, iar pro
blema socială ar fi rezolvată şi fără constituţia acordată. 
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Se ştie că „Neue Preussische Zeitung" i-a aplicat lui 
Hansemann al nostru epitetul de comunist, pentru că avea 
intenţia să anuleze scutirile de impozite. Montesquieu a\. 
nostru, care, acolo la Colonia, n-a citit niciodată „Neue
Preussische Zeitung" ,  ajunge în mod independent la ideea de 
a califica drept „comunist" şi „republican roşu" pe oricine 
ameninţă constituţia acordată ! Aşadar, votaţi pentru Man-
teuffel ; altfel veţi fi consideraţi nu numai drept duşman! 
personali ai muncii şi ai diviziunii muncii, dar şi drept co� 
munişti şi republicani roşii. Recunoaşteţi cel mai nou „teren 
al legalităţii " al lui Briggemann sau renunţaţi la Code 
civil ! m 

Figaro, tu n'aurais pas trouve :a I * 
ln numărul de mîine vom da mai multe amănunte despre 

Montesquieu al LVI-lea I 

• - Figaro, ţie nu ţi-ar fi trecut prin gind aşa ceva I (Beaumarcha!s. 
„Nna lui Figaro"}.  - Nota Red. 

1 4  - Marx-Engels - Opere, voi. 6 



210 Montesquieu al L VI-lea 

II 

Colonia, 21 ianuarie. Montesquieu al L Vl-lea cu perfecta 
şiretenie meschină a unui geambaş versat, încearcă să vîndă 
„calul de dar " , · constituţia acordată. El este un Montesquieu 
al iarmarocului de cai. 

Cine nu doreşte constituţia acordată înseamnă că vrea 
republică, şi nu republică pur şi simplu, ci republica roşie I 
Din păcate, la alegerile noastre nu se vorbeşte aproape de 
loc de republică şi cu atît mai puţin de republica roşie. Iată 
despre ce este, pur şi simplu, vorba : 

Sînteţi pentru vechiul absolutism şi pentru o reînnoire a 
regimului bazat pe stări sociale sau vreţi un sistem repre
zentativ burghez ? Vreţi o organizare politică în concordanţă 
u „relaţiile sociale existente" în secolele trecute sau doriţi 
una care să corespundă „relaţiilor sociale existente" în se
colul vostru ? 

Aşadar, nici nu poate fi vorba, în cazul de faţă, de o 
luptă împotriva relaţiilor de proprietate burgheze, de o luptă 
ca aceea care are loc acum în Franţa şi care se pregăteşte 
în Anglia. Este vorba mai curînd de lupta împotriva unei 
orînduiri politice care pune în pericol „relaţiile de proprie
tate burgheze" prin faptul că predă cîrma statului în mîinile 
reprezentanţilor „relaţiilor de proprietate feudale", ale rege
lui prin graţia lui dumnezeu, ale armatei, ale birocraţiei, ale 
iuncherilor rurali şi ale unui mic număr de baroni ai finanţei 
şi de mic-burghezi legaţi de ei. 

Cu ajutorul constituţiei acordate, problema socială este 
rezolvată în spiritul acestor domni. Asupra acestui lucru nu 
încape nici o îndoială. 

Ce este „problema socială" în sensul pe care i-l atribuie 
funcţionarul ? Este p ăstrarea salariului său şi a dominaţiei 
sale de pînă acum asupra poporului. 
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Şi ce este „problema socială" pentru nobilime şi pentru 
marii moşieri din rîndurile ei ? Este menţinerea vechilor 
privilegii funciare feudale, acapararea de către familiile no
bile a posturilor celor mai bine remunerate din armată şi 
din administraţie şi, în sfîrşit, pomenile directe din vistieria 
statului. In afară de aceste interese materiale palpabile - şi 
de aceea „cele mai sacre0 - ale domnilor „cu dumnezeu 
înainte, pentru rege ş.1 p atrie" ,  pentru ei este vorba, fireşte, 
şi de păstrarea privilegillor sociale care disting specia lor de 
specia inferioară a burghezilor, ţăranilor şi plebeilor. Vechea 
Adunare naţională a fost dizolvată tocmai pentru că a cu
tezat să atenteze la aceste „sacre dnterese" .  Ceea ce înţeleg 
aceşti domni prin „revizuirea" constituţiei acordate nu este 
altceva, după cum am arătat mai sus, decît introducerea 
unui regim bazat pe stări sociale, adică a unei orînduiri po
litice care reprezintă interesele „sociale" ale nobilimii feu
dale, ale birocraţiei şi ale puterii regale prin graţia lui 
dumnezeu. 

Repetăm : nu încape nici o îndoială că „problema socială" 
este rezolvată, de această constituţie, în spiritul nobilimii şi 
al birocraţiei, că ea, cu alte cuvinte, dăruieşte acestor domni 
o formă de guvernămînt care asigură acestor semizei posi
bilitatea de a exploata în voie poporul. 

Dar rezolvă, oare, această constituţie „problema socială" 
în spiritul burgheziei ? Cu alte cuvinte, oferă ea burgheziei 
o formă de stat în care să poată conduce în deplină liber
tate treburile comune ale clasei ei - interesele comerţului, 
ale industriei şi agriculturii -, în care să poată cheltui cit 
mai productiv finanţele statului, să asigure o organizare cit 
mai economicoasă a administrării finanţelor, să protejeze în 
mod efectiv munca naţional ă în afara ţării, iar în interiorul 
ei să deschidă toate izvoarele bogăţiei naţionale, curăţin
du-le de nămolul feudal ? 

Ne oferă oare istoria măcar un exemplu în care burghezia, 
împreună cu un rege ce i-a fost acordat prin graţia lui dum
nezeu, să fi fost în stare să instaureze o formă politică de stat 
corespunzătoare intereselor ei materiale ? 

Ca să întemeieze monarhia constituţională, în Anglia ea a 
fost nevoită să alunge de două ori pe Stuarţi, în Franţa -
străvechea dinastie a Bourbonilor, iar în Belgia - pe repre
zentanţii casei de Nassau m. 

Cum se explică acest fenomen ? 

1 4* 
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Un rege ereditar prin graţia lui dumnezeu nu este un indi
vid izolat ; el este întruchiparea vechii societăţi în cadrul 
celei noi. Puterea de stat în mîinile regelui prin graţia lui 
dumnezeu înseamnă puterea de stat în mîinile vechii societăţi, 
care există numai sub formă de ruine, înseamnă puterea de 
stat în mîinile stărilor feudale, ale căror interese sînt cate
goric ostile intereselor burgheziei. 

Dar baza constituţiei acordate este tocmai „regele prin 
gratia lui dumnezeu" .  

Aşa cum elementele feudale ale societăţii văd în  regele 
prin graţia lui dumnezeu capul lor politic, tot aşa şi regele 
prin graţia lui dumnezeu vede în stările feudale baza sa so
cială, faimosul „sprijin al coroanei" .  

De aceea, ori de cite ori interesele feudalilor şi ale armatei 
şi birocraţiei subordonate lor se ciocnesc cu interesele bur
gheziei, puterea regală prin graţia lui dumnezeu este nevoită 
să recurgă la o lovitură de stat, şi atunci se pregăteşte o criză 
revoluţionară sau contrarevoluţionară. 

De ce a fost dizolvată Adunarea naţională ? Numai pentru 
că reprezenta interesele burgheziei împotriva intereselor feu
dalismului, pentru că voia să înlăture relaţiile feudale care 
constituiau o piedică pentru dezvoltarea agriculturii, să sub
ordoneze armata şi birocraţia intereselor comerţului şi in
dustriei, să pună capăt jafului practicat în vistieria statului, 
să desfiinţeze titlurile de nobleţe şi titulaturile birocratice. 

Toate aceste probleme priveau cu precădere şi în mod di
rect interesele burgheziei. 

Aşadar, loviturile de stat şi crizele contrarevoluţionare sînt 
condiţiile necesare pentru existenţa puterii regale prin graţia 
lui dumnezeu, care, din cauza evenimentelor din martie sau 
a altora, a fost silită să se resemneze şi să accepte, împotriva 
voinţei ei, forma aparentă a unei regalităţi burgheze. 

Poate fi oare restabilit creditul într-o orînduire de stat 
care duce în mod necesar la lovituri de stat, crize contra
revoluţionare şi stări de asediu ? 

Ce aberaţie I 
Industria burgheză trebuie să sfărîme cătuşele absolutis

mului şi ale feudalismului. O revoluţie împotriva absolutis
mului şi feudalismului dovedeşte tocmai că industria burgheză 
a atins acel grad înalt de dezvoltare cînd trebuie să-şi cuce
rească o formă de stat corespunzătoare intereselor ei sau 
să piară. 
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Sistemul de  tutelă birocratică garantat prin constituţia 
acordată înseamnă moarte pentru industrie. Gîndiţi-vă numai 
la conducerea industriei miniere din Prusia, la regulamentele 
de fabrică etc. I Dacă un fabricant englez ar face o compa
raţie între cheltuielile sale de producţie şi acelea ale unui 
fabricant prusian, ar remarca, în primul rînd, pierderea de 
timp pe care i-o pricinuieşte fabricantului prusian necesita
tea de a respecta prescripţiile birocratice. 

Care fabricant de zahăr nu-şi aminteşte de tratatul comer
cial încheiat de Prusia cu Olanda în 1839 ? 175 Cărui indus
triaş prusian nu i se urcă sîngele în obraz dacă îşi aminteşte 
de anul 1846, cînd guvernul prusian, pentru a face pe plac 
guvenului austriac, a interzis unei întregi provincii să ex
porte mărfuri în Galiţia ; iar cînd la Breslau a izbucnit o 
epidemie de falimente, guvernul prusian, nespus de mirat, a 
declarat că el nu ştia că exportul în Galiţia este atît de im
portant etc. I 

Oamenii de acest soi vor fi puşi la cîrma ţării de către 
constituţia acordată şi însuşi acest „dar" porneşte de la 
aceiaşi oameni. De aceea reflectaţi încă şi încă o dată asupra 
acestei chestiuni. 

Intîmplarea cu Galiţia face ca atenţia noastră să se în
drepte şi asupra unui alt punct. 

Atunci guvernul prusian a adus ca j ertfă contrarevoluţiei, 
care era în alianţă cu Austria şi Rusia, industria şi comerţul 
Sileziei. Această manevră se va repeta în permanenţă. Ban
cherul contrarevoluţiei austro-ruso-prusace, la care puterea 
regală prin graţia lui dumnezeu împreună cu al ei „sprijin al 
coroanei " va căuta şi va trebui să caute totdeauna sprijin 
din afară, este Anglia. Adversarul cel mai periculos al in
dustriei germane este tot Anglia. Credem că aceste două 
fapte sînt destul de elocvente. 

In interior o industrie stînjenită de cătuşele birocraţiei, şi 
o agricultură stînjenită de privilegiile feudale, iar în exterior 
un comerţ vîndut Angliei de către contrarevoluţie - iată 
soarta avuţiei naţionale a Prusiei sub egida constituţiei 
acordate. 

Raportul „comisiei financiare" a Adunării naţionale dizol
vate a aruncat suficientă lumină asupra administrării finan
ţelor statului de către guvernul prin graţia lui dumnezeu. 

Or, în acest raport au fost indicate, doar cu titlu de exem
plu, sumele scoase din vistieria statului pentru a întări 
„sprijinul coroanei" care se clătina şi pentru a acoperi cu 
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aur pe pretendenţii străini la puterea regală absolută (Don 
Carlos) . Dar aceşti bani, storşi din buzunarele celorlalţi cetă
ţeni pentru ca aristocraţia să poată duce un mod de viaţă 
corespunzător situaţiei sale şi pentru ca 1 1sprijfnul" puterii 
regale feudale să poată rămîne destul de putenic, sînt o 
nimica toată faţă de întregul buget de stat acordat o dată cu 
constituţia Manteuffel. Inainte de toate, o armată puternică, 
pentru ca minoritatea să poată domina asupra majorităţii ; o 
cit mai mare armată de funcţionari, pentru ca un număr cit 
mai mare de oameni călăuziţi de interesele lor particulare 
să se îndepărteze de interesele generale ; o cheltuire cit mai 
neproductivă a fondurilor statului, pentru ca bogăţia, aşa cum 
spune 1 1Neue Preussische Zeitung " ,  să nu-i facă pe supuşi 
prea aroganţi ; scoaterea din circulaţie a unor fonduri cît 
mai mari ale statului în loc de a le investi în industrie, pen
tru ca, în momentele de criză uşor previzibile, guvernul prin 
graţia lui dumnezeu să poată acţiona în deplină libertate îm
potriva poporului, acestea sînt principalele trăsături care ca
racterizează sistemul acordat al finanţelor statului. Cheltuirea 
în aşa fel a impozitelor percepute încît puterea de stat să fie 
opusă, ca o forţă asupritoare, de sine stătătoare şi sacră, 
industriei, comerţului şi agriculturii, în loc să fie redusă la 
rolul de simplu instrument al societăţii burgheze - iată prin
cipiul de bază al constituţiei prusiene acordate ! 

Cum e dăruitorul, aşa este şi darul ! Cum este actualul 
guven prusian, aşa este şi constituţia dăruită de el. Pentru 
a ne putea explica atitudinea ostilă a acestui guvern faţă 
de burghezie, e de ajuns să parcurgem cu atenţie proiectul 
de regulament al meseriilor alcătuit de el. Sub pretext că 
merge înainte spre asociaţie, guvernul caută să se întoarcă 
înapoi la regimul de breaslă. Concurenţa determină ieftini
rea continuă a producţiei prin ridicarea ei pe trepte tot 
mai înalte, adică folosind un ca,ital tot mai mare, aplicînd 
un sistem de diviziune a muncii tot mai dezvoltat şi utilizînd 
pe scară tot mai largă maşinile. Fiecare nouă diviziune a 
muncii depreciază vechea iscusinţă a meşteşugarului, fiecare 
nouă maşină înlătură sute de muncitori, fiecare nouă extin
dere a producţiei, adică fiecre nouă investiţie de capital, 
ruinează micul comerţ şi întreprinderile mic-burgheze. Gu
vernul promite că va protej a meşteşugul împotriva producţiei 
de fabrică, iscusinţa dobîndită - împotriva diviziunii muncii, 
micul capital - împotriva marelui capital cu ajutorul insti
tuţiilor feudale de breaslă. Aşadar, poporul german, şi în-
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deosebi poporul prusian, care numai cu greu şi cu preţul 
unei extreme încordări a forţelor, poate evita o înfrîngere 
totală în lupta cu concurenţa engleză, trebuie să devină, fără 
putinţă de împotrivire, victima ei, întrucît i se impune o 
organizare a industriei care e în contradicţie cu mijloacele 
de producţie modeme şi care este complet anihilată de in
dustria modernă I 

Noi, bineînţeles, dorim mai puţin ca oricine dominaţia 
burgheziei. Noi am fost primii care ne-am pronunţat împo
triva ei în Germania atunci cînd actualii „oameni ai fapte
lor" ,  plini de mulţumire de sine, îşi pierdeau vremea cu dis
cuţii sterile. 

Dar noi le spunem muncitorilor şi mic-burghezilor : mai 
bine să suferiţi în societatea burgheză modernă, care prin 
industria ei creează mijloacele materiale pentru întemeierea 
unei noi societăţi, care vă va elibera pe toţi, decît să vă în
toarceţi la o formă perimată a societăţii, care, sub pretextul 
de a salva clasele voastre, împinge întreaga naţiune înapoi, 
spre barbaria evului mediu ! 

Dar baza socială a guvernului prin graţia lui dumnezeu 
o constituie, după cum am văzut, stările şi rînduielile medie
vale. Guvernul acesta nu este potrivit pentru societatea 
burgheză-modernă. El este nevoit să încerce să creeze o so
cietate după chipul şi asemănarea sa. De aceea el este pe 
deplin consecvent atunci cînd încearcă să înlocuiască libera 
concurenţă prin sistemul de breaslă, filatura mecanică prin 
roata de tors şi plugul cu aburi prin sapă. 

Cum se explică atunci că, în asemenea împrejurări, bur
ghezia prusiană, în totală contradicţie cu predecesoarele ei 
- burghezia franceză, engleză şi belgiană - afirmă sus şi 
tare că deviza ei este constituţia acordată (şi, împreună cu 
ea, puterea regală prin graţia lui dumnezeu, birocraţia şi 
iuncherimea) ? 

Partea comercială şi industrială a burgheziei se aruncă 
în braţele contrarevoluţiei de frica revoluţiei, ca şi cum 
contrarevoluţia ar fi altceva decît un prolog al revoluţiei ! 

In afară de aceasta, mai există o parte a burgheziei, care, 
nepăsătoare faţă de interesele generale ale clasei sale, urmă
reşte interesele ei particulare şi chiar ostile intereselor clasei. 

Este vorba de baronii finanţei, de marii creditori ai statu-
1 ui, de bancheri şi rentieri a căror bogăţie sporeşte în mă
sura în care sărăceşte poporul, şi, în sfîrşit, de oameni a căror 
prosperitate este legată de vechile rînduieli de stat, cum este, 
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de exemplu, Dumont şi lumpenproletariatul său din publi
cistică. Este vorba de o serie de profesori orgolioşi, avocaţi 
şi alţi oameni de acest soi care pot nădăjdui să obţină posturi 
importante numai într-un stat în care a trăda guvernului in
teresele poporului înseamnă a-ţi asigura o ocupaţie rentabilă. 

Este vorba de o serie de fabricanţi care fac afaceri avan
tajoase cu guvernul, de furnizori care obţin procente în
semnate din exploatarea generală a maselor populare ; de 
mic-burghezi a căror importanţă în circuitul marii vieţi poli
tice descreşte tot mai mult ; de membri ai consiliului muni
cipal care, sub protecţia vechilor instituţii, îşi fac micile lor 
afaceri particulare murdare pe seama intereselor generale ; 
de negustori de ulei care, plătind cu trădarea revoluţiei, au 
devenit excelenţe şi cavaleri &i ordinului vulturului, de ne
gustori de postav faliţi şi speculanţi cu acţiunile căilor fe
rate deveuiţi irectori ai băncii regale 176 etc. etc. 

„Aceştia sînt prietenii constituţiei acordate " .  Dacă bur
ghezia are în pieptul ei o inimă care palpită pentru aceşti 
iraţi săraci ai ei şi dacă vrea să fie demnă de consideraţia 
lui Montesquieu al LVI-lea, să aleagă 

delegaţi în spiritul constituţiei acordate. 

Scris de K. Marx 
la 20-21 ianuarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 201 şi  202 
din 21 şi 22 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba qermană 
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Ordinul prusac de restare a lui Kossuth 

Colonia, 2 1  ianuarie. Chiar în acest moment ne-a parvenit 
următorul document instructiv, apărut în „Oppelner Kreis
blatt" : 

„Mandat de arestare. După cum se arată într-un comunicat l Co
misiei guvernament.e regale-imperiale din Cracovia, în Ungaria s-au 
luat măsuri pentru a-l expedia pe Kossuth, sub un nume schimbat, la 
Hamburg, prin Breslau. Se crede că va urma traseul Myslowith-Glei
witz-Kosel *. 

Pe baza dispoziţiilor d-lui Oberprăsidnt al provinciei Silezia, ordon 
organelor po.liţieneşti, magistraţilor şi jandrmilor locali să-I urmărească 
cu toată vigilenţa pe Kossuth, ale cărui semnalmente le dăm mai jos, In 
cz că îşi face apariţia pe teritoriul vostru, să fie arestat şi să-mi fie 
înaintat sub pază pentru noi dispoziţii" . 

(Urmează, aşa cum m arătat, semnalmentele lui Kossuth). Acest 
document insuctiv este senat : 

„Oppeln, 17 i anuarie 1 849 
Landrat rgal, Hoffman• 

Ce părere au cititorii noştri despre asemenea procedee ? 
Aceşti Manteuffeli care comandă prin graţia lui dumnezeu 
în Silezia superioară sînt oricînd gata să-l aresteze pe marele 
agitator Kossuth, în cazul că va fi înfrînt şi va reuşi să 
treacă cu bine peste graniţă, şi să-l predea călăilor săi pen
tru a-l milostivi cît mai repede cu pulbere şi gloanţe. 
Această intenţie, dacă va fi într-adevăr realizată, va fi cea 
mai josnică trădare, cea mai ruşinoasă încălcare a dreptului 
international pe care a cunoscut-o vreodată istoria. 

E drept că, potrivit vechii legislaţii a Confederaţiei ger
mane, Prusia era obligată să predea Austriei germane, la 
cererea ei, pe emigranţii politici învinuiţi de fapte săvîrşite 
pe teritoriul Confederaţiei germane. Revoluţia a desfiinţat 

* Denumirile poloneze : Myslowice, Gliwice, KoZle. - Nota Red. 
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vechea legislaţie a Confederaţiei germane şi, chiar în timpul 
guvernului Piuei, emigranţii din Viena se aflau în siguranţă 
la Berlin. Dar, faţă de Ungaria, Prusia nu are asemenea obli
gaţii. Ungaria este un stat independent, şi, dacă Prusia va 
preda pe emigranţii unguri care sînt învinuiţi numai de fapte 
săvîrşite pe teritoriul Ungariei, va comite aceeaşi infamie 
mîrşavă ca în cazul cînd ar preda Rusiei pe emigranţii ruşi 
sau polonezi. 

Nici sub regimul lui Bodelschwingh nu a îndrăznit careva 
să predea Austriei pe emigranţii din Galiţia şi Cracovia, re
fugiaţi pe teritoriul Prusiei. Dar, precum se ştie, pe atunci 
aveam monarhie absolută, pe cînd astăzi sîntem un stat 
constituţional I 

Mai mult chiar : dacă Kossuth va trece pe teritoriul Pru
siei, el nu va fi un emigrant politic, ci parte beligerantă care 
a trecut pe un teritoriu neutru. 

Austria germană, uniune de state independentă, se află 
în război cu un alt stat independent : Ungaria ; pe Prusia n-o 
interesează pentru ce se duce acest război. Nici chiar în 1831 
n-a îndrăznit cineva să predea Rusiei pe polonezii care se 
refugiaseră pe teritoriul Prusiei ; dar vezi că pe atunci eram 
sub monarhia absolută, iar astăzi sîntem un stat consti
tuţional I 

Atragem atenţia opiniei publice asupra intenţiilor bine
voitoare ale guvenului prusian faţă de Kossuth. Sîntem con
vinşi că aceasta este de ajuns pentru a stîrni un asemenea 
val de simpatie pentru cea mai mare personalitate a anului 
1 848 şi o asemenea furtună de indignare împotriva guvernu
lui, încît nici chiar un Manteuffel nu va cuteza să i se îm
potrivească. 

De altfel Kossuth se află încă la putere la Debreţin, în
conjurat de dragostea entuziastă a întregului popor maghiar, 
bravii lui husari continuă să gonească prin pusta ma
ghiară 177, Windischgratz mai stă şi acum descumpănit pe 
malurile mlăştinoase ale Tisei, iar mandatele voastre de 
arestare provoacă mai degrabă rîsul decît teama ! 

Scris de F. Engel> 
la 21 ianuarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 207 
din 28 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



„National-Zeitung" din Berlin 
către alegătorii delegaţi 

I 

2Hl 

Colonia, 25 ianuarie. Din cînd în cînd, deşi cam rar, avem 
plăcerea de a vedea cum din aluviunile lăsate de dublul 
potop - revoluţia şi contrarevoluţia - se înalţă un jalon din 
vremurile bune de odinioară, dinainte de evenimentele din 
martie. Munţii au fost mutaţi din loc, văile s-au umplut, pă
durile au fost doborîte, dar jalonul a rămas pe vechiul său 
loc, vopsit în vechile sale culori şi tot mai poartă pe el 
inscripţia „spre Schilda 178 I "  

Un asemenea jalon n e  întinde din nr. 21  al lui „National
Zeitung" 179 din Berlin braţul său de lemn pe care se află 
inscripţia „Către alegătorii delegaţi. Spre Schilda I "  

Sfatul binevoitor dat d e  „National-Zeitung" alegătorilor 
delegaţi sună astfel : 

„A sosit ceasul cînd poporul prusian păşeşte pentru a doua oară la 
exercitarea dreptului de vot universal, dobîndit cu atîta weutate" (ca 
şi cum aşa-numitul drept de vot universal care i-a fost acordat, cu dife
ritele interpretări care i se dau în fiecare sat, mai este unul şi acelasi 
drept de vot cu cel cucerit la 8 aprilie I 180) . „cînd vor fi aleşi oamenii 
care urmează să se pronunţe pentru a doua oară, arătînd care este spi
ritul ( I ) ,  părerea ( ! ! )  şi voinţa ( ! ! ! )  nu a unor stări sociale şi clase anu
mite, i ale întreglui popor" .  

Nu vom vorbi despre stilul bombastic şi stîngaci al 
acestei fraze care se mişcă alene, abia trăgîndu-şi suflarea, 
şchiopătînd, de la un cuvînt la altul. Votul universal, se 
spune în acest ziar, trebuie să ne dezvăluie în ce constă 
voinţa nu a anumitor stări sociale şi clase, ci a întregului 
popor. 

Admirabil I Dar din cine este format „întregul popor" ? 
Din „diferite stări sociale şi clase" .  
Şi din ce se compune 1 1voinţa întregului popor" ? 
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Din diferite „voinţeu ale „diferitelor stări sociale şi clase " ,  
voinţe care se  contrazic între ele, adică tocmai dintr-o 
voinţă pe care „National-Zeitung" o prezintă ca fiind direct 
contrarul „voinţei întregului popor" .  

Teribilă logică mai are şi acest „National-Zeitung" I 
Dar pentru „National-Zeitung" există o voinţă unică a 

întregului popor, care reprezintă nu suma voinţelor care se 
contrazic între ele, i o voinţă unică determinată. Şi care 
este această voinţă ? 

Aceasta este voinţa majorităţii. 
Şi ce este voinţa majorităţii ? 
Este voinţa care rezultă din interesele, din poziţia ocu

pată în viaţă, din condiţiile de existenţă ale maj orităţii. 
Prin urmare, pentru a avea una şi aceeaşi voinţă, membrii 

majorităţii trebuie să aibă aceleaşi interese, să ocupe aceeaşi 
poziţie în viaţă, să aibă aceleaşi condiţii de existenţă, sau 
trebuie să fie legaţi, măcar vremelnic, unii de alţii prin inte
resele lor, prin poziţia lor în viaţă, prin condiţiile exis
tenţei lor. 

Ca să vorbim mai limpede : voinţa poporului, voinţa ma
jorităţii este voinţa nu a diferitelor stări sociale şi clase, ci 
a unei singure clase şi a acelor clase şi părţ[ de clase care sînt 
subordonate din punct de vedere social, adică industrial şi 
comercial, acestei singure clase dominante. 

„Dar ce rezultă de aici ? "  Că voinţa întregului popor este 
voinţa clasei dominante ? 

Bineînţeles, şi tocmai votul universal este acul magnetic 
care indică totuşi, deşi după diferite oscilaţii, care este 
această clasă chemată să domine. 

Şi acest bun „National-Zeitung " tot mai continuă să fle
cărească, ca în 1847, despre o imaginară „voinţă a întregului 
popor" I 

Dar să mergem mai' departe. După această introducere 
înălţătoare, „National-Zeitung" ne uimeşte prin următoarea 
remarcă semnificativă : 

„In inuarie 1849 starea de lucruri este alta decît în zilele din mai 
1 848, atit de bogate în speranţe şi stări de spirit înălţătoare" (de ce nu 
şi pioase 1).  

Pe atunci totul sta sub podoabă de flori 
Şi strălucire de soare, 
Cîntau p ăsărrelele cu dor, oamenii 
Aveau nădejdi în a lor cugetare„. 1s1 
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„Pe atunci se părea că toată lumea este unanimă în privinţa nece
sităţii înfăptuirii imediate şi intgrale a marilor reforme, care demult 
ar fi fost realizate în Prusia, acă pe temeliile puse în 1807-1814 s-ar fi 
continuat să se construiască în spiritul din acea vreme şi în concordanţă 
cu nivelul de cultură şi de înţelegere care de atunci s-au dezvoltat " .  

„Pe atunci se părea că toată lumea este unanimă" .  Ce 
mare, ce sublimă e naivitatea lui „National-Zeitung" I Atunci 
cînd garda se retrăgea din Berlin scrîşnind din dinţi de tur
bare, cînd prinţul Prusiei a fost nevoit să fugă în grabă tra
vestit într-un veston de poştar, cînd înalta aristocraţie şi 
păturile superioare ale burgheziei, clocotind de furie, tre
buiau să-şi ascundă minia provocată de ofensa adusă regelui, 
cînd poporul, în faţa palatului, l-a silit să-şi scoată pălăria, 
în semn de omagiu, în faţa corpurilor neînsufleţite ale victi
melor din martie, - „atunci se părea că toată lumea este 
unanimă".  

E prea de tot să nutreşti asemenea iluzii ! Acum însă, cînd 
eşti nevoit să recunoşti că ai fost înşelat, să te mai apuci 
să-ţi trîmbiţezi în lumea întreagă credulitatea înşelată -
într-adevăr, c'est par trop bohomme !* 

Şi în privinţa cărui lucru „se părea că toată lumea este 
unanimă" ?  

In privinţa faptului că „trebuiau înfăptuite„. marile re
forme, care„. ar fi fost realizate, dacă„. s-ar fi continuat să se 
construiască„. "  

I n  privinţa acestui lucru toată lumea era unanimă, adică 
se părea numai că era unanimă. 

Măreaţa cucerire din martie exprimată într-un limbaj 
demn ! 

Şi ce fel de „reforme" erau acestea ? 
Dezvoltarea „temeliilor puse în 1 807-1814  în spiritul din 

acea vreme şi în concordanţă cu nivelul de cultură şi de în
ţelegere care de atunci s-au dezvoltat" .  

Adică î n  spiritul anilor 1 807-1814 şi totodată î n  cu totul 
alt spirit. 

„Spiritul din acea vreme" consta pur şi simplu în presiu
nea extrem de materială exercitată de francezi asupra mo
narhiei iunchereşti prusiene din acea vreme, precum şi în 
deficitul financiar de atunci, tot atît de puţin favorabil, l 
regatului Prusiei. Numai pentru a face ca burghezia şi ţără
nimea să fie în stare să plătească impozite, pentru a intro
duce pentru supuşii regatului Prusia, cel puţin în aparenţă, 

• - prea e prosteşte I - Nota Trad. 
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unele dintre numeroasele reforme pe care francezii le-au in
trodus cu duiumul în pârţile Germaniei cucerite de ei -
într-un cuvînt, pentru a cîrpi oarecum putreda monarhie a 
Hohenzollemilor, care pîrîia din toate încheieturile -, toc
mai pentru aceasta au fost introduse unele aşa-zise regula
mente orăşeneşti, ciuntite, legi cu privire l a  răscumpărare, 
instituţii militare etc. Toate aceste reforme se distingeau nu
mai prin faptul că erau în urmă cu o sută de ani faţă de 
revoluţia franceză din 1789 şi chiar faţă de revoluţia engleză 
din 1 640. Şi aceasta trebuie să servească drept temelie pentru 
Prusia cuprinsă de revoluţie 1 

Dar vechea înfumurare prusiană vede întotdeauna Prusia 
în centrul istoriei universale, pe cînd în realitate istoria tă
văleşte mereu în noroi acest „stat al raţiunii " .  Această 
veche înfumurare prusiană trebuie, fireşte, să ignoreze faptul 
că atîta timp cit nu a primit o lovitură de picior din partea 
francezilor, Prusia a rămas liniştită pe temeliile nedezvoltate 
din 1 807-1814,  şi nici nu se gîndea să se mişte. Ea trebuie 
să ignoreze faptul că aceste temelii au fost demult uitate. 
cînd glorioasa monarhie birocratică-iuncherească regalo
prusiană, în februarie anul trecut, a primit din nou o lovitură 
atît de puternică din partea francezilor, încît s-a rostogolit 
în mod glorios de pe „temeliile ei din 1 807-1814" .  Ea tre
buie să ignoreze faptul că pentru monarhia regală-prusiană 
nu era vorba nicidecum de aceste temelii, ci numai de pre
întîmpinarea altor consecinţe ale loviturii primite din partea 
Franţei. Dar înfumurarea prusiană ignorează toate acestea, 
şi cînd primeşte deodată această lovitură, strigă, aşa cum 
strigă un copil după doica sa, după temeliile putrede din 
1807-1814 I 

Ca şi cum Prusia din 1848 nu este, în ceea ce priveşte 
teritoriul, industria, comerţul, mijloacele de comunicaţie, cul
tura şi relaţiile de clasă, cu totul altă ţară decît Prusia 
„temeliilor din 1807-1814"  ! 

Ca şi cum de atunci pe arena istoriei n-ar fi păşit două 
clase cu totul noi - proletariatul industrial şi ţărănimea li
beră ; ca şi cum burghezi a  prusiană din 1848 nu se deose
beşte sub toate raporturile de mica burghezie timidă, umilă 
şi recunoscătoare din vremurile „temeliiloru I 

Dar toate acestea nu înseamnă nimic. Bravul prusian 
n-are nevoie să cunoască altceva decît „temeliile din 
1 807-1 814u . Tocmai acestea sînt temeliile pe care va con
tinua construcţia, şi cu asta basta. 
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Inceputul unor transformări istorice colosale se reduce 
doar la o desăvîrşire a uneia dintre cele mai meschine înşe
lătorii cu pseudoreforme - aşa este înţeleasă revoluţia în 
vechea Prusie ! 

Şi în privinţa acestor fantezii mărginite şi pline de auto
mulţumire din domeniul istoriei patriei „toată lumea pare să 
fie unanimă",  ce-i drept, slavă domnului, numai la Berlin I 

Dar să mergem mai departe. 

„Acele stări sociale şi clase care erau nevoLte să renunţe la pnv1-
legii şi avantaj e„„ care pe viitor urmau să fie pe picior de egalitate u 
toţi concetăţenii lor„., păreau gata să accepte acest luru, pătrunse de 
convingerea că vechea ordine nu mai poate dăinui şi că acest lucru co
respunde propriilor lor interese înţelese în mod just...• 

Priviţi la acest burghez mieros şi sincer smerit cum dena
turează din nou revoluţia I Nobilimea, popii, birocraţii, ofi
ţerii „păreau gata" să renunţe la privilegiile lor nu pentru 
că îi silea poporul înarmat, nu pentru că în primele momente 
de groază î n  faţa revoluţiei europene demoralizarea şi dez
organizarea care creşteau nestăvilit în propriile lor rînduri 
îi făceau incapabili să se împotrivească - nu I „Tranzacţiile " 
paşnice, binevoitoare şi avantajoase pentru ambele părţi -
pentru a folosi limbajul d-lui Camphausen - din 24 februarie 
şi 1 8  martie 182 „i-a convins pe deplin" că acest lucru „cores
punde propriilor lor interese înţelese în mod just" I 

Revoluţia din martie şi chiar 24 februarie în interesul în
ţeles în mod just al domnilor iuncheri de la ţară, al consilie
rilor consistoriali , al domnilor Reierungsrate şi al locotenen
ţilor de gardă - iată într-adevăr o descoperire colosală I 

Dar, din păcate, „astăzi nu mai este aceeaşi situaţie. Oamenii care 
au profitat de pe urma vechilor rînduieli şi sînt partizanii acestor rîn
duieli nu numai că nu ajută ei, aşa cum le impune datoria ( ! ) ,  la înlătu
rarea vechilor dărîmături şi la construirea noii case, dar vor chiar să 
consolideze vechile ruine, sub care terenul s-a zguduit atît de amenin
ţător, şi să le înfrumuseţeze cu unele forme în aparenţă adecvate noilor 
vremuri" .  

„Astăzi nu mai este aceeaşi situaţie" - aşa cum părea 
să fie în mai, adică astăzi nu mai este aşa cum nu era în 

mai -, sau astăzi este la fel cum era în mai. 
Acesta este limbajul folosit în „National-Zeitung" din 

Berlin, care pe deasupra se mai şi mîndreşte cu el. 
Intr-un cuvînt : mai 1848 şi ianuarie 1849 se deosebesc 

numai în aparenţă. Inainte se părea că contrarevoluţionarii 
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sînt conştienţi de datoria lor, - astăzi, în mod real şi făţiş, 
ei nu sînt conştienţi de datoria lor - şi aceasta îl mîhneşte 
pe paşnicul burghez. Căci datoria contrarevoluţionarilor este 
de a renunţa la interesele lor pentru propriile lor interese 
înţelese în mod just I Datoria lor este de a-şi tăia propria 
arteră vitală, or, ei nu fac acest lucru - aşa se lamentează 
adeptul intereselor înţelese în mod just. 

Şi de ce nu fac oare duşmanii voştri acum ceea ce, după 
cum spuneţi voi, este totuşi datoria lor 1 

Pentru că nici voi înşivă nu v-aţi făcut „datoria" voastră 
în primăvară, pentru că, atunci cînd aţi fost puternici, v-aţi 
comportat ca nişte laşi şi aţi tremurat în faţa revoluţiei, care 
urma să vă preamărească şi să vă dea puterea ; pentru că 
voi înşivă aţi lăsat neatinse vechile dărîmături şi v-aţi ad
mirat cu automulţumire în oglindă, învăluiţi în aureola unei 
jumătăţi de succes ! Şi acum, cînd contrarevoluţia s-a întărit 
pe neaşteptate şi vă calcă în picioare, acum, cînd terenul 
vi se clatină ameninţător sub picioare, acum cereţi contra
revoluţiei să devină servitoarea voastră, să cureţe dărîmă
turile pentru înlăturarea cărora voi aţi fost prea slabi şi 
prea laşi, - ea, cea puternică, trebuie să se jertfească oare 
pentru voi, cei slabi 1 

Prostănaci de o naivitate puierilă ce sînteţi ! Dar mai 
aşteptaţi puţin şi se va ridica poporul, şi dintr-o singură lovi
tură putenică vă va trînti la pămînt împreună cu contrarevo
luţia împotriva căreia lătraţi acum atît de neputincioşi I 



„National-Zeitung • din B erlin către alegătorii delegati 225 

II 

Colonia, 27 ianuarie. In primul nostru articol nu am luat 
în consideraţie un fapt care s-ar părea totuşi că-i poate servi 
drept justificare lui „National-Zeitung" ; „National-Zeitung" 
nu este liber, el se află sub jugul stării de asediu. Iar în con
diţiile stării de asediu el este desigur nevoit să cînte : 

Nu-mi cere să vorbesc, mă lasă. 
Misteul e destinul meu. 
Ţi-aş spune tot ce mă apasă, 
Dr soarta vrea să tac mereu I I 1 183 

Totuşi, chiar şi în condiţiile stării de asediu, ziarele apar 
nu pentru a spune contrariul celor ce gîndesc, şi, în afară de 
aceasta, starea de asediu nu are nici o legătură cu prima 
jumătate a articolului amintit, analizată de noi mai înainte. 

Nu starea de asediu poartă vina pentru stilul bombastic 
şi confuz al lui „National-Zeitung" .  

Nu starea de  asediu este vinovată că după evenimentele 
din martie „National-Zeitung" şi-a ţesut tot felul de iluzii 
naive. 

Starea de asediu nu sileşte nicidecum „National-Zeitung" 
să transforme revoluţia din 1 848 într-un apendice al reforme
lor de la 1 807-1 814. 

Intr-un cuvînt, starea de asediu nu sileşte nicidecum 
„National-Zeitung" să aibă acele idei absurde despre mersul 
dezvoltării revoluţiei şi contrarevoluţiei de la 1848 pe care, 
aşa cum am arătat acum două zile, le are acest ziar. Starea 
de asediu are putere numai asupra prezentului, dar nu şi 
asupra trecutului. 

De aceea, în critica pe care am făcut-o primei jumătăţi a 
articolului amintit, n-am ţinut seama de starea de asediu, şi 
tocmai de aceea vom ţine seama de ea  astăzi. 

15 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Incheindu-şi istorica sa introducere, „National-Zeitung" 
se adresează alegătorilor delegaţi cu următoarele cuvinte : 

„Este vorba de statonicirea progresului care şi-a roit dum şi de 
menţinerea cuceririlor dobindite" .  

Care „progres" ? Care „cuceriri" ? „Progresul " care îşi 
găseşte expresia în faptul că „astăzi nu mai este aceeaşi si
tuaţie" cum „se părea" să fie în mai ? „Cuceririle" sînt oare 
acelea că „oamenii care au profitat de vechile rînduieli„.  nu 
ajută, aşa cum le impune datoria, la înlăturarea vechilor 
dărîmături " ?  Sau „cuceririle" acordate sînt acelea care „con
solidează vechile ruine şi le înfrumuseţează cu unele forme 
în aparenţă adecvate noilor vremuri " ? 

Starea de asediu, stimaţi domni de la „National-Zeitung" ,  
nu este nicidecum o scuză pentru absurditate şi confuzie. 

„Progresul " care în prezent „şi-a croit drum" cu atîta 
succes este regresul spre vechiul sistem, şi pe zi ce trece 
mergem tot mai departe pe acest drum al progresului. 

Singura „cucerire " care ne-a rămas - şi aceasta nu este 
o cucerire specific prusiană, nu este o cucerire a lui „martie",  
ci rezultatul revoluţiei europene din 1 848 - este contra
revoluţia cea mai generală, cea mai hotărîtă, cea mai sînge
roasă, cea mai violentă, care, de altfel, nu este decît o fază 
a revoluţiei europene, şi de aceea rodul ei inevitabil va fi 
o nouă contralovitură revoluţionară generală şi victorioasă. 

Dar, poate, „National-Zeitung" ştie acest lucru tot atît de 
bine ca şi noi, numai că n-are curaj să-l spună din cauza 
stării de asediu ? Să ascultăm : 

„Noi nu vrem con tinuarea revoluţiei : noi sintem duşmanii oricărei 
anarhii, ai oricărei violente şi ai samavolniciei ; noi vrem legalitate, 
linişte şi ordine• .  

Starea de asediu, stimaţi domni, vă sileşte cel mult să 
tăceţi, dar nu să vorbiţi. De aceea luăm act de această ultimă 
frază citată ; dacă prin cuvintele ei vorbiţi dumneavoastră, cu 
atît mai bine ; dacă însă acest lucru îl spune starea de ase
diu, nu era nevoie să vă faceţi organul ei. Ori sînteţi revolu
ţionari, ori nu sînteţi. Dacă nu sînteţi, atunci din capul locu
lui sîntem adversari ; dacă sînteţi revoluţionari, atunci 
trebuie să tăceţi. 

Dar voi vorbiţi cu atîta convingere, aveţi un trecut atît 
de onest, incit putem admite liniştiţi : în această declaraţie 
starea de asediu nu are nici un amestec. 
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„Noi nu vrem continuarea revoluţiei " .  Aceasta înseamnă : 
noi vrem continuarea contrarevoluţiei. Căci contrarevoluţia 
violentă - şi acesta este un fapt istoric - ori nu este în
frîntă de loc, ori este înfrîntă numai de revoluţie. 

„Noi nu vrem continuarea revoluţiei" , aceasta înseamnă : 
noi recunoaştem că revoluţia a fost desăvîrşită, că revoluţia 
şi-a atins scopul. Or, scopul pe care l-a atins revoluţia la  
21 ianuarie 1 849 - cînd a fost scris articolul menţionat -
a fost tocmai contrarevoluţia. 

„Noi sîntem duşmanii oricărei anarhii, ai oricărei violenţe 
şi ai samavolniciei " .  

Aşadar şi duşmani ai „anarhiei" care apare după oricare 
revoluţie înainte de statornicirea noilor rînduieli, duşmani 
„ai violenţei" de la 24 februarie şi 1 8  martie, duşmani ai 
„samavolniciei" care distruge fără cruţare orînduirea pu
tredă şi găunoasele ei temelii legale I 

„Noi vrem legalitate, linişte şi ordine" I 
Intr-adevăr, momentul este bine ales pentru a te ploconi 

în faţa „legalităţii, liniştei şi ordinii" ,  a protesta împotriva 
revoluţiei şi a te asocia vociferărilor triviale împotriva 
anarhiei, violenţei şi samavolniciei ! Este bine ales tocmai 
momentul cînd, sub protecţia baionetelor şi a tunurilor, re
voluţia este înfierată în mod oficial ca o crimă de drept 
.comun, cînd „anarhia, violenţa şi samavolnicia" se practică 
făţiş prin ordonanţe semnate de rege, cînd „legile"  pe care 
camarila ni le-a impus prin violenţă sînt aplicate întotdeauna 
împotriva noastră şi niciodată în favoarea noastră, cînd „li
niştea şi ordinea" constau în faptul că contrarevoluţia este 
lăsată să acţioneze în „linişte" pentru a putea să restabi
lească vechea ei „ordine" prusacă a lucrurilor ! 

Nu, domnilor, prin cuvintele voastre nu vorbeşte starea 
de asediu, ci autenticul Odilon Barrot, tradus în limba berli
neză, cu toată mărginirea, cu toată neputinţa şi cu toate 
dezideratele lui pioase. 

Nici un revoluţionar nu poate fi atît de lipsit de tact, atît 
de pueril de naiv, atît de laş, încît să se dezică de revoluţie 
tocmai în momentul cînd contrarevoluţia îşi sărbătoreşte cele 
mai strălucite victorii. Dacă nu poate vorbi, el acţionează, 
iar dacă nu poate acţiona, preferă să tacă cu desăvîrşire. 

Dar poate că domnii de la „National-Zeitung" duc o poli
tică şireată ? Poate de aceea se exprimă ei cu atîta smerenie, 
pentru ca acum, în ajunul alegerilor, să atragă de partea 
opoziţiei încă o parte din aşa-numiţii moderaţi ? 

1 5* 
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Incă din prima zi cînd a izbucnit la noi contrarevoluţia, 
noi am spus că din acest moment nu mai există decît două 
partide : „revoluţionarii " şi „contrarevoluţionarii " ; nu mai 
există decît două lozinci : „republica democratică" sau „mo
narhia absolută" *. Toţi cei care se situează pe o poziţie de 
mijloc nu mai sînt un partid, ci numai o fracţiune. Contra
revoluţia a făcut totul pentru a confirma spusele noastre. 
Alegerile constituie cea mai strălucită confirmare a afirma
ţiilor noastre. 

Şi într-un asemenea moment, cînd partidele se contrapun 
într-un mod atît de categoric, cînd lupta se desfăşoară cu 
atîta îndirjire, cînd numai covîrşitoarea superioritate nume
rică a soldăţimii organizate împiedică soluţionarea luptei cu 
arma în mină - într-un asemenea moment încetează orice 
politică de mediere. Trebuie să fii chiar Odilon Barrot ca să 
poţi juca într-un asemenea moment rolul unui Odilon Barrot. 

Dar Barrot-ii noştri de la Berlin au rezervele lor, condi
ţiile lor, interpretările lor. Ei sînt tînguitori [Heuler] 184, dar 
nu sînt nicidecum simpli tînguitori ; ei sînt tînguitori cu„. o 
rezervă, tînguitori din opoziţia domoală. 

„Dar noi vrem legi noi, aşa cum le cere spiritul liber, care s-a trezit, 
al poporului şi principiul egalităţii în dreptri : noi vrem o orinduire 
cu adevărat democratică-constituţională" (adică o adevărată aberaţie) ; 
„noi vrem o linişte care să se sprijine nu numai pe baionete şi pe stare 
de asediu ; wem o linişte care să reprezinte o potolire a spiritelor fun
damentată din punct de vedere politic şi moral ( ! ) ,  determinată de con
vingerea confirmată prin fapte şi măsuri că fiecărei clase a poporului, 
dreptul ei.„ etc. etc.• .  

Ne putem scuti de osteneala de a transcrie pînă la capăt 
această frază întocmită într-un mod adecvat stării de asediu. 
E destul să spunem că aceŞti domni nu „vor" o revoluţie, ci 
numai un mic buchet din rezultatele revoluţiei : puţină demo
craţie, dar şi puţin constituţionalism ; unele legi noi, lichi
darea instituţiilor feudale, egalitate burgheză etc. etc. 

Cu alte cuvinte, domnii de la „National-Zeitung" şi cei 
din cercurile fostei stingi din Berlin, al căror organ de presă 
este el, vor să  obţină din partea contrarevoluţiei tocmai acel 
lucru pentru care contrarevoluţia i-a alungat. 

Ei n-au învăţat nimic şi n-au uitat nimic I 
Aceşti domni „vor" numai lucruri pe care nu le vor 

dobîndi decît pe calea unei noi revoluţii. Iar o nouă revoluţie 
ei nu vor. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 137. - Nota Red. 
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O nouă revoluţie le-ar aduce, în afară de aceasta, şi ceva 
cu totul diferit de revendicările burgheze modeste menţio
nate mai sus. Şi de aceea, domnii aceştia au perfectă dreptate 
să  nu vrea revoluţie. 

Din fericire, însă, dezvoltarea istorică se sinchiseşte prea 
puţin de ceea ce „vor" sau de ceea ce „nu vor" domnii 
Barrot-i. Autenticul Barrot de la Paris „a vrut" şi el Ia 
24 februarie s ă  obţină numai reforme foarte modeste, şi în
deosebi a vrut un portofoliu ministerial pentru sine ; şi abia 
ajunsese să obţină şi una şi alta, cînd valurile l-au acoperit 
şi a dispărut împreună cu toţi virtuoşii săi adepţi mic
burghezi în potopul revoluţionar. Şi acum, cînd, în sfîrşit, a 
pus din nou mîna pe un post ministerial, „vrea" iar diferite 
lucruri ; dar nimic din ceea ce vrea nu se îndeplineşte. 
Aceasta a fost de cînd lumea soarta tuturor alde Barrot. Şi 
aceeaşi soartă vor avea şi domnii Barrot din Berlin. 

Cu stare de asediu sau fără ea, ei vor continua să plicti
sească publicul cu dezideratele lor pioase. Ei vor reuşi cel 
mult să realizeze pe hîrtie unele din dezideratele lor. Iar 
apoi vor fi trimişi la plimbare fie de către coroană, fie de 
către popor. Dar, într-un fel sau altul, vor fi trimişi Ia 
plimbare. 

Scris de K. Me 
intre 25 şi 27 inuxie 1849 

Publicat în 
„Noua gzetă renană" nr. 205 
şi a doua oară în nr. 207 ; 
26 şi 28 ianur�e 1849 

Se tipăreşte după textul 
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Situaţia la  Paris 

Paris, 28 ianuarie. Pericolul unei răscoale populare este 
deocamdată înlăturat prin votul Camerei împotriva urgenţei 
interzicerii cluburilor, adică împotriva interzicerii cluburilor 
în general. Dar acum ameninţă un nou pericol : acela al unei 
lovituri de s tat. 

E de ajuns să citeşti „National u de astăzi pentru a spune 
că fiecare rînd e străbătut de teama de o lovitură de stat. 

„Votul de astăzi reprezintă o lovitură de moarte pentru guven. Să 
încerce acum d-nii Odilon Barrot, Faucher şi tutti quanti * să se mai 
cramponeze de p ortofoliile lor".  

Pînă aici se pare că „National u mai are încă destul curaj. 
Dar să ascultăm sfîrşitul frazei : 

„„.fără a se ridica în md făţiş împotriva spiritului şi literei con
stituţiei I " .  

Şi ce mare lucru e pentru d-nii Odilon Barrot, Faucher şi  
tutti quanti să se ridice în mod făţiş împotriva constituţiei ? 
De cînd manifestă Barrot şi Faucher atîta entuziasm pentru 
constituţia din 1 848 ? 

„National " nu-i mai ameninţă pe miniştri ; el le demon
strează că trebuie să demisioneze, el caută să convingă pe 
preşedinte că trebuie să-i demită. Şi asta într-o ţară în care, 
de 30 de ani, demisia miniştrilor după un asemenea vot este 
considerată un lucru de la sine înţeles ! 

Trebuie să sperăm, spune „National " ,  că preşedintele 
republicii va înţelege că între majoritatea din Cameră şi gu
vern există o divergenţă totală, că prin demiterea guvernului 
se va întări legătura dintre preşedinte şi majoritate, că nu 
există decît o singură piedică în calea stabiliriii unei bune în
ţelegeri între el şi majoritate : consiliul de miiştri. 

* - cel de o seamă cu ei. - Nota Trad. 
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Mai mult decit atît : „National " caută să ofere guvernu
lui posibilitatea unei retrageri onorabile ; el vrea să se re
nunţe la acuzarea miniştrilor. Votul Camerei este o pedeapsă 
suficientă pentru ei. Iar măsura extremă, spune el, trebuie 
păstrată pentru cazul cind miniştrii ar încălca într-adevăr 
constituţia printr-o acţiune determinată. 

Da, exclamă în cele din urmă „National " ,  totul obligă 
guvernul să demisioneze ; propria lui declaraţie îl leagă în 
aşa măsură, incit nu prea credem că va cuteza să rămînă la 
putere. D-l Barrot a declarat astă-seară că, dacă Adunarea 
va vota împotriva urgenţei propunerii, îşi va asuma ea în
săşi răspunderea pentru evenimentele ce vor urma. Şi foarte 
bine a spus, căci acolo unde încetează răspunderea trebuie 
să înceteze şi puterea. Dacă guvernul nu vrea să-şi asume 
răspunderea evenimentelor, atunci nu trebuie nici să le con
ducă. Declinîndu-şi răspunderea, d-l Barrot şi-a depus astfel 
demisia la tribună. 

Pe scurt, „National " nu crede în demisia de bunăvoie a 
guvenului şi tot atît de puţin crede în demiterea lui de către 
preşedinte. 

Dar dacă guvernul nu are de gînd să ţină seama de votul 
Adunării, nu-i rămîne altă soluţie decit„. lovi tura de stat. 

Dizolvarea Adunării naţionale şi pregătirea restaurării 
monarhiei cu ajutorul forţei armate - iată ce se întrezăreşte 
din temerea „National " -ului că guvernul va rămîne la pos
tul său. 

De aceea „National " şi ziarele roşii imploră poporul ca, 
orice s-ar întîmpla, să-şi păstreze calmul şi să nu dea nici 
cel mai mic prilej pentru trecerea la măsuri violente, fiindcă 
orice răscoală nu face decit să întărească un guvern care e 
pe cale de a cădea şi ea poate fi de folos numai contra
revoluţiei regaliste. 

Dovadă că lovitura d.e stat se apropie tot mai mult sînt 
ciocnirile dintre Changarnier şi ofiţerii gărzii mobile. „Les 
bouchers de Cavaignac" * nu sînt cituşi de puţin dispuşi să 
se lase folosiţi pentru o lovitură regalistă ; de aceea gărzile 
lor trebuie dizolvate ; ei murmură şi Changarnier îi ameninţă 
că va da ordin să-i snopească în bătaie şi arestează pe ofi
ţerii lor. 

In aparenţă situaţia se complică, în realitate însă ea de
vine cit se poate de simplă, atît de simplă cum se întîmplă 
întotdeauna în ajunul unei revoluţii. 

* - „Măcelarii lui Cavaignac• ,  - Nota Trad. 
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Conflictul dintre Adunare şi preşedinte împreună cu 
miniştrii s ăi a ieşit la suprafaţă. Franţa nu-şi poate continua 
existenţa avînd la putere pe neputincioşii care o guvernează 
de 10 luni încoace. Deficitul, situaţia precară a industriei şi 
comerţului, povara impozitelor care ruinează agricultura de
vin pe zi ce trece mai insuportabile. Devine din ce în ce mai 
imperioasă necesitatea de a adopta măsuri energice, hotărî
·toare, şi fiecare nou guvern se dovedeşte a fi şi mai ne
putincios, şi mai inactiv decît cele precedente, pînă ce, în 
sfîrşit, Odilon Barrot a ajuns la culmea inactivităţii, nefăcînd 
absolut nimic timp de şase săptămîni. 

Dar prin aceasta el a simplificat extraordinar de mult 
situaţia. După el nu mai este posibil nici un guvern al repu
blicii „onesteu .  Guvernele mixte (guvernul provizoriu şi 
Comisia executivă 185) , guvernul „National " -ului, guvernul 
fostei stingi, toate au fost încercate, toate au fost aduse în 
stare de uzură şi aruncate. Acum e rîndul lui Thiers, şi Thiers 
înseamnă restaurarea făţişă a monarhiei. 

Restaurarea monarhiei sau republica roşie - iată, în mo
mentul de faţă, singura alternativă posibilă în Franţa. Criza 
mai poate fi amînată cîteva săptămîni, dar ea trebuie să 
izbucnească. Nici Changarnier-Monk, cu cei  300.000 de oa
meni ai săi, care în 24 de ore îi pot sta pe de-a-ntregul la 
dispoziţie, se pare că nu mai vrea să  aştepte. 

Prin aceasta se explică temerile „National " -ului. El re
cunoaşte că nu este în stare să domine situaţia ; el ştie că 
orice schimbare prin violenţă a guvernului va aduce la 
putere pe cei mai inveteraţi duşmani ai săi, că lui atît monar
hia cit şi republica roşie îi vor fi tot atît de nefaste. De aici 
suspinele lui după tranzacţii paşnice, amabilitatea lui faţă 
de miniştri. 

Curînd vom vedea dacă pentru victoria finală a republicii 
roşii este nevoie ca Franţa să treacă pentru scurt timp prin 
faza monarhică. Este posibil, dar prea puţin probabil. 

Un lucru este însă sigur : republica „onestă" pîrîie din 
toate încheieturile, iar după ea - ce-i drept, poate abia după 
cîteva scurte intermezzouri - nu este posibilă decît repu
blica roşie. 

Scris la 28 ianuarie 1 849 
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* Situaţia la Paris 

Colonia, 30 ianuarie. Cînd am anunţat ieri dimineaţă, 
într-o ediţie specială a ziarului nostru, că la Paris e pe cale 
să izbucnească furtuna, tînguitorii de la alegerile iniţiale 
pentru prima Cameră au scris sub foaia noastră volantă : 
Asta-i minciună I Nu ne speriaţi voi pe noi I şi alte asemenea 
expresii injurioase de factură mic-burgheză. 

Aceşti oameni de nimic au văzut în ediţia specială a zia
rului nostru o simplă manevră electorală, ca şi cum prima 
şi a doua Cameră, şi chiar întreaga mişcare prusiană în 
ansamblul ei, ne-ar putea determina să falsificăm istoria 
revoluţiei europene I 

Stupp este delegat pentru prima Cameră I Rentierul von 
Wittgenstein este delegat pentru prima Cameră I Juristul von 
Groote este delegat pentru prima Cameră I Şi totuşi la Paris 
monstrul revoluţionar îndrăzneşte să mîrîie din nou I Quelle 
horreur I *  

In numărul de astăzi al ziarului nostru, scriam, printre 
altele, următoarele despre situaţia de la Paris : 

„Pericolul unei răscoale populare este deocamdată în
lăturat prin votul Camerei împotriva urgenţei interzicerii 
cluburilor, adică împotriva interzicerii cluburilor în general. 
Dar acum ameninţă un nou pericol : acela l unei lovituri de 
statu . „Dacă guvernul nu are de gînd să ţină seama de votul 
Adunării, nu-i rămîne altă soluţie decît„. lovitura de stat. 
Dizolvarea Adunării naţionale şi  pregătirea restaurării mo
narhiei cu ajutorul forţei armate - iată ce se întrezăreşte 
din temerea «National»-ului că guvenul va rămîne la postul 
său„. Dovadă că lovitura de stat se apropie tot mai mult sînt 
ciocnirile dintre Changanier şi ofiţerii gărzii mobile„. In 

* - Ce oroare I - Nota Trad. 
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aparenţă situaţia se complică, în realitate însă ea devine cit 
se poate de simplă, atît de simplă cum se întîmplă întot
deauna în ajunul unei revoluţii. Conflictul dintre Adunare şi 
preşedinte împreună cu miniştrii săi a ieşit la suprafaţă .. . 
Restaurarea monarhiei sau republica roşie - iată, în mo
mentul de faţă, singura alternativă posibilă în Franţa ... Repu
blica «onestă» pîrîie din toate încheieturile, iar după ea -
ce-i drept, poate abia după citeva scurte intermezzouri - nu 
este posibilă decit republica roşie". 

ln ediţia specială a ziarului nostru am prezis izbucnirea 
crizei pe ziua de 29. 

Corespondenţele trimise de la Paris în ziua de 29 şi publi
cate de noi mai jos arată cititorilor noştri cit de exacte au 
fost informaţiile noastre şi cu cită precizie am prezentat noi 
astăzi situaţia din Franţa. 

Scris la 30 inurie 1849 
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„Kolnische Zeitung" dspre alegeri 

Colonia, 30 ianuarie. ln sfîrşit, a primit şi „Kolnische 
Zeitung" informaţii în legătură cu alegerile, şi încă din cele 
menite să-i toarne puţin balsam pe rni. 

„Informaţiile despre -alegeri publicate de democraţi - exclamă, beat 
de bucurie, onorabilul Brtiggemann -, informaţiile publicate de demo
craţi" (adică de „Noua gazetă renană") „cuprind exagerări grosolane. 
Primim acum proteste din toate părtile".  

Din toate părţile ! „Kolnische Zeitung " are de gînd să ne 
strivească sub greutatea „protestelor" sale. Poate că cele 
două pagini pline cu scurte comunicate despre rezultatele 
alegerilor - fiecare dintre ele dovedind „exagerările groso
lane " comise de „Noua gazetă renană " ,  fiecare dintre ele 
anunţînd o victorie a constituţionaliştilor - vor face să ne 
roşească obrajii de ruşine ? 

Dimpotrivă. 
„Primim acum proteste din toate părţile " .  
Onorabilul Briggemann nu „exagerează".  Intr-adevăr, el 

a primit, în total, patru proteste : din apus (Trier) , din nord 
(Hamm) ,  din sud (Siegburg) şi din răsărit (Arnsberg) l Nu sînt 
oare acestea nişte „proteste din toate părţile" împotriva 
„exagerărilor grosolane ale informaţiilor despre alegeri pu
blicate de democraţi" ? l 

Să-i lăsăm, deocamdată, lui „Koln1sche Zeitung" plăcerea 
de a crede că în aceste patru localităţi decisive victoria a fost 
cîştigată de constituţionalişti. Dar şi aşa această plăcere îi 
este înveninată de durerea că în numeroase localităţi consti
tuţionaliştii au fost totuşi înfrînţi din cauză că „masele se 
lasă atît de uşor ademenite " .  

Naivă recunoaştere din partea constituţionaliştilor că  ei 
nu reuşesc „să ademenească" „masele"  l 
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Dar o consolare îi rămîne, totuşi, lui „Kolnische Zeitung" . 
Ce consolare ? Consolarea că corespondentul din Koblenz al 
lui „Deutsche Zeitung" îi este totuşi tovarăş de suferinţă, că 
în aceste împrejurări atît de triste el a găsit cuvintele 
potrivite, demne să figureze în primele coloane ale lui „Kol
nische Zeitung" : 

„Observaţi că aici, ca şi pretutindeni, problema p olitică în compa
Tatie cu cea soci.ală cade pe planul l doilea, că ea este complet absorbită 
de aceasta•. 

Pînă acum cîteva zile „Kolnische Zeitung" nici nu voia să  
ştie despre problema socială. Despre acest subiect de pe 
lumea cealaltă ea nu vorbea de loc sau, cel mult, vorbea pe 
un anumit ton uşuratic ( în măsura în care, în general, „Kol
nische Zeitung" poate fi uşuratic) . Faţă de problema socială 
ea a avut o atitudine ateistă, necredincioasă şi liber-cugetă
toare. Şi deodată se întîmplă cu ea ceea ce s-a întîmplat cu 
pescarul din „O mie şi una de nopţi" : aşa cum în faţa pesca
rului a apărut spiritul gigantic ieşit din vasul desprins de pe 
fundul mării, tot aşa înaintea lui „Kolnische Zeitung" ,  care e 
.apucată de tremurici, apare pe neaşteptate, din una de vot, 
fantoma gigantică şi ameninţătoare a „problemei sociale " .  
Speriat, onorabilul Briiggemann cade în genunchi ; ultima lui 
speranţă se spulberă, fantoma înghite dintr-o dată întreaga 
1ui „problemă politică" împreună cu terenul legalităţii şi 
toate celelalte, tot ceea ce a dezmierdat el, cu atîta duioşie, 
ani de-a rîndul. 

Inţeleaptă politică mai duce „Kolnische Zeitung" I Ea în
cearcă să-şi înfrumuseţeze înfrîngerea i politică cu o înfrîn
gere a ei pe plan social. 

Această descoperire - că a fost înfrîntă nu numai pe 
plan politic, ci şi pe plan social - este cea mai mare „expe
rienţă dobîndită de «Kolnische Zeitung» în urma alegerilor 
iniţiale "  I 

Dar poate că „Kolnische Zeitung• şi-a manifestat şi pînă 
.acum entuziasmul său faţă de „problema socială" ? 

Intr-adevăr, Montesquieu al L VI-lea a declarat, în „Kol
nische Zeitung",  că problema socială este extrem de impor
tantă şi că recunoaşterea constituţiei acordate înseamnă o 
rezolvare a problemei sociale *. 

* Vezi volmul de faţă, pag. 201.  - Nota Red. 
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Dar, în primul rînd, tocmai recunoaşterea constituţiei 
acordate este ceea ce „Kolnische Zeitung" numeşte „problema 
politicău. 

Aşadar, dacă înainte de alegeri problema socială era ab
sorbită de cea politică, după alegeri problema politică este 
absorbită de cea socială. In aceasta constă, prin urmare, 
deosebirea, în aceasta constă experienţa căpătată în urma 
alegerilor iniţiale, şi anume c ă  după alegeri se consideră 
drept just tocmai contrarul de ceea ce înainte de alegeri era 
considerat ca un adevăr sacrosanct. 

„Problema politică este absorbită de cea socială I "  
Să facem abstracţie d e  faptul că încă înainte de alegeri 

noi am adus o dovadă cît se poate de concretă că nici vorbă 
nu poate fi de o „problemă socială" ca atare, că fiecare clasă 
îşi are propria ei problemă socială şi că alături de această 
problemă socială a unei anumite clase există pentru clasa 
respectivă şi o anum.tă problemă politică *. Să lăsăm 
deoparte toate aceste observaţii uşuratice - în comparaţie 
cu serioasa şi grava „Kolnerin" - şi să încercăm, în măsura 
posibilului, s ă  urmărim firul gîndirii şi maniera de expunere 
a acestui ziar principial şi profund. 

Prin problema socială „Kolnische Zeitung" înţelege pro
blema : cum pot fi ajutate mica burghezie, ţărănimea şi pro
letariatul ? 

Şi iată că  acum, cînd în timpul alegerilor iniţiale mica 
burghezie, ţărănimea şi proletariatul s-au elibera_t de sub in· 
fluenţa marii burghezii, a înaltei aristocraţii şi a ' funcţionari
lor superiori, acum „Kolnische Zeitung" exclamă : „Problema 
politică este absorbită de cea socială"  ! 

Frumoasă consolare pentru „Kălnische Zeitung" I Aşadar, 
faptul că muncitorii, ţăranii şi mic-burghezii, cu o majoritate 
zdrobitoare de voturi, au făcut s ă  cadă reprezentanţii marii 
burghezii şi ceilalţi constituţionalişti de seamă candidaţi ai 
lui „Kolnische Zeitung" ,  nu înseamnă cîtuşi de puţin o în
frîngere a „constituţionaliştilor" , ci numai o victorie a „pro
blemei sociale" ! Faptul că constituţionaliştii au suferit o 
înfrîngere nu constituie o dovadă că au ieşit învingători de
mocraţii, ci arată doar că politica a căzut pe planul al doilea 
faţă de problemele materiale. 

* Vezi volml de faţă, pag. 21-216, - Nota Red. 
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Ce profunzime de gîndire la aceşti publicişti vecm1 cu 
noi I Oare aceşti mic-burghezi care se află în pragul pieirii 
sînt încîntaţi de constituţia acordată ? Oare aceşti ţărani care 
se înnăbuşă sub povara ipotecilor şi a dobînzilor cămă
tăreşti sau sînt striviţi de servituţile feudale sînt ei încîntaţi 
de baronii financiari şi feudali, de propriii lor exploatatori, 
în interesul şi folosul cărora a şi fost născocită constituţia 
acordată ? Şi, în sfîrşit, aceşti proletari care au de suferit atît 
din pricina zelului legislativ al birocraţilor noştri cît şi din 
pricina poftei de îmbogăţire a burgheziei noastre au ei vreun 
motiv să fie încîntaţi că constituţia ce li s-a acordat leagă 
prin noi fire aceste două clase care storc vlaga poporului ? 

Nu este oare în interesul tuturor acestor trei clase ca, în 
primul rînd, să se desfiinţeze prima Cameră, care nu le re
prezintă pe ele, ci pe adversarii şi asupritorii lor direcţi ? 

De fapt „Kălnische Zeitung" are dreptate : problema poli
tică este absorbită de cea socială şi, în interesul „problemei 
sociale " ,  clasele de curînd intrate în mişcarea politică vor 
vota împotriva propriilor lor interese politice, pentru consti
tuţia acordată ! 

Pot oare mic-burghezii şi ţăranii şi, cu atît mai mult, 
proletarii să găsească pentru apărarea intereselor lor o formă 
de orînduire de stat mai bună decît republica democratică ? 
Nu sînt oare tocmai aceste clase cele mai radicale, cele mai 
democratice din întreaga societate ? Nu este oare tocmai 
proletariatul clasa specific revoluţionară ? - „Oricum -
exclamă „Kălnische Zeitung " - problema politică este ab
sorbită de cea socială" .  

Dacă ar fi să dăm crezare lui „Kălnische Zeitung" ,  victoria 
problemei sociale este totodată şi victoria constituţiei 
acordate. 

Dar „problema socială " a lui „Kălnische Zeitung " mai are 
o trăsătură cu totul specială. Citiţi comentariul lui „Kălnische 
Zeitung" în legătură cu alegerile pentru prima Cameră şi cu 
„fericitul " lor „rezultat" ,  care constă în faptul că d-l Joseph 
Dumont a devenit delegat. Prin aceasta problema socială pro
prie a lui „Kălnische Zeitung" a şi fost soluţionată şi, în faţa 
acestui fapt, toate „problemele sociale" secundare - care 
vor ieşi , probabil, la iveală cu prilejul alegerilor pentru cea 
de-a doua Cameră, cea plebeiană - trec pe planul al doilea. 
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Numai să nu se întîmple cumva ca necruţătoarea furtună 
a „problemei politiceu de importanţă istorică mondială, care 
se ridică atît de ameninţătoare în \nomentul de faţă la Paris, 
să strivească fragila „problemă socială u a lui „Kolnische 
Zeitungu I 

Scris de K. Marx 
la 30 ianuarie 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 210 
dn 1 februarie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Camphausen 

Colonia, 3 februarie. Din sursă absolut sigură aflăm că, 
înainte de deschiderea Camerelor, guvernul Brandenburg îşi 
va da demisia şi că d-l Camphausen se va prezenta în faţa 
Camerelor, cu prilejul deschiderii lor, în noua sa calitate de 
preşedinte al Consiliului de Miniştri. 

Noi eram convinşi că se pregăteşte aşa ceva încă de acum 
citeva zile, cind prietenii de aici ai acestui abil bărbat de stat 
au început să răspîndească pe seama lui zvonul că e dezgustat 
de politică : 

Ah, mi·e pasul tot mai greu ; 
Chin, plăcere, ce-mi pot face î 
DuJce pace, 
Vino, vino-n sinul meu [ 188 

De aceea vrea, cică, să se retragă din nou în liniştita sa viaţă 
particulară şi să-şi limiteze cugetările la domeniul, mai puţin 
tulburător, al speculei cu uleiul. 

Oricrui om cit de cit perspicace trebuie să-i fie clar un 
lucru : d-l Camphausen simţea nevoia de a se lăsa din nou 
solicitat să salveze coroana şi, „mişcat de propria sa gene
rozitate " ,  a vrut să joace pentru a doua oară, cu demnitatea 
care-l caracterizează, rolul de „moaşă a tronului consti
tuţional" .  

Această „victorie" parlamentară v a  face să  jubileze opo
ziţia burgheză din Cameră. Germanii sînt uituci şi iartă cu 
uşurinţă. Aceiaşi deputaţi de stînga care anul trecut au luat 
atitudine împotriva d-lui Camphausen vor saluta, plini de re
cunoştinţă, numirea lui în acest post, ca pe o mare concesie 
din partea coroanei. 

Dar, pentru ca poporul să nu se lase înşelat pentru a 
doua oară, vom aminti pe scurt cele mai remarcabile fapte 
ale acestui bărbat de stat „care gîndeşte" .  



Camphausen 

D-l Camphausen a reînviat Dieta unită, care fusese î
mormîntată la 1 8  martie, şi a ajuns la un acord cu ea în ce 
priveşte unele principii ale viitoarei constituţii. 

D-l Camphausen a ajuns astfel la un acord cu privire la 
terenul legalităţii, adică, indirect, la negarea revoluţiei. 

D-l Camphausen ne-a fericit apoi cu alegerile indirecte. 
D-l Camphausen s-a dezis pentru a doua oară de revoluţie, 

de unul dintre rezultatele ei cele mai importante, prezentînd 
de data aceasta fuga prinţului Prusiei drept o călătorie de 
studii şi invitîndu-1 să se întoarcă de la Londra. 

D-l Camphausen a organizat garda civilă în aşa fel, că 
chiar de la început ea s-a transformat dintr-o înarmare a po
porului într-o înarmare a unei singure clase, şi a opus unul 
altuia, ca pe două puteri ostile, poporul şi garda civilă. 

D-l Camphausen a permis totodată ca armata şi funcţionă
rimea veche-prusiană să se reorganizeze şi să devină pe zi ce 
trece tot mai capabile de a pregăti lovituri de stat contra
revoluţionare. 

D-l Camphausen a permis memorabila masacrare cu şrap
nele a ţăranilor polonezi aproape neînarmaţi. 

D-l Camphausen a început războiul împotriva Danemarcii 
pentru a canaliza în această direcţie exagerata înflăcărare 
patriotică şi a face ca garda prusiană să-şi recapete popu
laritatea. După ce şi-a atins acest scop, el a făcut tot ce i-a 
stat în putinţă pentru ca la Frankfurt să fie acceptat mîrşavul 
armistiţiu încheiat la Malmăe, întrucît acest lucru era nece
sar pentru marşul lui Wrangel asupra Berlinului. 

D-l Camphausen s-a mărginit la abrogarea cîtorva legi 
vechi-prusiene reacţionare în Renania, dar a lăsat neatinsă 
în toate provinciile vechi întreaga legislaţie poliţienească a 
Codului civil prusian. 

D-l Camphausen a fost primul cam a început să urzească 
intrigi împotriva unităţii Germaniei - care, incontestabi, 
pe atunci era încă revoluţionară - convocînd mai întîi, ală
turi de Adunarea naţională de la Frankfurt, parlamentul său 
conciliator de la Berlin şi luptînd după aceea, prin toate mij
loacele, împotriva hotărîrilor Adunării de la Frankfurt şi in
fluenţei exercitate de ea. 

D-l Camphausen a cerut Adunării sale să-şi limiteze man
datul său de Cameră constituantă la un mandat de Cameră 
„conciliatoare " .  

D-l Camphausen a cerut apoi Adunării s ă  trimită coroanei 
o adresă în care să-şi recunoască această limitare a mala-

16 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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tului său ca şi cum ea ar fi o Cameră constitu ţională care 
�oate fi prorogată şi dizolvată după plac. 

D-l Camphausen i-a cerut apoi să se dezică de revoluţie 
şi a făcut chiar din aceasta o chestiune de încredere în 
guvern. 

D-l Camphausen a prezentat apoi Adunării sale un proiect 
de constituţie care nu se deosebeşte aproape prin nimic de 
constituţia acordată şi care a stîrnit atunci o furtună de in
dignare unanimă. 

D-l Camphausen s-a lăudat că el a fost ministrul mediaţiei, 
dar această mediaţie nu a fost altceva decît o mediaţie între 
coroană şi burghezie cu scopul de a trăda împreună poporul. 

D-l Camphausen şi-a dat, în sfîrşit, demisia atunci cînd 
această trădare era deja pusă la cale în toate amănuntele ei 
şi îndeajuns de pregătită pentru a putea fi tradusă în prac
tică de guvernul faptelor şi constablerii săi. 

D-l Camphausen a fost numit ambasador pe lîngă aşa
:zisa putere centrală şi a deţinut acest post sub toate guver
nele. El a rămas ambasador în perioada cînd, la Viena, tru
pele croate, rutene şi valahe au încălcat teritoriul german, 
au bombardat şi au incendiat cel mai frumos oraş din Ger
mania şi s-au comportat într-un mod atît de revoltător cum 
nici chiar Tilly nu s-a comportat la Magdeburg 187, El a rămas 
4mbasador şi n-a mişcat nici măcar un deget. 

D-l Camphausen a rămas ambasador în timpul lui Bran
denburg, a participat deci la contrarevoluţia prusiană şi a 
•Cnsimţit ca numele său să figureze în recenta notă circulară 
.a Pusiei, în care se cere pe faţă şi fără nici o jenă restaurarea 
vechii Diete federale 188. 

D-l Camphausen intră, în sfîrşit, acum în guvern pentru 
a acoperi retragerea contrarevoluţiei şi a ne asigura pentru 
iun timp îndelungat cuceririle din noiembrie şi decembrie. 

Acestea sînt cîteva din faptele mari ale lui Camphausen. 
Dacă acum va deveni ministru, se va grăbi să lungească lista 
acestor fapte. In ce ne priveşte, vom căuta să ţinem o soco
teală a lor cît mai exactă. 

Scris de K. Marx 
.a 3 februarie 1849 

Publicat in 
•• Noua gazetă renană" nr. 213 
din 4 'februarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Pledoaria lui Marx 

245 

Domnilor juraţi I Procesul de astăzi are o anumită impor
tantă, întrucît art. 222 şi 367 din Code penal *, pe baza cărora 
a fost pusă sub acuzare „Noua gazetă renană" , sînt singurele 
din legislaţia renană pe care autorităţile le pot folosi împo
triva presei, abstracţie făcînd, bineînţeles, de cazurile de 
instigare directă la rebeliune. 

Ştiţi cu toţii cu ce pasiune deosebită urmăreşte parchetul 
„N oua gazetă renană" .  Dar pînă astăzi, cu toate străduinţele 
lui, n-a reuşit să ne pună sub acuzare pentru alte infracţiuni 
în afară de cele prevăzute în art. 222 şi 367. De aceea socot 
necesar, în interesul presei, să mă ocup mai îndeaproape de 
aceste articole. 

Dar, înainte de a trece la o analiză juridică, daţi-mi voie 
să fac o observaţie cu caracter personal. Procurorul a calificat 
drept ticăloşie următorul pasaj din articolul incriminat : „Nu 
cumva întruneşte d-l Zweiffel în persoana d-sale atribuţiile pu
terii executive şi ale celei legislative? Sau, poate, laurii prim
procurorului au menirea să acopere păcatele reprezentantu
lui poporului ? "  Domnilor I Poate să  fie cineva un foarte bun 
prim-procuror şi totodată să fie un prost reprezentant al po
porului. Poate că tocmai de aceea este d-l Zweiffel un bun 
prim-procuror, pentru că este un prost reprezentant al po
porului. Parchetul, pe cît se vede, nu prea cunoaşte istoria 
parlamentară. Şi ce stă la baza poblemei incompatibilităţilor, 
cre ocupă un loc atît de important în dezbaterile Camerelor 
constituţionale ? Neîncrederea în reprezentanţii puterii exe
cutive, b ănuiala că un reprezentant al puterii executive sacri
fică cu prea mare uşurinţă interesele societăţii pentru inte-

* - Codul penal. - Nota Trad. 
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resele guvernului existent şi, de aceea, el este cel mai puţin 
indicat pentru rolul de reprezentant l poporului. Şi ce se 
poate spune, în special, despre poziţia unui procuror ? ln ce 
ţară nu s-ar considera că această funcţie este incompatibilă 
cu înaltul titlu de reprezentant al poporului ? Vă amintesc de 
atacurile din presa franceză şi cea belgiană, din Camera 
franceză şi cea belgiană împotriva lui Hebert, Plougoulm, 
Bavay, atacuri îndreptate tocmai împotriva acestei întruniri 
- extrem de contradictorie - într-o singură persoană a 
calităţii de procuror general şi a celei de deputat. Niciodată 
aceste atacuri nu au atras după sine o anchetă judiciară, nici 
chiar în timpul guvernului Guizot, şi Franţa lui Ludovic-Filip 
şi Belgia lui Leopold erau socotite drept state constituţionale 
model. In Anglia, ce-i drept, altfel stau lucrurile cu attorney
general şi cu sollicitor-general, dar situaţia lor este radical 
diferită de aceea a unui procureur du roi. lntr-o msură mai 
mare sau mai mică, ei sînt mai degrabă nişte funcţionari 
judecătoreşti. Noi, domnilor, nu sîntem constituţionalişti, dar 
ne situăm pe punctul de veqere al domnilor acuzatori, pentru 
a-i bate pe propriul lor teren şi cu propriile lor arme. De 
aceea ne şi referim la uzanţele constituţionale. 

Procurorul vrea să şteargă o întreagă perioadă din istoria 
parlamentară cu ajutorul unor fraze răsuflate despre morală. 
Eu resping cu hotărîre imputarea de ticăloşie pe care ne-a 
făcut-o şi mi-o explic numai prin faptul că linsul nu este în 
cunoştinţă de cauză. 

Trec acum la analiza aspectului juridic al problemei. 
Apărătorul meu * v-a demonstrat că, fără referirea l a  

legea prusiană din 5 iulie 1819, acuzaţia d e  ultragiu adusă 
prim-procurorului Zweiffel ar fi fost de la bun început lipsită 
de orice temei. Art. 222 din Code penal vorbeşte numai des
pre „outrages par parolesu, ultragiu prin viu grai, şi nu des
pre ultragii prin scris sau prin presă. Dar legea prusiană 
din 1819  a avut ca scop să completeze, iar nu să abroge 
art. 222. Legea prusiană poate să extindă pedeapsa prevăzută 
în art. 222 asupra ultragiilor aduse prin scris numai în cazul 
cînd Code pedepseşte ultragiile analoge aduse prin viu grai. 
Ultragiile prin scris trebuie să se producă în împrejurările 
şi condiţiile prevăzute de art. 222 pentru ultragiile aduse 

* - Schneider II, - Nota Red. 
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prin viu grai. De aceea este absolut necesar să stabilim în 
mod exact sensul art. 222 * . 

In expunerea de motive la art. 222 (Expose par M. le con
seiller d'etat Berlier, seance du fevrier 1810  **) citim : 

„Il ne sera donc ici qustion que des seuls outrages qui compr
mettent la paix publique, c-.-d, de ceux diriges contre Ies fonctionnairs 
ou agents publics dans l'exTcice ou a l'occsion de l'exercice de leur. 
fonctions ; dans ce cas ce n'est plus un p articulier, c'est l'ardre publi
qui est blesse„, La hierarchie politique sera dans ce cas prise en consi
deration : celui qui se permet des outrages ou violences envers a 
officier minsteriel este coupable sans doute, nais il commet un moindr& 
scandale que lorsqu'il ou trage un magstrat•. 

Ceea ce, în traducere, sună astfel : 

„Aşadar, aici nu este vorba decît despre acele ultragii cre compromit 
ordinea publică, adică despre ultragiile aduse funcţionarilor sau agen
ţilor publici în exerciţiul funcţiunii lor, sau în legătură cu exTciţiu� 
funcţiunii lor ; în acest caz, nu un particulair, ci ordinea publică a fos.t 
lezată„. Ierarhia politică va fi luată în consideraţie în acest caz : ce! 
ce-şi permite să aducă ultragii sau să comită acte de violenţă faţă de un 
funcţionr dintr-un minister este, fără îndoială, vinovat, dar el comite 
astfel un scandal mai mic decît dacă ar ultragia pe un magistrat• •••. 

Din această expunere de motive vă puteţi da seama, dom
nilor, ce scop a urmărit legiuitorul prin art. 222. Acest artico) 
este aplicabil „numai" în cazul ultragiilor aduse funcţionari
lor publici, atunci cind ele tulbură ordinea publică, liniştea 
publică. Dar cind este tu1burată ordinea publică, la paix pu
blique ? Numai atunci cind se pune la cale o rebeliune cu 
scopul de a răsturna legile, sau cind se pun piedici aplicării 
legilor în vigoare, adică atunci cind se opune împotrivire 
funcţionarului public care aplică legea, atunci cind este stîn
jenită, întreruptă activitatea unui funcţionar public flat în 

• In art. 22 se spune textual : „Lorsqu'un ou plusieurs magistrats d
l'ordre administratif ou judiciaire auront re;u dans J'exercice de leurs 
lonctions ou d J'occasion de cet exercice quelque outrage par paroles ten
dant a inculper leur honneur ou leur delioatesse, celui qui Ies aura ainsi 
outrages sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans (Dacă 
unuia sau mai multor funcţionari publici administrativi sau judecătoreşti 
aflaţi în exerci/iul lunc/iunii lor, sau în legătură cu exerci/iul lunc/iunii 
lor li se va aduce vreun ultragiu prin viu grai, cu scopul de a jiqni onoa
rea sau delicateţea lor, persoana care i-a ultragiat în felul acesta va fi 
pdepsită cu închisoare de la o lună la  doi ani) • ,  - (Subliniat de Marx. - Nota Red.). 

** - Expunre făcută de d-l Berlier, membru al ConsiJiului de sta. 
la şedinţa din februarie 1810. - Nota Trad. 

••• Subliniat de Marx. - Nota Red. 
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exerciţiul funcţiunii. Impotrivirea se poate limita numai la 
murmure, la cuvinte jignitoare, dar poate merge şi pînă la 
acte de violenţă, pînă la o împotrivire prin violenţă. Outrage, 
ultragiul, este numai prima treaptă a violence, a violenţei, a 
nesupunerii, a împotrivirii prin violenţă. De aceea se şi vor
beşte în expunerea de motive despre „outrages ou violences " , 
„ ultragii sau acte de violenţă" .  Ca sens, aceste două noţiuni 
sînt identice, dar violence, actul de violenţă, nu este decît 
o formă care agravează vina de outrage, de ultragiu adus 
funcţionarului public aflat în exerciţiul funcţiunii. 

Aşadar, în această expunere de motive se presupune : 
1 )  că ultragiul a fost adus funcţionarului public pe cînd se 
afla în exerciţiul funcţiunii şi 2) că i-a fost adus chiar în 
prezenta lui. In nici un alt caz nu poate fi  vorba de o adevă
rată tulburare a ordinii publice. 

Această premisă o veţi găsi în tot capitolul care tratează 
despre „outrages et violences envers Ies depositaires de 
l'autorite et de la force publique" ,  adică despre „ultragii şi 
acte de violenţă comise împotriva celor învestiţi cu autori
tate şi forţă publică" .  Diferitele articole ale acestui capitol 
stabilesc următoarea gradaţie a formelor de nesupunere : 
expresia feţei, cuvinte, ameninţări, acte de violenţă ; acestea 
din urmă, la rîndul lor, se deosebesc şi ele după gradul de 
gravitate. In sfîrşit, în toate aceste articole se vorbeşte des
pre agravarea pedepsei în cazul cînd aceste diferite forme 
de nesupunere au loc în sala unui tribunal. In acest caz se 
consideră că s-a provocat cel mai mare „scandal" şi că res
pectarea legilor, la paix publique, a fost încălcată în modul 
cel mai flagrant. 

De aceea art. 222 este aplicabil în cazul ultragiilor aduse 
prin scris funcţionarilor publici numai atunci cînd ele au 
loc : 1) în prezenţa funcţionarului, 2) în timpul cînd el se află 
în exerciţiul funcţiunii. Apărătorul meu v-a prezentat, dom
nilor, un exemplu de acest fel. El însuşi, bunăoară, ar cădea 
sub incidenţa art. 222 dacă, de pildă, acum, în timpul şedin
ţei Curţii cu juri, ar ultragia în scris pe preşedinte etc. Dar 
acest articol din Code penal în nici un caz nu poate fi aplicat 
la un articol de ziar care „aduce un ultragiu "  la un lung 
interval de timp după ce funcţionarul şi-a exercitat funcţi. 
sa şi în lipsa lui. 

Această interpretare a art. 222 vă poate explica o lacună 
aparentă existentă în Code penal, o inconsecvenţă aparentă 
a �ui . De ce am dreptul să aduc un ultragiu regelui şi în 
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acelaşi timp n-am dreptul să ultragiez un prim-procuror ? De 
ce Code - spre deosebire de dreptul civil prusian - nu pre
vede o pedeapsă pentru lezmajestate ? 

Pentru că regele nu execută niciodată el însuşi o funcţie 
în aparatul de stat, ci însărcinează întotdeauna pe alţii s-o 
execute, pentru căi în relaţiile sale cu mine regele nu apare 
niciodată personal, ci numai prin reprezentanţii săi. Despo
tismul lui Code penal, care îşi are originea în revoluţia 
franceză, se deosebeşte ca cerul de pămînt de despotismul 
meschin-patriarhal al dreptului civil prusian. Despotismul 
napoleonian mă zdrobeşte dacă într-adevăr stînjenesc pu
terea de stat, fie şi numai prin ultragiul adus unui funcţionar 
public care, fiind în exerciţiul funcţiunii, exercită faţă de 
mine forţa publică. Dar, în afara exerciţiului funcţiunii sale, 
acest funcţionar nu este decît un cetăţean obişnuit al socie
tăţii civile, fără privilegii, fără nici un fel de mijloace excep
ţionale de apărare. Despotismul prusian însă îmi opune pe 
funcţionarul public ca pe o fiinţă superioară, sacră. Calitatea 
de funcţionar public se contopeşte cu el aşa cum se conto
peşte hirotonisirea cu preotul catolic. Pentru mireanul pru
sian, adică pentru un nefuncţionar, funcţionarul public pru
sian este întotdeauna un slujitor al altarului. Ultragiul adus 
unui asemenea slujitor al altarului, chiar dacă nu se află în 
exerciţiul funcţiunii, chiar în absenţa lui, chiar dacă s-a re
întors la viaţa privată, rămîne totuşi o profanare a religiei, 
un sacrilegiu. Cu cit funcţionarul public ocupă o funcţie mai 
înaltă, cu atît profanarea religiei este mai gravă. De aceea, 
cel mai mare ultragiu adus unui preot al statului este ultra
giul adus regelui, este actul de lezmajestate, care, potrivit 
lui Code penal, este pur şi simplu cu nepuinţă din punctul 
de vedere al dreptului penal. 

Dar, ni se va spune, dacă art. 222 din Code penal vorbea 
numai despre outrages aduse funcţionarilor publici „dans 
l 'exercice de leurs fonctions" ,  despre ultragii aduse funcţio
narilor publici aflaţi în exerciţiul funcţiunii lor, nici n-ar mai 
fi nevoie să dovedim că legiuitorul presupune prezenţa per
sonală a funcţionarului, prezenţă care este o condiţie in
dispensabilă a oricărui ultragiu care intră sub prevederile 
art. 222. Şi totuşi art. 222 adaugă cuvintelor „dans l 'exercice 
de leurs fonctionsu şi cuvintele : „. l'occasion de cet 
exercice " .  

Procurorul traduce aceste cuvinte astfel : „relativ la exer
ciţiul funcţiunii lor" .  m s ă  vă demonstrez, domnilor, că 
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această traducere este greşită şi este în contradicţie directă cu 
intenţia legirrtorului. Aruncaţi-vă privirea asupra art. 228 din 
acelaşi capitol. Aici citim : Acela care se face vinovat de 
lovituri date unui funcţionar public „dans l'exercice de ses 
fonctions ou a l 'occasion de cet exercice " ise pedepseşte cu 
inchisoare de la doo pînă la cinci ani. Oare se pot traduce 
aceste cnvinte astfel : „relativ la exerciţiul funcţiunii lui" ? 
Pot eu oare să dau cuiva lovituri relative ? Este oare înlătu
rntă, în acest caz, premisa prezenţei personale a funcţiona
rului ? Pot eu să dau lovituri cuiva care nu este de faţă ? 
Este evident că aceste cuvinte trebuie traduse astfel : „Acela 
c:nre se face vinovat de lovituri date unui funcţionar în le
gătură cu exercitarea de către el a funcţiunii sale" .  Dar în 
art. 228 se repetă textual aceeaşi frază din art. 222. E evident 
că cuvintele „a l'occasion de cet exercice " au aceeaşi sem
nificatie în ambele articole. Aşadar, această completare nu 
numai că nu exclude condiţia !Iezenjei personale a funcţio
narului, dar, dimpotrivă, o presupune. 

Istoria legislaţiei franceze vă oferă încă o dovadă pe
remptorie în această privinţă. Vă amintiţi că în Franţa, la  
începutul perioadei Restauraţiei, au  avut loc numeroase şi 
înverşunate ciocniri între partide în parlamente şi la tribu
nale ; în sudul Franţei s-a ajuns chiar 1la încăierare cu cuţitele. 
Curtile cu juri nu erau pe atunci altceva decît nişte curţi 
marţiale ale partidului învingător, care se răfuia cu partidul 
învins. Presa opoziţionistă înfiera fără cruţare hotărîrile pro
nunţate de Curţile cu juri. Art. 222 nu oferea nici un fel de 
armă împotriva acestei polemici nedorite, deoarece el putea 
fi aplicat numai în cazul unor ultragii aduse juraţilor la tri
bunal, în prezenţa lor. De aceea, în 1819  a fost fabricată o 
nouă lege, care pedepsea orice atacuri la adresa unui chose 
jugee, a unei hotărîri pronunţate. Code penal nu cunoaşte o 
asemenea inviolabilitate a unei sentinţe penale. Ar fi fost el 
oare completat cu o nouă lege dacă art. 222 ar fi vorbit de
spre ultragii „relativ" la exerciţiul funcţiunii ? 

Dar ce rost are completarea : „. I' occasion de clt exer
cice" ? Ea urmăreşte, pur şi simplu, să-I ferească pe funcţio
narul public de eventualele atacuri care s-ar produce cu pu
ţin înainte sau curînd după exercitarea funcţiei sale. Dacă 
art. 222 ar vorbi numai despre „ultragii şi acte de violenţă" 
săvîrşite faţă de funcţionari in exeriţiul funcţiu.i lor, eu aş 
putea, de pdldă, să-l îmbrîncesc pe scări pe portărel după ce 
m1-a pus sechestru pe bunuri şi să afirm apoi că i-am adus 
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această ofensă abia după ce a încetat să mai apară faţă de mine 
in calitatea sa de portărel. Eu aş putea, bunăoară, să-l atac in 
drum pe un judecător de pace care se îndreaptă călare spre 
locuinţa mea pentru a-şi îndeplini funcţiile sale poliţieneşti
judiciare şi să mă sustrag de la pedeapsa prevăzută în art. 
228 sub pretext că l-am maltratat nu pe cînd se afla în exer
ciţiul funcţiunii, ci înainte de a..şi exercita atribuţiile sale. 

Completarea „a l'occasion de cet exercice" ,  în legătură cu 
exerciţiul funcţiunii, are, prin urmare, drept scop să pună în 
siguranţă pe funcţionarii care-şi exercită funcţia. Ea se re
feră la ultragii sau acte de Î·olenţă care se produc, ce-i drept, 
nu chiar cînd funcţionarul se află în exerciţiul funcţiunii, ci 
cu puţin înainte sau curînd după aceea, şi - ceea ce e de o 
'importanţă esenţială - se află într-o legătură vie cu exerci
tarea funcţiei, adică presupune în toate condiţiile prezenţa 
personală a funcţionarului ultragiat. 

Mai este oare nevoie să demonstrăm că § 222 nu poate fi 
aplicat la articolul nostru, chiar dacă el ar conţine insulte la 
adresa d-lui Zweiffel ? Cînd a fost scris articolul incriminat, 
d-l Zweiffel nu era de faţă ; el nu locuia pe atunci la Colo
nia, ci la Berlin. Cînd a fost scris acest articol, d-l Zweiffel 
nu-şi exercita funcţia de prim-procuror, ci pe aceea de con
ciliator 190• Prin urmare, nu i se putea aduce un ultragiu sau 
o injurie în calitate de prim-procuror aflat în exerciţiul func
ţiunii. 

Dar, independent de întreaga mea expunere anterioară, se 
poate demonstra şi pe altă cale că art. 222 nu poate fi apli
cat articolului incriminat din „Noua gazetă renană".  

Aceasta reiese limpede din deosebirea pe care o face Code 
penal între ultragiu şi calomnie. Definiţia exactă a acestei 
deosebiri o găsiţi în art. 375. După articolul despre „calom
nie " se spune aici : 

„Quant aux injurs ou aux expressions outrageantes qui ne renfer
meraient l'imputation d'aucun fait precis" (in art. 367, cu privire la „ca
lonie • ,  e spune : „des faits, qui s'ils existaient", fapte care, dacă r fi 
într-adevăr fapte), „ms celle d'un vice determine„, la peine sera une 
amnde de seize â cnq ent rancs•. „Injuriile sau expresiile j ignitoare 
cre cuprind o învinuire nu pntru o anumită faptă, ci pentru un anumit 
viciu„. se pedepsesc cu amendă de la şaisprezce pînă la cincisute de 
frnci". 

In art. 376 citim mai departe : 

„Orice alte injurii sau exprsii jignitoMe„. sînt pasibile de o simplă 
pedeapsă adminisrativă" ,  
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Ce se încadrează deci în categoria calomnie ? Denigră
rile care pun pe seama celui denigrat anumite fapte. Ce se 
încadrează in categoria ultragiu ? Invinuirea pentru un anu
mit viciu şi expresiile jignitoare cu caracter general. Dacă 
spun : „aţi furat o ingură de argintu ,  vă calomniez în accepţia 
din Code penal. Dacă însă spun : „sînteţi un hoţ, aveţi apucă
turi de hoţ ",  atunci vă ultragiez. 

Dar articolul din „Noua gazetă renanău nu aduce cîtuşi de 
puţin d-lui Zweiffel învinuiri de felul acesta : d-l Zweiffel 
este un trădător al poporului, d-l Zweiffel a făcut declaraţii 
mîrşave. Nu, în acest articol se spune cît se poate de clar : 
„Se spune că d-l Zweiffel a mai declarat că în decurs de o 
săptămînă va pune capăt, în oraşul Colonia pe Rin, lui 19 mar
tie, cluburilor, libertăţii presei şi tuturor celorlalte consecinţe 
ale nenorocitului an 1848 " .  

Aşadar, d-l Zweiffel este învinuit pentru o declaraţie ab
solut precisă. De aceea dacă ar fi să se aplice unul dintre cele 
două articole, 222 sau 367, alegerea ar trebui să se oprească 
la art. 367, privitor la calomnii, şi nu la art. 222, privitor la 
ultragii. 

De ce ne-a aplicat atunci parchetul art. 222, iar nu art. 367 ? 
Pentru că art. 222 este mult mai puţin precis şi oferă în 

mai mare măsură posibilitatea de a obţine, prin înşelăciune, 
o condamnare atunci cînd vrei ca cineva să fie condamnat. 
Atentatului la „delicatesse et honneur" ,  la delicateţe şi onoare, 
nu i se poate da nici o precizare. Ce înseamnă onoare, ce în
seamnă delicateţe ? Ce înseamnă un atentat împotriva lor ? 
Asta depinde numai de individul cu care am de-a face, de 
gradul lui de cultură, de prejudecăţile lui, de părerea pe care 
o are despre sine. In această privinţă nu poate exista altă 
normă afară de noli me tangere * a unei îngîmfate vanităţi 
de funcţionar care-şi închipuie despre sine că e intangibil. 

Dar nici art. 367 - cu privire la calomnii - nu poate fi 
aplicat articolului apărut în „Noua gazetă renană" . 

Art. 367 cere un „fait precis u ,  un fapt precis, „un fait qui 
peut exister" , un fapt care ar putea fi un fapt real. Dar noi, 
vedeţi dv., nu i-am adus d-lui Zweiffel învinuirea că a interzis 
libertatea presei, că a închis cluburile şi a lichidat într-un loc 
sau altul cuceririle din martie. El este învinuit pentru o sim
plă declaraţie. Or, art. 367 prevede învinuirea pentru săvîrşi
rea unor fapte precise, care, dacă au avut într-adevăr loc, 
l-ar expune pe vinovat la urmărire din partea poliţiei crimi-

* - nu mă atinqe. - Nota Trad. 
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nale sau a celei corecţionale, sau, cel puţin, i-ar atrage dis
preţul sau ura cetăţenilor. 

Dar o simplă declaraţie cu privire la intenţia de a face 
cutare sau cutare lucru nu poate constitui un motiv pentru 
a mă expune urmăririi din partea poliţiei criminale sau a ce
lei corecţionale. Şi nici nu se poate pretinde că această de
claraţie îmi va atrage neapărat dispreţul sau ura cetăţenilor. 
O declaraţie verbală poate i, desigur, expresia unui mod ex
trem de josnic de a gîndi, care merită dispreţul şi ura. Dar 
nu pot face eu oare, într-o stare de iritare, o declaraţie care 
ameninţă cu fapte de care nu sînt cîtuşi de puţin capabil ? 
Numai faptele dovedesc cît de serioasă a fost declaraţia. 

In afară de aceasta „Noua gazetă renană" scrie : „Se 
spune că d-l Zweiffel a declarat. . . "  Pentru a calomnia pe ci
neva nu trebuie să pun eu însumi sub semnul îndoielii însăşi 
afirmaţia mea, aşa cum este ea exprimată în czul de faţă 
prin cuvintele „se spune " ; pentru aşa ceva trebuie să mă ex
prim în mod categoric. 

1n sfîrşit, domnilor juraţi, aceşti „citoyens" ,  aceşti cetă
ţeni a căror ură sau dispreţ mi le-aş fi atras prin învinuirea 
ce mi s-a adus că am săvîrşit o anumită faptă, ceea ce este 
necesar, potrivit art. 367, pentru a constitui o calomnie, -
în chestiunile politice aceşti citoyens, aceşti cetăţeni, în ge
neral, nu mai există. In asemenea chestiuni există numai 
adepţi ai partidului. Ceea ce-mi atrage ura şi dispreţul mem
brilor unui partid îmi poate atrage dragostea şi consideraţia 
membrilor unui alt partid. Organul de presă al actualului 
guvern, „Neue Preussische Zeitung" ,  l-a învinuit pe d-l 
Zweiffel că este un fel de Robespierre * , In ochii acestui ziar, 
în ochii partidului pe care-l reprezintă el, articolul nostru nu 
i-a atras d-lui Zweiffel ura şi dispreţul, ci l-a scăpat de ura 
de care era apăsat, de dispreţul de care era apăsat. 

Trebuie să se acorde cea mai mare atenţie acestui consi
derent nu numai în cazul dat, ci în toate cazurile cînd par
chetul ar încerca să aplice art. 367 la polemica politică. 

In general, domnilor juraţi, dacă veţi vrea să aplicaţi pr
sei art. 367, cu privire la calomnie, aşa cum este el interpre
tat de parchet, în acest caz, cu ajutorul legislaţiei penale, veţi 
desfiinţa libertatea presei, pe care aţi recunoscut-o prin 
constituţie şi care a fost cucerită de revoluţie. Dv. sancţionaţi 
în felul acesta orice samavolnicie a funcţionarilor publici, to-

* Vezi volumul de faţă, pg. 27, - Nota Red. 
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!eraţi orice ticăloşie oficială, pedepsind numai demascarea 
acestei ticăloşii. Ce rost are, în acest caz, recunoaşterea fă
ţarnică a libertăţii presei ? Dacă legile existente intră în fla
grantă contradicţie cu treapta, de curînd atinsă, a dezvoltării 
societăţii, atunci tocmai dv., domnilor juraţi, sînteţi aceia care 
aveţi obligaţia să vă spuneţi cuvîntul dv. plin de autoritate 
în lupta dintre prevederile învechite ale legii şi cerinţele vil 
ale societăţii. Atunci este de datoria dv. s-o luaţi înaintea 
legislaţiei, atîta timp cit ea nu-şi dă seama de necesitatea de 
a satisface cerinţele societăţii. Acesta este cel mai nobil pri
vilegiu al curţilor cu juri. In cazul de faţă, domnilor, sarcina 
aceasta vă este uşurată de însăşi litera legii. Dv. trebuie nu
mai s-o interpretaţi în spiritul vremurilor noastre, al dreptu
rilor noastre politice, al nevoilor noastre sociale. 

Art. 367 se termină cu următoarele cuvinte : 

„La presente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi 
autorise la publicite, ni a ceux que l 'auteur de .llputation etait, par la 
nature de ses ionctions ou de ses devoirs, oblige de reveler ou de repri
mer•. „P•zenta dispoziţie nu este aplicabilă la faptle a căror publicitate 
este perisă de lege şi nici la acelea pe cre autorul aczaţiei, prin 
însăşi na tura iuncfiunilor sale sau a îndatoririlor sale, este obligat să le 
dezvăluie sau să le curme• *. 

Nu încape nici o îndoială, domnilor, c ă  legiuitorul, vorbind 
despre datoria de a demasca, n-a avut în vedere presa liberă. 
Dar tot atît de puţin s-a gîndit el că acest paragraf va fi cîndva 
aplicat presei libere. După cum se ştie, pe timpul lui Napo
leon n-a existat nici un fel de libertate a presei. De aceea, 
dacă vreţi totuşi să aplicaţi legea la o treaptă de dezvoltare 
politică şi socială pentru care ea n-a fost în nici un caz desti
nată, atunci aplicaţi-o în întregime, interpretaţi-o în spiritul 
vremurilor noastre şi faceţi ca, spre binele presei, să fie apli
cată şi fraza de încheiere a art. 367. 

Art. 367, în sensul îngust în care este el interpretat de că
tre parchet, exclude dovedirea adevărului şi îngăduie de
mascarea numai atunci cînd ea se bazează pe documente ofi
ciale sau pe hotărîri judecătoreşti pronunţate. Dar la ce s-ar 
mai apuca presa să demaşte post festum, după ce hotărîrea 
a fost pronunţată ?  Prin însăşi menirea ei, presa este un paz
nic al societăţii, demascatoarea neobosită a celor ce deţin 
puterea, ochiul omniprezent, glasul pretutindeni auzit al spi-

* Subliniat de Max. - Nota Re. 
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ritului poporului, care-şi apără cu rîvnă libertatea. Dacă veţi 
interpreta în acest sens art. 367 - şi trebuie să-l interpretaţi 
astfel dacă nu . reţi să  desfiinţaţi libertatea presei în intere
sul puterii guvernamentale -, Code vă oferă totodată o armă 
împotriva abuzurilor presei. Potrivit art. 372, dacă cineva face 
o demascare, urmărirea lui judiciară şi pronunţarea sentinţei 
de constatare a calomniei trebuie suspendată pe timpul cit du
rează cercetarea faptelor demascate. Potrivit art. 373, demas
carea care s-a dovedit a fi calomnioasă se pedepseşte. 

Domnilor I E de ajuns să arunci o privire fugitivă asupra 
articolului incriminat, pentru a te convinge că, atacind par
chetul şi pe jandarmii din localitate, „Noua gazetă renană " 
nu a avut cituşi de puţin intenţia să aducă un ultragiu sau să 
calomnieze ; ea nu şi-a făcut decit datoria ei de a demasca. 
Interogarea martorilor a arătat că, în legătură cu comporta
rea jandarmilor, noi am relatat numai fapte reale. 

Dar întreaga esenţă a articolului apărut în „Noua gazetă 
renană" constă în prezicerea contrarevoluţiei care a urmat 
după aceea, în atacul la adresa guvenului Hansemann, care 
Şi-a marcat venirea la putere prin ciudata afirmaţie că cu cit 
personalul poliţiei este mai numeros, cu atît statul este mai 
liber. Acest guvern îşi închipuia că aristocraţia este înfrîntă 
şi că acum el nu mai are decit o singură misiune : să răpească 
poporului cuceririle sale revoluţionare în interesul unei clase, 
în interesul burgheziei. In felul acesta el a pregătit terenul 
pentru contrarevoluţia feudală. In articolul incriminat, noi 
n-am demascat altceva decit o manifestare evidentă, observată 
în imediata noastră apropiere, a activităţii contrarevoluţionare 
sistematice desfăşurate de guvernul Hansemann şi de guver
nele germane în general. 

Arestările din Colonia nu pot fi considerate ca un fapt 
izolat. Pentru a te convinge de contrarul e de ajuns să arunci 
doar o privire fugitivă asupra evenimentelor din acea vreme. 
Cu puţin timp mai înainte' a început prigonirea presei din 
Berlin, pentru care s-a făcut uz de paragrafele vechiului cod 
civil prusian. După citeva zile, la 8 iulie, a fost arestat J. Wulff, 
preşedintele Clubului popular din Dusseldorf, şi s-au făcut 
percheziţii la domiciliul multora dintre membrii comitetului 
acestui club. Ulterior juraţii l-au achitat pe Wulff ; de altfel 
nici unul dintre procesele po1itice din acea vreme nu s-a sol
dat cu vreo sancţiune din partea juraţilor. In aceeaşi zi de 
8 iulie, la Munchen s-a interzis ofiţerilor, funcţionarilor şi 
funcţionarilor extrabugetari s ă  ia parte la adunările popu-
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lare. La 9 iulie a fost arestat Falkenhaim, preşedintele 
asociaţiei „Germaniau din Breslau. La 15 iulie, prim
procurorul Schnaase a rostit la Uniunea cetăţenilor din 
Diisseldorf un discurs care era un adevărat act de acu
zare împotriva Clubului popular, al cărui preşedinte 
fusese arestat pe data de 9 iulie, chiar la propunerea lui. Iată 
un exemplu de înalta imparţialitate a parchetului, un exemplu 
de felul cum un prim-procuror acţionează în acelaşi timp ca 
adept al unui partid, iar adeptul unui partid ca un prim-procu
ror. In ciuda faptului că am fost deferiţi justiţiei din 
cauza atacului nostru la adresa lui Zweiffel, noi l-am demas
cat atunci pe Schnaase 191 • El, ce-i drept, s-a ferit să ne răs
pundă ceva. Chiar în ziua cînd prim-procurorul Schnaase şi-a 
rostit filipica lui împotriva Clubului popular din Diisseldorf, 
printr-o ordonanţă regală a fost interzisă Uniunea demo
crată districtuală din Stuttgart. La 19 iulie a fost dizolvată 
Uniunea democrată a studenţilor din Heidelberg, iar la 27 iu
lie toate uniunile democrate din B aden şi, curînd după aceea, 
cele din Wiirtemberg şi  Bavaria. Şi aveam noi dreptul să tă
cem în faţa acestei vădite conspiraţii trădătoare împotriva 
poporului, pusă la cale de toate guvernele germane ? Guver
nul prusian n-a cutezat atunci să facă ceea ce au cutezat 
guvernele din Baden, Wirtemberg şi Bavaria. El n-a cutezat 
pentru că Adunarea naţională prusiană începuse să bănu
iască că se pune l a  cale o conspiraţie contrarevoluţionară şi 
să  se burzuluiască la guvernul Hansemann. Dar, domnilor 
juraţi, vă spun deschis, pe deplin convins de dreptatea cu
vintelor mele : dacă contrarevoluţia prusiană nu va eşua cu
rînd, ciocnindu-se de o revoluţie populară prusiană, atunci 
şi în Prusia vor fi complet desfiinţate libertatea de asociere 
şi libertatea presei. De altfel ele au şi fost, în parte, desfiin
ţate prin introducerea stării de asediu. La Diisseldorf şi în 
cîteva districte din Silezia au îndrăznit chiar să reintroducă 
cenzura. 

Dar nu numai situaţia generală din Germania, nu numai 
situaţia generală din Pr11sia ne-a obligat să urmărim cu cea 
mai mare neîncredere fiecare pas al guvernului şi  să denun
ţăm în faţa poporului cele mai mici simptome ale sistemului 
folosit de el. Parchetul din Colonia ne-a oferit motive spe
ciale de a-l demasca în faţa opiniei publice ca pe o unealtă 
a contrarevoluţiei. Numai în iulie am fost nevoiţi să demas
căm trei arestări ilegale. In primele două cazuri, procurorul 
Hecker a tăcut, în al treilea însă a făcut o încercare de a se 
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justifica, dar în urma răspunsului nostru a tăcut, pentru 
simplul motiv că  n-avea ce să spună 192• 

Şi, în asemenea împrejurări, parchetul are curajul să 
afirme că în cazul de faţă nu este vorba de o demascare, ci 
de o insultă meschină şi răuvoitoare ? Acest punct de ve
dere se bazează pe o ciudată neînţelegere. In ce mă priveşte 
pe mine personal, pot să vă asigur, domnilor, că îmi face mai 
multă plăcere să mă ocup de marile evenimente care se pe
trec în lume, că prefer să analizez mersul istoriei lecit să 
mă ocup de idolii locali, de jandarmi şi de parchet. Oricît de 
mari îşi  închipuie că sînt aceşti domni, în giganticele bătălii 
din vremea noastră ei nu sînt nimic, absolut nimic. Socot că 
e un adevărat sacrificiu din partea noastră dacă ne hotărîm 
să frîngem o lance în lupta cu astfel de adversari. Dar, în 
primul rînd, asta este datoria presei : să ia atitudine în fa
voarea celor oprimaţi din imediata ei apropiere. Şi în afară 
de asta, domnilor, principalii piloni ai edificiului sclaviei sînt 
autorităţile politice şi sociale subordonate, care vin în con
tact direct cu anumite persoane, cu indivizii vii şi cu viaţa 
lor particulară. Nu este de ajuns să duci luptă în general 
împotriva relaţiilor existente şi a autorităţilor superioare. 
Presa trebuie să ia atitudine împotriva cutărui jandarm, a cu
'tărui procuror, a cutărui Landrat. Care este cauza prăbuşirii 
�revoluţiei din martie ? Ea a reformat numai vîrful politic, 
lăsînd neatinse toate bazele lui : vechea birocraţie, vechea 
armată, vechiul parchet, pe vechii judecători, născuţi, cres
cuţi şi încărunţiţi în slujba absolutismului. Prima datorie a 
presei este acum de a submina toate bazele orînduirii poli
tice existente. (Exclamaţii de aprobare din partea asistenţei) .  

17 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Pledoaria lui Engels 

Domnilor juraţi ! Antevorbitorul meu s-a oprit mai cu 
seamă asupra acuzaţiei de ultraj adus d-lui prim-procuror 
Zweiffel ; permiteţi-mi acum să vă atrag atenţia asupra· 
acuzaţiei de calomniere a jandarmilor. Este vorba mai întîi 
de articolele de lege pe care se bazează acuzaţia. 

Art. 367 din Codul penal spune : 

„Este vinovat de calonie cel are în locuri publice sau în adunări 
publice, sau intr-un document autentic şi oficial, sau în vreo scriere 
tipărită sau netipărită, care a fost afişată, vîndută sau difuzată, acuză 
pe cineva de acţini care, dacă r fi avut înr-adevăr loc, ar expune pe 
vinovat la urmărire din partea poliţiei criminale sau a celei corecţionale 
sau, cel puţin, i-ar atrage dispreţul sau ura cetăţenilor• •. 

Art. 370 adaugă : 

„Dacă au tenticitatea faptului pe care se bazează acuzaţia va fi sta· 
bilită pe cale legală, persoana care a adus acuzaţia este liberată de orice 
pedeapsă. - Dovadă legală nu este considerată decît aceea care se ba
zează pe o ho tărîre penală sau pe vreun alt act autentic• •. 

Domnilor I Parchetul v-a prezentat interpretarea dată de 
el acestor prescripţii ale legii şi, pe această bază, a cerut îm
potriva noastră o sentinţă de condamnare. Vi s-a atras deja 
atenţia că aceste legi au fost promulgate într-o vreme cînd 
presa se afla sub apăsarea cenzurii şi cînd, în general, existau 
cu totul alte relaţii politice decît cele actuale. De aceea apă
rătorul meu ** şi-a exprimat părerea că dv. nu trebuie să vă 
consideraţi legaţi de aceste legi învechite. Reprezentantul 
parchetului s-a alăturat acestei păreri cel puţin în ce priveşte 
art. 370. El s-a exprimat în felul următor : „pentru dv., domni-

• - Subliniat de Engels. - Nota Red. 
•• - Scneider II. - Nota Red. 
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lor juraţi, principalul este, desigur, să stabiliţi dacă este do
vedită autenticitatea faptelor în discuţie I "  - şi eu mulţumesc 
procurorului pentru această recunoaştere. 

Dar chiar dacă nu sînteţi de părere că cel puţin art. 370, 
în îngrădirea pe care o face dovezilor adevărului, este în
vechit, veţi fi fără îndoială de acord că articolele citate tre
buie să aibă altă interpretare decît aceea pe care încearcă 
să le-o dea parchetul. Privilegiul curţilor cu juri constă toc
mai în faptul că juraţii pot interpreta legile independent de 
practica judiciară tradiţională, adică aşa cum le dictează bu
nul-simţ şi conştiinţa. Impotriva noastră s-a deschis acţiune 
judiciară pe baza art. 367, pentru că am învinuit pe sus-men
ţionaţii jandarmi de fapte care, dacă ar fi avut într-adevăr 
loc, le-ar fi atras dispreţul şi ura cetăţenilor. Dacă veţi inter
preta aceste cuvinte : „ura şi dispreţul " în sensul pe care ar 
vrea să li-1 dea parchetul, atunci atîta timp cit rămîne în vi
goare art. 370 este suprimată cu desăvîrşire orice libertate a 
presei. Cum poate presa să-şi îndeplinească, în asemenea 
condiţii, prima ei datorie : aceea de a apăra pe cetăţeni de 
samavolniciile funcţionarilor publici ? De îndată ce-şi per
mite să demaşte în faţa opiniei publice un asemenea act de 
samavolnicie, ea este deferită justiţiei şi - dacă lucrurile 
vor merge aşa cum vrea parchetul - va fi condamnată la 
închisoare, amendă şi pierderea drepturilor civile ; excepţie 
s-ar face, poate, numai în cazul cînd ea ar publica o hotărîre 
judecătorească penală, adică ar face o demascare numai 
atunci cînd aceasta şi-a pierdut orice sens. 

Cit de puţin se potrivesc cu situaţia noastră actuală sus
menţionatele articole de lege, cel puţin în interpretarea dată 
de parchet, reiese dintr-o comparaţie cu art. 369, în cam se 
spune : 

„In ceea ce privşte calomnia devenită de domeniul public prin inter· 
mediul ziarelor străine, pot fi deferiţi justiţiei cei care au trimis aceste 
articole ziarelor respective„. sau cei care au contribuit la introducerea 
şi difuzarea acestor ziare în ţară" *· 

Potrivit acestui articol de lege, parchetul, domnilor, ar 
fi obligat să defere justiţiei în fiecare zi şi în fiecare ceas pe 
funcţionarii de poştă regalo-prusieni. O fi existînd oare, prin
tre cele 365 de zile ale anului, măcar una în care poşta pru
siană să nu contribuie, prin expedierea şi distribuirea de 
ziare străine, la „introducerea şi difuzarea" calomniei în sen- · 

* - Subliniat de Engels. - Nota Red. 
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sul pe care i-l dă parchetul ? Şi, totuşi, parchetului nu-i trece 
prin minte să dea în judecată departamentul poştelor. 

Luaţi apoi în considerare, domnilor, că aceste articole au 
fost întocmite într-o vreme cînd, din cauza cenzurii, nu era 
cu putinţă să calomniezi pe funcţionarii publici în presă. Prin 
urmare, aceste articole, potrivit intenţiei legiuitorului, tre
buiau să apere de calomnii persoane particulare, şi nu pe 
funcţionarii publici, şi numai în acest caz au ele un sens. Dar 
de cînd a fost cucerită libertatea presei pot şi faptele funcţio
narilor publici să fie date publicităţii, ceea ce schimbă în mod 
radical situaţia. Şi tocmai acum, cînd între vechea legislaţie 
şi noua situaţie politică şi socială există asemenea contradic
ţii, tocmai în aceste cazuri trebuie să intervină juraţii şi să 
adapteze vechea lege la noua situaţie printr-o nouă interpre
tare a ei. 

Dar, după cum am mai spus, însuşi parchetul a recunoscut 
că pentru dv., domnilor, lucrul cel mai important, în pofida 
art. 370, este acela de a dovedi adevărul. De aceea a şi încer
cat el să atenueze dovada adevărului făcută de noi pe baza 
depoziţiilor martorilor. Să vedem deci ce scrie în articolul de 
ziar incriminat, pentru a ne convinge dacă învinuirile aduse 
în el sînt dovedite prin fapte şi dacă într-adevăr ele consti
tuie o calomnie. La începutul articolului se spune : 

„Intre orele 6 şi 7 dimineaţa s-au înfiinţat la locuinţa lui 
Anneke şase sau şapte jandarmi, care, de cum au intrat, au 
bruscat imediat femeia de serviciu u etc. 

Dv. , domnilor, aţi ascultat depoziţia lui Anneke în această 
chestiune. Vă amintiţi că eu în mod special am vrut să mai 
pun o întrebare martorului Anneke în legătură cu comporta
rea grosolană faţă de femeia de serviciu şi că preşedintele a 
socotit că această întrebare este de prisos, întrucît faptul a 
fost lămurit îndeajuns. Şi acum vă întreb : am adus noi, în 
această privinţă, vreo calomnie jandarmilor ? 

Mai departe : „In hol ei au trecut de la bruscare la în
ghiontire, cu care prilej unul dintre ei a prefăcut în cioburi 
geamul de la uşă. Anneke a fost împins în jos pe scări " .  Aţi 
auzit, domnilor, depoziţia martorului Anneke ; vă amintiţi 
ce a spus martorul Esser, care a arătat cum j andarmii au ie
şit „buluc u din casă cu Anneke şi l-au împins în trăsură ; vă 
întreb încă o dată, domnilor, unde e aici calomnia ? 

In articol se află, în sfîrşit, un pasaj a cărui autenticitate 
n-a fost dovedită cu toată exactitatea. Iată acest pasaj : „Din
tre aceşti patru stîlpi i dreptăţii, unul se clătina de-a binelea 
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pe picioare, fiind plin, încă la acea oră matinală, de «spiritul» 
apei vii, de alcool " *. 

Sînt de acord, domnilor, că pe baza celor spuse textual 
de Anneke s-au putut stabili aici numai următoarele : „ju
decînd după comportarea jandarmilor, se putea foarte bine 
presupune că ei erau beţi " ,  adică s-a stabilit numai că jan
darmii s-au comportat ca nişte oameni beţi. Dar, domnilor, 
vedeţi cele scrise de noi după două zile, în răspunsul la obiec
ţia ridicată de d-l procuror Hecker : „Ultragiul s-ar putea re
feri numai la unul dintre domnii jandarmi, despre care s-a 
spus că la acea oră matinală se clătina din cauze mi mult 
sau mai puţin spirituale sau spirtoase. Dar dacă din anchetă 
rezultă, aşa cum nu ne îndoim nici un moment, exactitatea 
faptelor, adică a brutalităţilor comise de domnii agenţi ai 
forţei publice, atunci credem că, în propriul interes al dom
nilor care au fost acuzaţi de noi, n-am făcut decît să subli
niem, cu toată grija şi obiectivitatea care se cer presei, sin
gura circumstanţă atenuantă ; iar parchetul a luat această 
relevare umanitară a singurei circumstanţe atenuante drept 
un ultragiu I "  193 

Din cele arătate vă puteţi da seama, domnilor, că noi în
şine am insistat să se ancheteze faptele arătate. Nu este vina 
noastră dacă nu s-a făcut o asemenea anchetă. Iar în ce pri
veşte reproşul în legătură cu starea de beţie, vă întreb ce 
mare nenorocire este pentru un jandarm regalo-prusian dacă 
se spune despre el că a tras pe gît un păhărel de rachiu mai 
mult 1 Cit priveşte chestiunea dacă o asemenea afirmaţie 
poate fi considerată calomnie, sînt gata să fac apel la opinia 
publică din întreaga Renanie. 

Şi cum poate parchetul să vorbească de calomnie cînd 
persoanele despre care ni se spune că au fost calomniate 
nu sînt nici măcar numite, nu sînt indicate precis. Este 
vorba de „şase sau şapte jandarmi " .  Cine sînt ei 1 
Unde sînt ei 1 Vi s-a adus cumva la cunoştinţă, dom
nilor, că cutare jandarm şi-a atras, din pricina acestui 
articol, „ura şi dispreţul cetăţenilor" 1 Legea cere în mod ca
tegoric ca individul care a fost calomniat să fie indicat în 
mod precis ; dar nu există un anumit jandarm care să poată 
vedea în respectivul pasaj al articolului incriminat un ultra
giu la adresa lui ; ultragiată se poate considera, în cazul ex
trem, întreaga jandarmerie regalo-prusiană. Ea se poate simţi 
ultragiată pentru că în ziare se scrie că membrii acestei cor-

* Joc de cuvinte : „Geist• înseamnă „spirit" ,  dar şi „spirt•. - Nota Red. 
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poriţii comit ilegalităţi şi brutalităţi fără să fie pedepsiţi, 
Dar, domnilor, nu poate fi considerată tnfracţiune învinuirea 
de brutalitate adusă jandarmeriei regalo-prusiene în general. 
Cer parchetului să-mi arate paragraful din lege potrivit că
ruia se consideră pasibilă de pedeapsă ultragierea, ponegri
rea sau calomnierea corpului de jandarmi regalo-prusian, 
dacă în general poate fi vorba aici de calomnie. 

Parchetul a privit, în general, articolul incriminat numai 
ca o dovadă de nestăvilită pornire spre calomnie. Articolul 
acesta, domnilor, a fost citit în faţa dv. Aţi găsit cumva în el 
că acele încălcări ale legii mai mult sau mai puţin neînsem
nate, care au fost comise atunci la Colonia, noi le-am con
siderat ca atare, le-am folosit pentru satisfacerea pretinsei 
noastre porniri împotriva unor mici funcţionari publici ? Sau, 
dimpotrivă, am prezentat aceste fapte doar ca o verigă din 
marele lanţ de tentative ale reacţiunii care se manifestau 
atunci simultan, în întreaga Germanie ? Ne-am mărginit noi 
oare la atacuri împotriva jandarmilor şi parchetului din Co
lonia şi nu am încercat să dezvăluim însăşi esenţa problemei, 
să urmărim cauzele ei, mergînd cu analiza noastră pînă la 
guvernul secret de la Berlin ? 11. Dar, fireşte, este mai puţin 
periculos să ataci marele guvern secret de la Berlin decît mi
cul parchet din Colonia, şi ca o confirmare a acestui fapt ne 
aflăm astăzi în faţa dv. 

Aruncaţi-vă privirea asupra sfîrşitului articolului. Acolo se 
spune : „Acestea sînt, prin urmare, faptele guvernului fapte
lor, ale guvernului de centru-stînga, ale guvernului de tran
ziţie spre un guvern vechi-nobiliar, vechi-birocratic, vechi
prusac. De îndată ce-şi va fi îndeplinit rolul său provizoriu, 
d-l Hansemann va fi demis" . 

Ţineţi minte, desigur, domnilor, ce s-a întîmplat în au
gust anul trecut : ţineţi minte cum a fost „concediat" ca inu
til Hansemann - ce-i drept, sub forma decentă a unei demisii 
de bunăvoie - şi cum i-a luat locul guvernul Pfuel-Eichmann
Kisker-Ladenberg, un guvern literalmente „vechi-nobiliar, 
vechi-birocratic, vechi-prusac " .  

Mai departe s e  spune : „Cei de stînga de l a  Berlin trebuie 
însă să înţeleagă că vechea putere poate, fără nici o grijă, 
să le permită să repurteze mici victorii parlamentare şi să 
elaboreze ample proiecte de constituţie, cu condiţia însă ca 
în acest timp ea să pună stăpînire pe toate poziţiile într-ade
văr decisive. Ea poate să recunoască fără nici o ezitare, în 
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Canera deputaţilor, revoluţia din 19 martie, cu condiţia însă 
ca în afara Camerei revoluţia să fie dezarmată" .  

Cit de  just era acest punct de  vedere nu  mai este, desigur, 
nevoie să vă demonstrez. Dv. înşivă ştiţi că, în măsura în 
care creştea puterea stîngii în parlament, era distrusă în 
afara Camerei puterea partidului popular. Mai este oare ne
voie să vă înşir atrocităţile, rămase nepedepsite, care au fost 
comise în nenumărate oraşe de soldăţimea prusacă, să vă 
vorbesc de introducerea cînd într-un loc, cînd în altul a stă
rii de asediu, de dezarmarea, în numeroase cazuri, a gărzii 
civile şi, în sfîrşit, de eroica campanie a lui Wrangel împo
triva Berlinului, pentru a vă arăta cum revoluţia a fost în 
mod efectiv dezarmată şi cum vechea putere a pus, de fapt, 
stăpînire pe toate poziţiile decisive ? 

Şi, ca încheiere, o profeţie remarcabilă : „Intr-o bună zi 
stînga se va convinge, poate, că victoria ei parlamentară 
coincide cu înfrîngerea ei reală". 

Cit de exact s-au adeverit toate acestea I Ziua în care 
stînga a obţinut, în sfîrşit, majoritatea în Cameră a fost şi 
ziua înfrîngerii ei reale. Tocmai victoriile parlamentare ale 
stîngii au dus la lovitura de stat de la 9 noiembrie, la transfe
rarea Adunării naţionale în altă localitate şi la prorogarea 
şedinţelor ei şi, în sfîrşit, la dizolvarea ei şi la acordarea 
constituţiei. Victoria parlamentară a stîngii a coincis întoc· 
mai cu înfrîngerea ei totală în afara parlamentului. 

Această prezicere politică, care s-a adeverit atît de exact, 
este, domnilor, rezultatul, bilanţul, concluzia pe care am tras-o 
din actele de violenţă care au avut loc în întreaga Germanie, 
şi în special la Colonia. Şi, după toate astea, mai au unii în
drăzneala să vorbească de o pornire oarbă spre calomnie I 
Şi, într-adevăr, nu face impresia, întreg acest proces, că ne 
aflăm azi în faţa dv. ,  domnilor, ca să fim traşi la răspundere 
pentru infracţiunea de a fi redat în mod real fapte reale şi de 
a fi tras din ele concluzii reale ? 

Inchei : dv. ,  domnilor juraţi, sînteţi chemaţi să vă pronun
ţaţi, în acest moment, asupra libertăţii presei în Renania. 
Dacă trebuie să i se interzică presei să relateze fapte care se 
petrec sub ochii ei, dacă în fiecare chestiune delicată ea tre
buie s ă  aştepte pînă ce se va pronunţa o hotărîre penală, 
dacă trebuie să întrebe mai întîi pe fiecare funcţionar public 
- începînd cu ministrul şi terminînd cu jandarmii - dacă 
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prin faptele relatate de ea le este cumva lezată onoarea sau de
licateţea, indiferent dacă faptele sînt sau nu adevărate, dacă 
presa va fi pusă în faţa altenativei : ori să denatureze eve
nimentele, ori s ă  le treacă cu totul sub tăcere, atunci, domni
'lor, s-a terminat cu libertatea presei, şi dacă doriţi acest lucru, 
atunci pronunţaţi împotriva noastră o hotărîre de condam
nare I 
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Domnilor juraţi I Dacă acest proces ar fi fost intentat îna· 
inte de 5 decembrie, acuzaţia parchetului ar fi avut un înţe· 
Ies pentru mine. Acum însă, după 5 decembrie, nu înţeleg 
de loc cum se mai încumetă parchetul, în actul său de acu· 
zare, să invoce împotriva noastră nişte legi pe care însăşi 
coroana le-a încălcat. 

Pe ce îşi întemeiază reprezentantul parchetului critica sa 
la adresa Adunării naţionale, critica făcută de el hotărîrii cu 
privire la refuzul de a se plăti impozite ? Pe legile din 6 şi 8 apri· 
lie 1848. Dar ce a făcut guvernul la 5 decembrie cînd, cu d. 
la sine putere, a acordat o constituţie şi a impus ţării o nouă 
lege electorală ? El a călcat în picioare legile din 6 şi 8 apri· 
lie 1848. Aceste legi nu mai există pentru adepţii guvernului ; 
atunci de ce ar mai trebui ele să existe pentru adversarii lui ? 
Guvernul s-a situat, la 5 decembrie, pe un teren revoluţio· 
nar, şi anume pe terenul contrarevoluţiei. In raport cu el 
există numai revoluţionari sau complici. El însuşi a transfor· 
mat în rebeli întreaga masă a cetăţenilor, care se sprijină pe 
legile existente, care apără legea existentă împotriva orică· 
rei încălcări. lnainte de 5 decembrie puteau exista păreri di· 
ferite în privinţa mutării reşedinţei Adunării naţionale în altă 
localitate, a dizolvării ei cu forţa, a stării de asediu instituite 
la Berlin. După 5 decembrie a devenit incontestabil că aceste 
măsuri erau destinate să servească drept prolog pentru con· 
trarevoluţie, că de aceea erau admisibile orice mijloace de 
luptă împotriva unei fracţiuni care încetase ea însăşi să re· 
cunoască condiţiile care făcuseră din ea un guvern şi pe care, 
deci, nici ţara nu putea s-o mai recunoască drept guver· 
nul ei. 

Coroana, domnilor, ar fi putut să păstreze cel puţin o apa· 
renţă de legalitate, dar ea a nesocotit acest lucru. Ea ar fi 
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putut să dizolve Adunarea naţională şi după aceea să dea 
ordin guvernului să se adreseze ţării şi să spună : „Am luat 
hotărîrea să înfăptuim o lovitură de stat ; împrejurările ne-au 
silit să facem acest pas. Formal, noi am ieşit din cadrul legii, 
dar există momente critice cînd este în joc însăşi existenţa 
statului. ln asemenea momente nu există decît o singură lege 
inviolabilă : existenţa statului. Cînd am dizolvat Adunarea 
naţională, nu exista nici o constituţie. De aceea nu puteam 
încălca constituţia. In schimb existau două legi organice -
cea din 6 şi cea din 8 aprilie 1848. In realitate însă există o 
singură lege organică, legea elctorală. Chemăm ţara să 
treacă la noi alegeri pe baza acestei legi. In faţa Adunării 
rezultate din aceste alegeri iniţiale ne vom prezenta noi, 
guvernul responsabil. Nădăjduim că această Adunare va con
sidera lovitura de stat ca un act salvator, impus de împreju
rări. Ea va sancţiona ulterior această lovitură de stat. Va 
spune că am încălcat litera legii pentru a salva patria.  Să 
hotărască ea soarta noastră" .  

Dacă guvernul ar fi procedat în felul acesta, ar fi avut cel 
puţin o aparentă de temei pentru a ne deferi justiţiei. Co
roana r fi salvat aparenţa de legalitate. Dar ea n-a put�t şi 
n-a vrut să facă acest lucru. 

ln ochii coroanei, revoluţia din martie a fost un act de 
violenţă. Un act de violenţă poate fi desfiinţat numai prin 
alte acte de violenţă. Anulînd noile alegeri pe baza legii din 
aprilie 1 848, guvernul s-a lepădat de responsabilitatea sa, a 
înlăturat însuşi tribunalul, în fata căruia era răspunzător. 
Apelul adresat poporului în legătură cu Adunarea naţională 
a fost, aşadar, transformat de către guvern încă de la înce
put într-o simplă aparenţă, într-o ficţiune, într-o înşelătorie. 
Născocind o primă Cameră, bazată pe votul cenzitar, ca parte 
integrantă a adunării legislative, guvernul a abolit legile 
organice, a părăsit terenul legalităţii, a falsificat alegerile 
populare, a lipsit poporul de orice posibilitate de a se pro
nunţa asupra „actului salvator" al coroanei. 

Aşadar, domnilor, faptul nu poate fi contestat, şi nici un 
viitor istoric nu va încerca să-l conteste ; coroana a săvîrşit 
o revoluţie, ea a răsturnat actuala ordine de drept, aşa că 
nu poate face apel la nişte legi pe care ea însăşi le-a călcat 
în picioare cu atîta neruşinare. Cînd o revoluţie este înfăp
tuită cu succes, adversarii ei pot fi spînzuraţi, dar nu se poate 
pronunţa împotriva lor . sentinţă judecătorească. Ei pot fi 
înlăturaţi din cale ca nişte adversari învinşi, dar nu pot fi 
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judecaţi ca nişte infractori. După săvîrşirea revoluţiei S&\ 
contrarevoluţiei, legile anulate nu pot fi îndreptate împo„ 
triva propriilor lor apărători. Aceasta este o laşă făţănicie a 
legalităţii, pe care dumneavoastră, domnilor, nu o veţi sanc
ţiona prin sentinţa dumneavoastră. 

V-am spus, domnilor, că guvernul a falsificat părerea po„ 
porului despre „actul salvator al coroanei u .  Şi totuşi poporul 
s-a şi pronunţat împotriva coroanei, pentru Adunarea naţia„ 
nală. Alegerile pentru cea de-a doua Cameră sînt singurele 
legale, pentru că sînt singurele alegeri care au avut loc pe 
baza legii din 8 aprilie 1848. Şi aproape toţi cei care s-au 
pronunţat pentru refuzul de a se plăti impozite au fost din nou 
aleşi în cea de-a doua Cameră, iar mulţi dintre ei chiar 
pentru a doua şi a treia oară. Chiar Schneider II, care, 
împreună cu mine, este inculpat în acest proces, a fost 
ales deputat de Colonia. Problema dreptului Adunării naţia„ 
nale de a lua o hotărîre cu privire la refuzul de a se plăti im
pozite a şi fost, aşadar, efectiv rezolvată de către popor. 

Dar chiar independent de această sentinţă supremă, dum
neavoastră, domnilor, veţi fi cu toţii de acord cu mine că aici 
nu este vorba de o infracţiune în sensul curent al cuvîntului, 
că aici, în general, nu este vorba de o încălcare a legii, care 
ar cădea sub jurisdicţia dumneavoastră. In împrejurări nor
male, autoritatea publică este aceea care aplică legile exis
tente ; infractor este cel care încalcă aceste legi sau împiedic& 
p'rin violenţă aplicarea lor de către autoritatea publică. In 
cazul de faţă, o autoritate publică a încălcat legea ; cealaltă 
autoritate publică - n-are importanţă care anume - a apă
rat-o. Lupta dintre două puteri de stat nu intră în competenţa 
dreptului privat şi nici în aceea a dreptului penal. Problema : 
cine anume a avut dreptate, coroana sau Adunarea naţio
nală, este de domeniul istoriei. Toţi juraţii şi toţi judecătorii 
din Prusia, luaţi laolaltă, nu sînt în stare să rezolve această 
problemă. Există doar o singură forţă în stare s-o rezolve, 
şi această forţă este istoria. De aceea nu înţeleg cum de a 
fost cu putinţă să fim trimişi pe banca acuzaţilor pe baza 
;nor prevederi din Code penal. 

Că aici a fost vorba de o luptă între două puteri - iar 
în lupta dintre două puteri numai forţa * poate decide -, 
faptul acesta, domnilor, a fost deopotrivă recunoscut de 
presa revoluţionară şi de cea contrarevoluţionară. Chiar un 
organ · de presă guvernamental a proclamat acest lucru cu 

I 
* Joc de cuvinte : „Gewalt" înseamnă „forţă" şi „putere".  - Nota Red. 
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puţin timp înainte de a se decide soarta acestei lupte. „Neue 
Preussische Zeitung" ,  oficiosul actualului guvern, a recunos
cut destul de limpede acest lucru. Cu cîteva zile înainte d\ 
criză, el vorbea cam în felul următor : acum nu este vorba 
de drept, ci de forţă, şi toţi se vor convinge că vechea 
putere regală, prin graţia lui dumnezeu, mai dispune încă 
de destulă forţă. „Neue Preussische Zeitung " a apreciat just 
situaţia. Forţă contra forţă. Lupta dintre ele trebuia să ho
tărască de partea cui e victoria. A ieşit învingătoare contra
revoluţia, dar deocamdată nu s-a sfîrşit decît primul act al 
dramei. In Anglia lupta a durat mai bine de douăzeci de ani. 
Nu o dată a ieşit învingător Carol I, dar în cele din urmă 
a urcat pe eşafod. Şi cine vă garantează dumneavoastră, 
domnilor, că actualul guvern, că aceşti funcţionari, care au 
fost şi continuă să fie unelte supuse în mîinile lui, nu vor 
fi condamnaţi, de către actuala Cameră sau de către urmaşii 
ei, pentru crimă de înaltă trădare ? 

Domnilor I Reprezentantul parchetului a încercat să-şi 
întemeieze acuzaţia pe legile din 6 şi 8 aprilie. Eu am fost 
nevoit să vă demonstrez că tocmai aceste legi ne absolvă de 
orice vină. Dar nu vă voi ascunde că n-am recunoscut şi nu 
voi recunoaşte niciodată aceste legi. Ele n-au avut niciodată 
vreo putere faţă de deputaţii aleşi de popor, şi cu atît mai 
puţin ar fi putut ele să prescrie calea revoluţiei săvîrşite în 
martie. -

I Cum au apărut legile din 6 şi 8 aprilie ? Ca rezultat al 
concilierii guvernului cu Dieta unită. Pe această cale voiau 
ele să păstreze o legătură de continuitate cu vechiul regim 
juridic şi să estompeze revoluţia, care înlătura tocmai acest 
regim juridic. Oameni de felul lui Camphausen etc. conside
rau că este foarte important să salveze aparenţa unei dez
voltări legale. Şi cum au salvat ei această aparenţă ? Prin
tr-un şir de contradicţii evidente şi absurde. Situaţi-vă pen
tru un moment, domnilor, pe punctul de vedere al vechii 
legi. Oare simpla existenţă a ministrului Camphausen, a unui 
ministru responsabil, a unui ministru fără carieră funcţionă
rească nu era o ilegalitate ? Poziţia lui Camphausen, ca 
prim-ministru responsabil, era ilegală. Acest funcţionar, 
inexistent din punct de vedere legal, convoacă Dieta unită, 
pentru ca prin intermediul ei să adopte legi pentru a căror 
adoptare nici ea n-avea împuterniciri legale. Şi acestui joc 
de-a formele, care e plin de contradicţii interne şi care se 
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dezminte pe sine însuşi, i s-a dat denumirea de dezvoltare 
legală, menţinerea terenului legalităţii I 

Dar să lăsăm de o parte, domnilor, aspectul formal al 
chestiunii I Ce era Dieta unită ? Ea era reprezentanta rela
ţiilor sociale vechi, perimate. Şi tocmai împotriva acestor 
relaţii a fost făcută revoluţia. Iar reprezentanţilor societăţii 
învinse li se prezintă spre confirmare legi organice care tre
buie să recunoască, să orienteze şi să organizeze revoluţia 
împotriva acestei societăţi vechi I Ce contradicţie absurdă I 
Doar se ştie că Dieta a fost răsturnată împreună cu vechea 
regalitate. 

Şi aici, domnilor, ne lovim faţă în faţă cu faimosul teren 
al legalităţii. Sînt nevoit să mă opresc asupra acestei ches
tiuni cu atît mai mult cu cît sîntem socotiţi, pe bună drep
tate, adversari ai terenului legalităţii şi cu cît legile din 
6 şi 8 aprilie îşi datoresc existenţa lor numai recunoaşterii 
formale a terenului legalităţii. 

Dieta reprezenta, în primul rînd, marea proprietate fun
ciară. Or, marea proprietate funciară era adevărata bază a 
societăţii medievale, a societăţii feudale. Societatea burgheză 
modernă, societatea noastră, dimpotrivă, se bazează pe in
dustrie şi comerţ. Insăşi proprietatea funciară şi-a pierdut 
toate fostele ei condiţii de existenţă şi a devenit dependentă 
de comerţ şi industrie. De aceea, în zilele noastre, se practică 
agricultura pe baze industriale, iar vechii stăpîni feudali au 
decăzut, ajungînd în situaţia unor fabricanţi de vite, de lînă, 
cereale, sfeclă, rachiu etc., în situaţia unor oameni care, ca 
oricare alţi comercianţi, fac comerţ cu aceste produse in
dustriale I Oricît s-ar crampona de vechile lor prejudecăţi, 
în realitate ei devin nişte burghezi care caută să producă 
cît mai mult şi cu cheltuieli cît mai reduse, care cumpără 
de unde se poate cumpăra mai ieftin şi vînd unde se poate 
vinde mai scump. Modul de viaţă, modul de producţie, 
modul de obţinere a veniturilor propriu acestor domni ne 
arată, aşadar, toată falsitatea tradiţionalei lor îngîmfări aro
gante. Proprietatea funciară, ca factor social dominant, pre
supune modul de producţie şi de schimb medieval. Dieta 
unită reprezenta acest mod de producţie şi de schimb medie
val, care a încetat de mult să mai existe şi ai cărui repre
zentanţi, oricît de mult s-ar crampona de vechile privilegii, 
totuşi nu se împărtăşesc în mai mică măsură din binefacerile 
pe care le oferă noua societate şi nu o exploatează mai puţin 
în folosul lor. Noua societate burgheză, care se sprijină pe 
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cu totul alte temelii, pe un mod de producţie schimbat, tre
buia să pună mina şi pe puterea politică i ea trebuia să 
smulgă din mîinile reprezentanţilor intereselor societăţii pe 
cale de dispariţie această putere politică, a cărei întreagă 
organizare a apărut pe baza unor relaţii sociale materiale cu 
totul diferite. Prin aceasta se şi explică revoluţia. Revoluţia 
a fost deci îndreptată, în măsură egală, împotriva puterii re
gale absolutiste, cea mai înaltă expresie politică a vechii 
societăţi, cit şi împotriva reprezentanţei stărilor sociale, care 
reprezenta o orînduire socială de mult distrusă de industria 
modernă, sau, cel mult, arogantele ruine ale stărilor sociale, 
care pe zi ce trecea erau tot mai mult depăşite, împinse pe 
planul al doilea şi distruse de societatea burgheză. Cum de 
s-a ajuns în acest caz la ideea absurdă de a permite Dietei 
unite - această reprezentantă a vechii societăţi - să dic
teze legi noii societăţi, care şi-a confirmat prin revoluţie 
drepturile ei ? 

Acest lucru - ni se spune - s-a făcut pentru a se men
ţine terenul legalităţii. Dar ce înţelegeţi dumneavoastră, dom
nilor, prin menţinerea terenului legalităţii ? Păstrarea unor 
legi care se referă la o perioadă anterioară a societăţii, care 
au fost întocmite de către reprezentanţii unor interese sociale 
dispărute sau pe cale de dispariţie, înseamnă ridicarea la 
rangul de lege numai a acestor interese, care sînt în contra
dicţie cu nevoile generale. Dar societatea nu se bazează pe 
lege. Aceasta e o fantezie a juriştilor. Dimpotrivă, legea 
trebuie să se bazeze pe societate, ea trebuie să fie expresia 
intereselor şi nevoilor ei generale, care izvorăsc din modul 
de producţie materială respectiv, în opoziţie cu bunul plac 
al individului izolat. Iată acest Code Napoleon *, pe care-l 
am în mină, n-a creat societatea burgheză modernă. Dim
potrivă, societatea burgheză, care a apărut în secolul 
al XVIII-lea şi a continuat să se dezvolte în secolul 
al XIX-lea, îşi găseşte în acest cod numai expresia ei juri
dică. De îndată ce încetează de a mai corespunde relaţiilor 
sociale, el nu mai este decît un vraf de hîrtii. Dumneavoastră 
nu puteţi face din vechile legi o bază pentru noua dezvoltare 
socială, aşa cum nici aceste legi vechi nu au putut crea ve
chile relaţii sociale. 

Ele au apărut din aceste relaţii vechi şi trebuie să piară 
o dată cu ele. Ele se schimbă în mod inevitabil o dată cu 
schimbarea condiţiilor de viaţă. Menţinerea legilor vechi 

* - Codul Napoleon. - Nota Trad. 
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care contravin noilor nevoi şi cerinţe ale dezvoltării sociale 
nu este, în fond, altceva decît apărarea, camuflată în fraze 
pioase, a unor interese particulare, care nu mai corespund 
vremii, împotriva intereselor generale actuale. Această men· 
ţinere a terenului legalităţii are drept scop să facă în aşa 
fel ca aceste interese particulare să devină dominante într-o 
vreme cînd ele nu mai domină ; ea are drept scop să impună 
societăţii nişte legi care sînt condamnate de înseşi condi
ţiile de viaţă ale acestei societăţi, de modul de obţinere a 
mijloacelor de trai, de schimbul, de producţia ei materială ; 
ea are drept scop să menţină la putere pe legiuitorii care nu 
au în vedere decît interesele particulare şi permite să se 
abuzeze de puterea de stat pentru a subordona cu forţa inte
resele majorităţii intereselor unei minorităţi. Ea intră deci, 
în fiecare moment, în contradicţie cu nevoile existente, frî
nează schimbul, industria şi pregăteşte crizele sociale, care 
se dezlănţuie sub forma de revoluţii politice. 

Acesta este adevăratul sens al cramponării de terenul 
legalităţii şi al menţinerii lui. Şi tocmai pornind de la 
această frază despre terenul legalităţii - care se întemeiază 
ori pe înşelare conştientă, ori pe autoînşelare inconştientă 
- motivau ei convocarea Dietei unite şi o puneau să fabrice 
legi organice pentru Adunarea naţională, care devenise ne
cesară datorită revoluţiei şi fusese zămislită de ea. Şi pe baza 
ace�tor legi vor ei să judece Adunarea naţională I 

Adunarea naţională reprezenta societatea burgheză moder
nă în opoziţie cu societatea feudală. reprezentată în Dieta 
unită. Ea a fost aleasă de popor pentru a elabora în mod inde
pendent o constituţie corespunzătoare cu condiţiile de viaţă 
care erau în conflict cu orînduirea politică şi cu legile existente 
pînă atunci. Datorită acestui lucru, ea a fost de la bun 
început o adunare suverană, constituantă. Şi dacă, cu toate 
acestea, ea a coborît pînă la un punct de vedere conciliator, 
aceasta n-a fost decît o simplă politeţe formală faţă de co
roană, o simplă ceremonie. Nu este cazul să analizez aici 
problema dacă Adunarea avea sau nu dreptul ca, fără să 
ţină seama de voinţa poporului, să se situeze pe o poziţie 
conciliatoare. Părerea ei era că trebuie preîntîmpinată prin 
bunăvoinţa ambelor părţi o ciocnire cu coroana. 

Un lucru este totuşi sigur : legile din 6 şi 8 aprilie, adop
tate de comun acord cu Dieta unită, au fost formal inefi
ciente. Din punct de vedere material ele nu au alt sens decît 
acela de a formula şi a stabili condiţiile în care Adunarea 
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naţională ar putea fi expresia reală a suveranităţii poporu
lui. Legislaţia Dietei unite nu a fost altceva decît o form� de 
scutire a coroanei de necesitatea, umilitoare pentru ea, de a 
declara : sînt învinsă I 

Acum, domnilor juraţi, voi trece la o examinare mai 
amănunţită a rechizitoriului rostit de procuror. 

Dînsul a spus : 

„Coroana a cedat o parte din putere, care se afla în întregime în mli
nile ei. Nici în viaţa de toate zilele renunţarea la ceva nu merge mai 
deprte de sensul dirct l cuvintelo: în care ea este formulată. Legea din 
8 aprilie 1848 nu acordă însă Adunării naţionale reptul la refuzul de a 
e plăti impozite şi nici nu stabileşte că reşedinţa Adunării naţionale tre
buie să se afle neapărat la Berlin". 

Domnilor ! In mîinile coroanei se aflau frînturi ale pu
terii ; ea a renunţat la putere pentru a salva unele frînturi 
ale ei. Vă aduceţi aminte, domnilor, că regele, imediat după 
ce s-a urcat pe tron, a dat asigurări categorice, pe cuvînt de 
onoare, atît la Kănigsberg cit şi l a  Berlin, că nu-şi va da 
niciodată consimţămîntul pentru o guvernare constituţională. 
Vă amintiţi cum regele, în 1 847, la deschiderea Dietei unite, 
a jurat solemn că nu va tolera nici un petic de hîrtie între 
el şi poporul său. Or, după evenimentele din martie 1 848, 
regele, în constituţia pe care a acordat-o s-a proclamat el 
însuşi rege constituţional şi a pus între el şi poporul său 
această galimatie străină şi lipsită de orice temei, acest petic 
de hîrtie. Va risca oare reprezentantul parchetului să afirme 
că regele a dezminţit de bunăvoie şi în mod atît de vădit 
asigurările date de el în mod solemn, că el de bunăvoie a 
luat asupră-şi, în faţa întregii Europe, vina unei inconsecvenţe 
flagrante, admiţînd concilierea sau constituţia ? Regele a 
făcut concesiile pe care l-a silit revoluţia să le facă.- Nici mai 
mult, nici mai puţin I 

Comparaţia populară făcută aici de reprezentantul par
chetului, din păcate, nu demonstrează nimic. Şi într-adevăr, 
dacă renunţ la ceva, renunţ numai l a  ceea ce renunţ în mod 
expres. Dacă vă fac un dar, ar fi într-adevăr o impertinenţă 
din partea dumneavoastră ca, pe baza actului meu de do
naţie, s ă-mi mai cereţi şi alte daruri. Dar cel care a dăruit 
după evenimentele din martie a fost tocmai poporul, iar 
coroana a fost aceea care a primit darul. Se înţelege de la 
sine că cel care dăruieşte trebuie să stabilească caracterul 
darului, iar nu cel care primeşte ; poporul trebuie să stabi
lească acest caracter, iar nu coroana. 
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Puterea absolută a coroanei a fost zdrobită. Poporul a 
ieşit biruitor. Cele două părţi au încheiat un armistiţiu, şi 
poporul a fost înşelat. Că poporul a fost înşelat, acest adevăr, 
domnilor, însuşi reprezentantul parchetului şi-a dat oste
neala să vi-l demonstreze. Pentru a contesta dreptul Adunării 
naţionale în legătură cu refuzul de a se plăti impozite, repre
zentantul parchetului v-a explicat pe larg că, dacă legea din 
6 aprilie 1 848 cuprindea ceva în genul acesta, în legea din 
8 aprilie 1 848 nu găsim cîtuşi de puţin aşa ceva. Prin urmare 
acest interval a fost folosit pentru ca, după două zile, să li 
se ia reprezentanţilor poporului drepturile care le fuseseră 
acordate cu două zile mai înainte. Putea reprezentantul par
chetului să compromită cu mai mult succes onoarea coroa
nei, putea el să dovedească într-un mod mai incontestabil 
Cl se urmărea înşelarea poporului ? 

Mai departe reprezentantul parchetului spune : 

„Dreptul de a muta în altă localitate reşedinţa Adunării naţionale şi 
de a amina lucrările ei decurge din prerogativele puterii executive şi este 
recunoscut în toate ţările constituţionale". 

In ceea ce priveşte dreptul puterii e..ecutive de a muta 
în altă localitate reşedinţa Camerelor legislative, cer repre
zentantului parchetului să aducă în sprijinul acestei afir
maţii măcar o singură lege sau un singur exemplu. In An
glia, de pildă, regele ar putea, în virtutea unui vechi drept 
istoric, să convoace parlamentul în orice loc ar vrea. Nu 
există nici o lege care să indice Londra ca reşedinţă legală 
a parlamentului. Dumneavoastră ştiţi, desigur, domnilor, că, 
în general, în Anglia cele mai importante libertăţi politice 
sînt sancţionate de dreptul cutumiar, şi nu de legi scrise ; aşa 
stau lucrurile, bunăoară, cu libertatea presei. Dar dacă 
vreunui guvern englez i s-ar năzări să mute parlamentul de 
la Londra la Windsor sau la Richmond, ar fi de ajuns să-şi 
exprime această idee, pentru a se convinge că e ireali
zabilă. 

E adevărat că în ţările constituţionale coroana are dreptul 
de a amîna lucrările Camerelor. Dar nu uitaţi că, pe de altă 
parte, în toate constituţiile se precizează pentru cît timp 
anume pot fi ele amînate, după care Camerele trebuie să fie 
convocate din nou. In Prusia nu exista nici o constituţie -
ea urma abia să fie elaborată ; nu era stabilit prin lege un 
termen pentru convocarea Camerei ale cărei lucrări au fost 
amînate şi nu exista, deci, nici dreptul coroanei de a le 

1 8  - Marx-Engels - Opere. voi. 6 
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amina. Altfel coroana ar fi putut amina convocarea Came
relor cu 10 zile, cu 1 0  ani sau pentru totdeauna. Ce garanţie 
există că ele vor fi cîndva convocate sau că nu vor fi îm
piedicate să-şi ţină lucrările ? Existenţa Camerelor alături de 
coroană era lăsat. la aprecierea coroanei, puterea legisla
tivă - dacă, în general, poate fi vorba în acest caz de o 
putere legislativă - devenind o ficţiune. 

Din acest exemplu vă puteţi da seama, domnilor, unde 
duce încercarea de a lua ca unitate de măsură, în aprecierea 
conflictului dintre coroana prusiană şi Adunarea naţională 
prusiană, relaţiile existente în ţările constituţionale. O ase
menea încercare duce la recunoaşterea puterii regale abso
lute. Pe de o parte, i se dau coroanei drepturile unei puteri 
executive constituţionale, iar pe de altă parte nu există nici 
o lege, nici un obicei, nici o normă juridică organică care 
să-i impună îngrădirile caracteristice unei puteri executive 
constituţionale.  Reprezentanţei populare i se prezintă urmă
toarea cerere : în condiţiile existenţei unui rege absolut, tu 
trebuie să joci rolul unei Camere constituţionale I 

Mai este oare nevoie să explic că, în cazul de faţă, 
puterea executivă nu se opune cîtuşi de puţin puterii legis
lative, că principiul separaţiei constituţionale a puterilor 
nu poate fi aplicat Adunării naţionale prusiene şi coroanei 
prusiene ? Să presupunem că dumneavpastră nu luaţi în con
siderare revoluţia, că sînteţi călăuziţi numai de teoria ofi
cială a concilierii. Dar, chiar potrivit acestei teorii, se opu
neau una alteia două puteri suverane. Nu încape îndoială 
că, dintre aceste două puteri, una trebuie s-o nimicească pe 
cealaltă. Două puteri suverane nu pot funcţiona concomitent 
şi alături una de alta într-un singur stat. Asta ar fi o absur
ditate de felul cvadraturii cercului. Rezultatul luptei dintre 
aceste două puteri suverane trebuia să-l hotărască forţa ma
terială. Dar nu ne vom apuca acum să analizăm problema 
posibilităţii sau imposibilităţii concilierii. E de ajuns ca două 
puteri să intre în relaţii între ele pentru a încheia un acord. 
Şi Camphausen însuşi era de părere că e posibil să nu se 
ajungă la un acord ! De la înălţimea tribunei, el a arătat 
adepţilor concilierii ce pericol ameninţă ţara dacă nu se va 
ajunge Ia o conciliere. Pericolul consta în poziţia iniţială pe 
care s-a situat Adunarea naţională conciliatoare faţă de co
roană, iar acum, cînd toate astea au trecut, vor să facă Adu
narea naţional. răspunzătoare de acest pericol, negînd 
această poziţie iniţială a ei şi transformînd Adunarea într-o 
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Cameră constituţională I Vor să rezolve dificultatea făcînd 
abstracţie de ea I 

Cred că v-am dovedit, domnilor, că coroana n-avea dreptul 
să mute reşedinţa şi nici să amine lucrările adunării conci
liatorilor. 

Dar reprezentantul parchetului nu s-a mulţumit să ana
lizeze problema dacă coroana avea sau nu dreptul să mute 
reşedinţa Adunării naţionale ; el încearcă să  dovedească 
oportunitatea acestei mutări . „N-ar fi fost oare oportun -
exclamă el - ca Adunarea naţională să dea ascultare co
roanei şi să se mute la Brandenburg ?"  Reprezentantul par
chetului găseşte că oportunitatea unei asemenea comportări 
este determinată de însăşi situaţia în care se afla Camera. 
Ea - pre tinde dînsul - nu era liberă la Berlin etc . 

Dar nu e oare limpede ce scop urmărea coroana prin 
această mutare a Adunării ? N-a dezvăluit chiar ea, coroana, 
adevăratul sens al tuturor motivelor oficial invocate pentru 
această mutare ? Nu a fost cîtuşi de puţin vorba atunci de 
libertatea discuţiilor, ci de dizolvarea Adunării şi de acar· 
darea unei constituţii sau de crearea, prin convocarea unor 
locţiitori docili, a unei reprezentanţe fictive. Cînd însă, îm
potriva tuturor aşteptărilor, s-a văzut că la Brandenburg se 
află un număr suficient de deputaţi pentru ca Adunarea să 
poată lua hotărîri valabile, atunci s-a lăsat la o parte orice 
ipocrizie şi a fost declarată dizolvată Adunarea naţională. 

De al lfel este le la sine înţeles că coroana nu avea dreptul 
să declare că Adunarea este sau nu liberă. Nimeni, în afară 
de Adunarea însăşi , nu putea să hotărască dacă ea se bucură 
sau nu de libertatea de discuţii necesară. Ce poate fi mai 
comod pentru coroană decît posibilitatea ca, ori de cite ori 
Adunarea naţională adoptă o hotărîre care nu-i este pe plac, 
să declare că Adunarea nu este liberă, că ea nu poate purta 
răspunderea pentru hotărîrile sale şi s-o pună sub interdicţie I 

Reprezentantul parchetului a vorbit şi despre obligaţia 
guvernului de a apăra demnitatea Adunării naţionale de 
terorismul populaţiei din Berlin. 

Acest argument sună ca o ironie usturătoare la adresa 
guvernului. Nu voi mai vorbi despre felul cum au fost tra
tate anumite persoane care făceau totuşi parte dintre repre
zentaniii aleşi ai poporului. S-au încercat toate mijloacele 
pentru a le umili, au fost supuse la cele mai mîrşave perse
cuţii, s-a organizat împotriva lor un fel de „vînătoare săl
batică" 196, Dar să nu vorbim despre persoane. In ce fel a 

18* 
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fost apărată demnitatea Adunării naţionale în sensul atitu
dinii faţă de activitatea ei ? Arhivele ei au fost date pe mîna 
soldaţilor, care şi-au răsucit ţigări sau au încălzit sobele 
cu documentele secţiilor, mesajele regale, proiectele de lege 
şi materialele pregătitoare sau le-au călcat în picioare. 

N-au fost respectate nici măcar cuvenitele forme legale 
la punerea sub sechestru a bunurilor ; s-a pus stăpînire pe 
arhivă fără a se întocmi măcar un inventar. 

S-a urmărit în mod vădit distrugerea tuturor acestor lu
cruri, care au costat atît de scump poporul, pentru a avea 
mai multă posibilitate de a calomnia Adunarea naţională, 
pentru a şterge de pe faţa pămîntului planurile de reformă, 
atît de detestate de guvern şi de aristocraţi. Nu e ridicol 
oare, după toate acestea, să se susţină că guvernul a mutat 
Adunarea naţională de la Berlin la Brandenburg numai dintr-o 
duioasă grijă pentru demnitatea ei ? 

Trec acum la argumentaţia reprezentantului parchetului 
în legătură cu valabilitatea formală a hotărîrii cu privire la 
refuzul de a se plăti impozite. 

Pentru a face ca această hotărîre să capete o formă 
legală - spune reprezentantul parchetului -, Adunarea 
trebuie s-o supună sancţiunii coroanei. 

Dar, domnilor, coroana nu se afla în relaţii directe cu 
Adunarea ; ea era reprezentată de guvernul Brandenburg. 
Prin urmare, cu acest guven Brandenburg - potrivit ab
surdei pretenţii a reprezentantului acuzării - trebuia să 
trateze Adunare p entru a-l declara vinovat de înaltă trădare 
şi pentru a-i refuza plata impozitelor ! Ce sens are această 
pretenţie dacă nu acela că Adunarea naţională trebuia să 
accepte o supunere necondiţionată faţă de orice cerere a gu
vernului Brandenburg ? 

Hotărîrea cu privire la refuzul de a se plăti impozite -
spune reprezentantul parchetului - nu era valabilă din punct 
de vedere formal şi pentru că o propunere poate deveni lege 
abia la a doua citire. 

Pe de o parte nu se respectă formele esenţiale, care tre
buie neapărat îndeplinite în raporturile u Adunarea naţio
nală, iar pe de altă parte i se cere acesteia să respecte nişte 
formalităţi lipsite de orice importanţă. Nimic mai ' simplu I 
O propunere care nu e pe placul coroanei poate trece la 
prima citire, dar o a doua citire este împiedicată prin forţa 
armelor, şi legea rămîne nevalabilă, fiindcă nu a ajuns la a 
doua citire. Reprezentantul parchetului pierde din vedere 
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situaţia excepţională care s-a creat atunci cînd reprezentanţii 
poporului au adoptat această hotărîre în sala de şedinţe sub 
ameninţarea baionetelor. Guvernul comite un act de vio
lenţă după altul. El a încălcat fără nici o jenă cele mai im
portante legi, Habeas Corpus Akte, legea gărzii civile 197• 
Sub forma stării de asediu el introduce în mod samavolnic 
un despotism militar lipsit de orice îngrădire. El trimite la 
dracu pe înşişi reprezentanţii poporului. Şi în timp ce o parte 
încalcă cu neruşinare toate legile, celeilalte părţi i se cere 
�ă respecte pînă în cele mai mici amănunte chiar şi un 
regulament I 

Nu ştiu, domnilor, dacă avem de-a face cu o denaturare 
intenţionată - sînt departe de a bănui de aşa ceva pe un 
reprezentant al parchetului - sau pur şi simplu cu o lipsă de 
informare atunci cînd dînsul spune : „Adunarea naţională nu 
a dorit concilierea", ea „n-a urmărit să ajungă la o conciliere " .  

Dacă poporul î i  reproşează ceva Adunării naţionale de la 
Berlin, îi reproşează tocmai dorinţa ei de conciliere cu orice 
preţ. Dacă membrii acestei Adunări se căiesc de ceva, se 
căiesc tocmai din pricina maniei lor conciliatoare. Tocmai 
această manie conciliatoare a îndepărtat, încetul cu încetul, 
poporul de Adunare, a făcut ca ea să-şi piardă toate pozi
ţiile ; în sfîrşit, tocmai această manie a făcut ca ea să fie 
supusă unor atacuri din partea coroanei atunci cînd nu avea 
de partea ei sprijinul naţiunii. Cînd, în sfîrşit, Adunarea a 
vrut să dea dovadă de voinţă, ea s-a văzut izolată şi redusă 
la neputinţă tocmai pentru că la timpul cuvenit a fost lipsită 
de voinţă şi n-a ştiut să şi-o manifeste. Ea şi-a dat pe faţă, 
pentru prima oară, această manie a concilierii cînd s-a dezis 
de revoluţie şi a sancţionat teoria concilierii, cînd a alunecat 
de pe poziţia unei Adunări naţionale revoluţionare pe po
ziţia unei asociaţii echivoce de conciliatori. Ea a ajuns la 
extrem în neputinţa ei conciliatoare cînd a luat drept bună 
recunoaşterea fictivă de către Pfuel a ordinului pe armată 
propus de Stein 198• lnsăşi anunţarea acestui ordin pe armată 
s-a transformat într-o farsă, căci el n-a putut fi decît un ecou 
comic al ordinului pe armată dat de Wrangel. Şi totuşi, în 
loc să meargă mai departe de acest ordin, Adunarea s-a 
apucat cu amîndouă mîinile de modificarea prin care guver
nul Pfuel îl atenua pînă la golirea lui de orice sens. Pentru a 
evita orice conflict serios cu coroana, Adunarea a luat jal
nicul simulacru de demonstraţie împotriva vechii armate 
reacţionare drept o demonstraţie adevărată. Ceea ce nu era 
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nici măcar o aparenţă de rezolvare a conflictului a fost de
clarat de ea, în mod făţarnic, o adevărată rezolvare. Atît de 
puţin doică de luptă, atît de dispusă să ajungă la o conci
liere s-a dovedit această Adunare, pe care reprezentantul 
parchetului o prezintă ca pe o adunătură de certăreţi .
pertinenţi I 

Mai e oare nevoie să insist asupra încă unui simptom 
care dovedeşte caracterul conciliator al acestei Camere 1 
Amintiţi-vă, domnilor, de înţelegerea intervenită între Adu
narea naţională şi Pfuel în legătură cu legea pentru sistarea 
răscumpărărilor *. Dacă Adunarea nu s-a priceput să nimi
cească duşmanul din armată, trebuia, în primul rînd, să-şi 
facă un prieten din ţărănime. Dar ea a renunţat şi la acest 
lucru. Ea a considerat că mai important decît orice, mai im
portant decît propria ei menţinere, este să ajungă la o con
ciliere, să evite conflictul cu coroana, să-l evite cu orice 
preţ. Şi acestei Adunări i se reproşează că n-a dorit, că n-a 
încercat să ajungă la o conciliere ! 

Ea a făcut încercări de conciliere chiar şi atunci cînd 
conflictul izbucnise deja. Dv., domnilor, cunoaşteţi broşura 
lui Unruh 199, a acestui adept al centrului. Din cuprinsul ei 
v-aţi putut da seama că s-a încercat totul pentru a evita rup
tura, că s-au trimis delegaţii la rege, care nu au fost primite, 
că unii deputaţi au încercat să-i înduplece pe miniştri, care 
cu o aroganţă aristocratică au refuzat să-i primească, că 
Adunarea a fost dispusă să facă unele concesii, care au fost 
luate în derîdere. Adunarea a încercat să încheie pace pină 
şi în momentul cînd nu-i mai rămăsese decît să se pregă
tească de război. Şi această Adunare este acuzată de către 
reprezentantul parchetului că n-a vrut să ajungă la o conci
liere, că n-a întreprins încercări în această direcţie I 

E clar că Adunarea naţională de la Berlin a căzut victimă 
unei mari iluzii, că ea nu şi-a dat seama de propria ei si
tuaţie, de condiţiile propriei ei existenţe, atunci cînd, înainte 
de conflict şi chiar în timpul conflictului, a considerat că e 
cu putinţă să ajungă la o înţelegere amiabilă, la o conciliere 
cu coroana şi a depus eforturi în acest sens. 

Coroana nu dorea nici o conciliere şi nu putea să do
rească. Dar să nu ne amăgim, domnilor juraţi, asupra caracte
rului luptei care a izbucnit în martie şi care a continuat după 
aceea între Adunarea naţională şi coroană. Aici nu este 

* Vezi volumul de faţă, p ag. 134. - Nota Red. 
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vorba de un conflict oarecare între guvern şi opoziţia parla
mentară, de un conflict între cei ce erau miniştri şi cei ce 
doreau să devină miniştri, nu este vorba de o luptă de partid 
între două fracţiuni politice dintr-o Cameră legislativă. Poate 
că aşa credeau membrii Adunării naţionale, fie că făceau 
parte din minoritate sau din majoritate. Dar aici factorul 
hotărîtor nu este părerea conciliatorilor, ci situaţia istorică 
reală a Adunării naţionale, aşa cum s-a format ea în urma 
revoluţiei europene şi a celei din martie, determinată de ea. 
Ceea ce se petrecea aici nu era un conflict politic între două 
fracţiuni pe terenul unei singure societăţi, ci un conflict între 
două societăţi, un conflict social care căpăta o formă poli
tică, era lupta vechii societăţi, feudal-birocratice, împotriva 
societăţii burgheze moderne, lupta dintre societatea liberei 
concurente şi aceea a sistemului de breaslă, dintre societatea 
proprietăţii funciare şi aceea a industriei, dintre societatea 
credinţei şi aceea a ştiinţei. Expresia politică corespunză
toare vechii societăţi era coroana prin graţia lui dumnezeu, 
birocraţia, care îşi exercita tutela peste toţi şi peste toate, şi 
armata independentă. Baza socială corespunzătoare acestei 
puteri politice vechi o constituiau proprietatea funciară no
biliară, privilegiată, cu ţăranii ei iobagi sau semiiobagi, mica 
industrie patriarhală sau organizată pe sistemul breslelor, 
stările sociale izolate între ele, opoziţia categorică dintre 
oraş şi sat, şi în primul rînd dominaţia satului asupra ora
şului. Vechea putere politică - coroana prin graţia lui 
dumnezeu, birocraţia, care îşi exercita tutela peste toţi şi 
peste toate, şi armata independentă - simţea că propria ei 
bază materială îi fuge de sub picioare din moment ce se 
săvîrşea un atentat împotriva bazelor vechii societăţi : îm
potriva proprietăţii funciare-nobiliare privilegiate, împotriva 
nobilimii înseşi, a dominaţiei satului asupra oraşului, a stării 
de dependenţă a populaţiei săteşti şi a legislaţiei corespun
zătoare tuturor acestor condiţii de viaţă, ca, de pildă, orga
nizarea municipală, Jegislaţia penală etc. Un asemenea atentat 
a săvîrşit Adunarea naţională. Pe de altă parte, această 
societate veche simţea că puterea politică îi scapă din mină, 
din moment ce coroana, birocraţia şi armata sînt lipsite de 
privilegiile lor feudale. Şi tocmai aceste privilegii voia să 
le lichideze Adunarea naţională. Nu este de mirare deci că 
armata, birocraţia şi nobilimea, cu forţe unite, îmboldeau 
coroana spre săvîrşirea unei lovituri de stat, nu este de mi
rare că şi coroana, care ştia că propriile ei interese sînt 
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strîns legate de vechea societate feudal-birocratică, s-a lăsat 
împinsă spre o lovitură de stat. Coroana era reprezentanta 
societăţii feudal-aristocratice, aşa cum Adunarea naţională 
era reprezentanta societăţii burgheze modeme. 

Condiţiile de existenţă ale acestei societăţi cer ca biro
craţia şi armata, aceste forţe stăpîne ale comerţului şi in
dustriei, să fie reduse la rolul de unelte ale lor, să fie 
transformate în simple organe ale schimbului burghez. So
cietatea burgheză nu poate tolera ca agricultura să fie stin
gherită de privilegiile feudale, iar industria de tutela biro
cratică. O asemenea situaţie contravine principiului ei 
vital : libera concurenţă. Ea nu poate tolera ca desfăşurarea 
comerţului exterior să fie reglementată de considerentele 
de politică internaţională ale curţii regale, iar nu de intere
sele producţiei naţionale. Potrivit cerinţelor ei, administrarea 
finanţelor trebuie subordonată nevoilor producţiei, în timp 
ce vechiul stat cere ca producţia să fie subordonată nevoilor 
coroanei prin graţia lui dumnezeu şi peticirii acelora care 
sînt sprijinul puterii regale, reazemul social al acestei co
roane. După cum industria modernă nivelează de fapt totul, 
aşa şi societatea modernă trebuie să desfiinţeze orice barieră 
legală sau politică dintre oraş şi sat. In această societate 
mai există încă clase, dar nu şi stări sociale. Dezvoltarea 
ei constă în lupta dintre aceste clase, dar ele se unesc pentru 
a înlătura stările sociale şi puterea lor regală prin graţia lui 
dumnezeu. 

Puterea regală prin graţia lui dumnezeu, care este cea 
mai înaltă expresie politică, cel mai înalt reprezentant politic 
al vechii societăţi feudal-birocratice, nu poate face nici un 
fel de concesii sincere societăţii burgheze modeme. Propriul 
ei instinct de conservare, societatea care se află în spatele 
ei şi pe care ea se sprijină, o vor îndemna mereu să-şi re
tragă concesiile făcute, să-şi păstreze caracterul ei feudal, 
să-şi asume riscul unei lovituri de stat contrarevoluţionare. 
După fiecare revoluţie, contrarevoluţia este condiţia mereu 
reînnoită a existenţei puterii regale. 

Pe de altă parte, nici societatea modernă nu se poate 
linişti pînă ce nu distruge şi înlătură puterea moştenită în 
mod oficial cu ajutorul căreia vechea societate se mai men
ţine încă prin violenţă, pînă ce nu distruge şi înlătură puterea 
de stat a acestei societăţi. Dominaţia puterii regale prin 
graţia lui dumnezeu este tocmai dominaţia elementelor so
ciale care şi-au trăit traiul. 
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Aşadar, nu poate fi pace între aceste două societăţi. In
teresele şi nevoile lor materiale duc la o luptă pe viaţă şi pe 
moarte între ele. Una trebuie să învingă, cealaltă trebuie să 
fie înfrîntă. Aceasta este singura conciliere posibilă între 
ele. De aceea nu poate fi pace nici între cei mai înalţi repre
zentanţi politici ai acestor două societăţi : între coroană şi 
reprezentanţa poporului. In faţa Adunării naţionale nu exista 
deci decît o singură alternativă : să cedeze vechii societăţi 
sau să se ridice împotriva coroanei ca o putere de sine 
stătătoare. 

Domnilor I Reprezentantul parchetului a caracterizat 
refuzul de a se plăti impozite ca o măsură „care zdruncină te
meliile societăţii". Refuzul de a se plăti impozite nu are nici o 
legătură cu temeliile societăţii. 

Cum se explică, în general, domnilor, că impozitele, con
simţirea sau refuzul de a le plăti au jucat un rol atît de im
portant în istoria constituţionalismului? Explicaţia este foarte 
simplă. Aşa cum iobagii răscumpărau cu bani peşin privile
giile de la baronii feudali, tot aşa le răscumpărau şi popoare 
întregi de la regii feudali. Regii aveau nevoie de bani pen
tru războaiele împotriva popoarelor străine şi mai cu seamă 
pentru lupta împotriva feudalilor. Cu cît se dezvolta comer
ţul şi industria, cu atît ei aveau mai multă nevoie de bani. 
Dar în aceeaşi gnăsurăt se dezvolta şi starea a treia, bir
gerii, în aceeaşi măsură creşteau şi mijloacele băneşti de 
care dispunea ea. In aceeaşi măsură răscumpăra ea de la 
regi, cu ajutorul impozitelor, tot mai multe libertăţi. Pentru 
a avea o garanţie a acestor libertăţi, ea îşi rezerva dreptul 
de a stabili din nou, după anumite termene, impunerile în 
bani : dreptul de a consimţi sau refuza plata impozitelor. In 
istoria Angliei acest proces poate fi urmărit în cele mai mici 
amănunte. 

In societatea medievală impozitele au fost deci singura 
legătură între societatea burgheză care se năştea şi statul 
feudal dominant, legătură datorită căreia statul era nevoit 
să facă concesii societăţii burgheze, să ţină seama de creşte
rea ei şi să se adapteze nevoilor ei. In statele modeme 
dreptul de a consimţi să plăteşti impozite şi dreptul de a 
refuza plata lor s-au transformat într-un control al societăţii 
burgheze asupra comitetului care administrează treburile ei 
publice, adică asupra guvernului. 

De aceea refuzul parţial de a se plăti impozite este o parte 
integrantă a oricărui mecanism constituţional. Această formă 
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a refuzului de a se plăti impozite se manifestă ori de cite ori 
este respins bugetul. Bugetul curent este votat numai pentru 
o anumită perioadă ; în afară de aceasta, Camerele, dacă 
sînt prorogate, trebuie să fie convocate din nou după un 
interval de timp foarte scurt. In aceste condiţii coroana nu 
poate deveni independentă. Respingerea bugetului înseamnă 
refuzul categoric de a se plăti impozite pînă ce noua Cameră 
nu va da guvernului majoritatea sau pînă ce coroana nu va 
numi un guvern în spiritul noii Camere. Respingerea buge
tului este, aşadar, forma parlamentară a refuzului de a se plăti 
impozite. In conflictul examinat de noi această formă a fost 
inaplicabilă, deoarece constituţia nu exista încă, ea urmînd 
abia să fie elaborată. 

Dar refuzul de a se plăti impozite în forma în care-l exami
năm acum - un refuz de a se plăti impozite care nu numai că 
respinge noul buget, dar şi interzice plata impozitelor cu
rente - nu este nici l un lucru fără precedent. In evul mediu 
se recurgea foarte des la acest procedeu. Chiar vechiul 
Reichstag german şi vechile stări sociale feudale din Bran
denburg au adoptat adeseori hotărîrea de a refuza plata 
impozitelor. Ţările constituţionale moderne ne oferă şi ele 
destule exemple de acest fel. In 1832 refuzul de a se plăti im
pozite a dus, în Anglia, la căderea guvernului Wellington. 
Şi notaţi, domnilor, că în Anglia nu parlamentul a luat hotă
rîrea de a refuza plata impozitelor, ci poporul însuşi, cu de 
la sine putere, a proclamat şi a înfăptuit acest act. Dar An
glia este ţara istorică a constituţionalismului. Sînt departe 
de a contesta acest lucru. Revoluţia engleză, care l-a dus pe 
Carol I la eşafod, a început prin refuzul de a se plăti impozite. 
Revoluţia nordamericană, care s-a încheiat cu proclamarea 
independenţei Americii de Nord faţă de Anglia, a început 
prin refuzul de a se plăti impozite. Refuzul de a se plăti impo
zite poate fi şi în Prusia prevestitorul unor evenimente foarte 
neplăcute. Dar nu John Hampden l-a adus pe Carol I la 
eşafod, ci propria lui încăpăţinare, dependenţa sa de stările 
sociale feudale, ideea sa smintită de a înnăbuşi cu forţa ce
rinţele imperioase ale societăţii noi care se năştea. Refuzul de 
a se plăti impozite nu este decît un simptom l rupturii dintre 
coroană şi popor, decît o dovadă că conflictul dintre guvern 
şi popor a atins un grad de încordare ameninţător. Nu acest 
refuz provoacă ruptura şi conflictul ; el nu face decît să dove
dească prezenţa lor. In cazuri mai grave el aduce după sine 
răsturnarea guvernului existent, a regimului politic existent. 
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Dar prin aceasta nu sînt cu nimic atinse temeliile societăţii. 
Aşa şi în cazul de faţă, refuzul de a se plăti impozite n-a fost 
altceva decît un mijloc de autoapărare a societăţii împotriva 
guvernului, care-i ameninţa temeliile. 

Reprezentantul parchetului ne aduce, în sfîrşit, imputarea 
că în apelul incriminat noi am fi mers mai departe decît 
însăşi Adunarea naţională. „In primul rînd, Adunarea naţio
nală n-a publicat hotărîrea adoptată de ea u. Mai e oare 
nevoie, domnilor, să răspundă în mod serios de ce hotărîrea 
cu privire la refuzul de a se plăti impozite n-a fost publicată 
în Codul de legi ? 

n afară de aceasta, arată el, Adunarea naţională nu a 
îndemnat la violenţă, aşa cum am făcut noi, şi în general nu 
s-a situat, ca noi, pe un teren revoluţionar, ci a vrut să se 
menţină pe terenul legalităţii. 

Inainte reprezentantul parchetului a prezentat Adunarea 
naţională ca ilegală, iar acum o consideră legală numai şi 
numai pentru a ne prezenta pe noi ca infractori. Dar dacă 
perceperea impozitelor este declarată ilegală, nu e oare de 
datoria mea să mă împotrivesc cu forţa acestei ilegalităţi 
săvîrşite prin mijloace violente ? De aceea, chiar şi din acest 
punct de vedere, noi am fost în drept să răspundem violentei 
prin violenţă. De altfel, este perfect adevărat că Adunarea 
naţională a vrut să se menţină pe un teren pur legal, pe te
renul rezistenţei pasive. Ea avea în faţa ei două căi : ori 
calea revoluţionară - pe care ea n-a păşit, întrucît domnii 
aceştia nu voiau să-şi rişte capul -, ori refuzul de a se plăti 
impozite, care se limita la o rezistenţă pasivă. Tocmai pe 
această cale a păşit Adunarea naţională. Dar, la punerea în 
practică a refuzului de a se plăti impozite, poporul a trebuit să 
se situeze pe un teren revoluţionar. Atitudinea Adunării na
ţionale nu a hotărît cîtuşi de puţin atitudinea poporului. 
Adunarea naţională, ca atare, nu are nici un fel de drepturi ; 
poporul i-a încredinţat numai apărarea propriilor lui drepturi. 
Dacă ea nu acţionează potrivit mandatului dat, acest mandat 
îşi pierde valabilitatea. Atunci intră în scenă însuşi poporul 
şi acţionează pe baza puterii sale suverane. Dacă, de pildă, 
o Adunare naţională s-ar vinde unui guvern trădător, po
porul ar trebui să le alunge pe amîndouă: şi givenul , şi 
Adunarea naţională. Cînd coroana săvîrşeşte o contrarevo
luţie, poporul are tot dreptul să răspundă printr-o revoluţie. 
Pentru aceasta el nu are nevoie de consimţămîntul vreunei 
Adunări naţionale. Că guvernul prusian încearcă să săvîr-
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şească un act de înaltă trădare, a recunoscut însăşi Adunarea 
naţională. 

Voi rezuma pe scurt, domnilor juraţi, cele spuse de mine. 
Reprezentantul parchetului nu poate invoca împotriva noas
tră legile din 6 şi 8 aprilie 1848, după ce însăşi coroana le-a 
călcat în picioare. Aceste legi, luate în sine, nu hotărăsc 
nimic, întrucît ele sînt un produs arbitrar al Dietei unite. 
Hotărîrea adoptată de Adunarea naţională cu privire la refu
zul de a se plăti impozite avea, şi formal şi material, putere de 
lege. In apelul nostru, noi am mers mai departe decît Adu
narea naţională. Era dreptul nostru şi datoria noastră să pro
cedăm astfel. 

In încheiere repet că a luat sfîrşit doar primul act al 
dramei. Lupta dintre cele două societăţi - cea medievală şi 
cea burgheză - va căpăta din nou forme politice. Aceleaşi 
conflicte vor izbucni din nou de îndată ce Adunarea se va 
întruni iarăşi. „Neue Preussische Zeitung" , oficiosul guver
nului, proroceşte de pe acum : au fost alese din nou aceleaşi 
persoane, aşa că va trebui să se procedeze pentru a doua 
oară la dizolvarea Adunării. 

Dar, oricare ar fi calea cea .nouă pe care ar alege-o noua 
Adunare naţională, rezultatul inevitabil nu poate fi decît : 
victoria totală a contrarevoluţiei sau o nouă revoluţie în
cununată de victorie ! Probabil că victoria revoluţiei va fi cu 
putinţă abia după ce se va termina contrarevoluţia. 

Rostită la 8 februa-ie 1849 

Publicată tn 
„Noua gazetă renană" nr. 231 şi 232 
din 25 şi 27 feruarie 1849 
Publicat şi în broşura 
„Zwei politische Prozesse", Koln, 1849, 
Verlag der lpdition 
dr Neen Rheinischen Zeitung 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Procesul pentru refuzul de a se plăti impozite 

Colonia, 9 februarie. Dacă sentinţa juraţilor în procesul 
intentat ziarului nostru, care s-a judecat alaltăieri, a avut o 
mare importanţă pentru presă, hotărîrea de achitare a lui 
Marx, Schneider şi Schapper, pronunţată ieri, este decisivă 
pentru toate proc·esele, în legătură cu refuzul de a se plăti im
pozite, care sînt în curs de judecare la tribunalele din Re
nania. Situaţia de fapt a procesului era cit se poate de 
limpede şi nu dădea loc la nici o îndoială. In documentul 
incriminat se spune : 

„Comitetul districtual al democraţilor din Renania face 
apel la toate asociaţiile democratice din Renania să adopte 
şi să aplice următoarele măsuri : 

1) După ce însăşi Adunarea naţională prusiană a adoptat 
hotărîrea cu privire la refuzul de a se plăti impozite, se va 
opune rezistenţă, pretutindeni şi prin toate mijloacele, per
ceperii lor forţate ; 

2) se vor organiza pretutindeni detaşamente înarmate ale 
poporului pentru a opune rezistenţă duşmanului„. 

3) pretutindeni trebuie să se ceară autorităţilor să declare 
în mod oficial dacă recunosc sau nu hotărîrile Adunării na
ţionale şi dacă au intenţia să le execute. In caz de refuz, să 
se creeze comitete de securitate„. Consiliile comunale care 
se vor împotrivi adunării legislative vor fi reînnoite prin 
alegeri populare generale" *. 

Acest document nu are nevoie de explicaţii. Indiferent 
dacă hotărîrea cu privire la refuzul de a se plăti impozite are 
sau nu putere de lege, aici avem de-a face cu un caz evident 
de instigare la răscoală şi la război civil. Acuzaţii n-au as
cuns nici că prin cuvîntul „duşman" (vezi punctul 2) trebuie 

* Vezi volumul de faţă, pag. 37. - Nota Red. 
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să se subînţeleagă duşmanul intern, puterea armată a gu
vernului. Cu toate acestea, autorităţile, pierzînd orice nădejde 
în posibilitatea de a obţine o condamnare pe baza acestui ar
ticol din Code, au ales o formulă de acuzare mai blindă : insti
gare la rebeliune şi la împotrivire faţă de reprezentanţii pu
terii de stat (art. 209 şi urm.) . 

Aşadar, trebuia rezolvată o problemă pur politică : aveau 
acuzaţii dreptul, bazîndu-se pe hotărîrea Adunării naţionale 
cu privire la refuzul de a se plăti impozite, să îndemne în felul 
acesta la împotrivire faţă de puterea de stat, să organizeze o 
forţă armată pentru a lupta împotriva forţei armate a statului 
şi să înlocuiască sau să numească, după aprecierea lor, func
ţionari de stat ? 

După o foarte scurtă deliberare, juraţii au dat un răspuns 
afirmativ la această întrebare. 

In urma acestui verdict, Lassalle şi Cantador vor fi, proba
bil, şi ei puşi curînd în libertate. Nu cred că ne putem aştepta 
ca, în ceea ce-i priveşte pe ei, Camera superioară de punere 
sub acuzare de la Colonia să fie de altă părere decît au fost 
juraţii în ceea ce-i priveşte pe Marx, Schneider şi Schapper. 

De altfel, mîine vom mai reveni la chestiunea Lassalle. Se 
pare că există intenţia binevoitoare de a tărăgăna procesul 
lui pînă la terminarea următoarei sesiuni a Curţii cu juri (în 
martie) şi de a i se acorda în felul acesta încă trei luni de în
chisoare preventivă. Să sperăm, totuşi, că verdictul Curţii cu 
juri din Colonia va dejuca asemenea planuri umanitariste. 
Despre felul cum este tratat Lassalle în închisoarea de la 
Dusseldorf, voi da în numărul de mîine unele amănunte îm
bucurătoare *. 

Scris de K. MJx 
la 9 februarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă rnană• r. 218 
din 10 februarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 295. - Nota Red. 
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Un proces politic 

Din districtul Weimar, 3 februarie. Intr-o corespondenţă 
purtînd această dată şi apărută în „Frankfurter Journal" ci
tim următoarele : 

„Se apropie în sfîrşit zilele cind prima noastră Curte cu juri dn lo
calitate va trebui să-şi dea verdictul într-un proces politic care urmează 
să aibă loc curînd de tot. După informaţiile pe care le avem, judecarea 
procesului, care a fost mereu amînată de la o săptămînă la alta, a fost în 
sfîrşit fixată în mod definitiv pentru ziua de 15 crt. Şedinţele Curţii cu 
juri vor începe cu citirea actelor de acuzre a conducătorilor partidului 
democrat, arestaţi aici şi la Jena în octombrie anul trecut: dr. Lafaurie, 
candidatul Rothe, studentul Amelung, r. Otto şi scriitorul Jăde. Acştia 
sînt aproape singurii - din marele număr l celor arestaţi în acele zile -
împotriva cărora procurorul nu a putut în general să adune probe p entru 
acuzare. In ancheta întreprinsă împotriva scriitorlui Deinhardt din Wei
mar, care a fost arestat tot atunci, s-au obţinut atît de puţine dovezi, 
incit, după ce el a stat două luni de zile în condiţiile insalubre ale în
chisorii tribunalului nostru penal, procurorul nu a putut formula împotriva 
lui nici o acuzare. Candidatul Lange din Jena, care a fost arestat şi l 
tot atunci, pe cînd se afla la închisoare a avut de patru ori hemoragie şi 
apoi, pe jumătate mort, a fost transportat la Jena la părinţii săi, unde 
curînd după aceea, la 7 ianuarie a.c., după ce a fost din nou interogat timp 
de trei zile în şir de Tribunalul penal, a încetat din viaţă, Juraţii noştri 
vor fi foarte surprinşi cind, în locul planurilor de înaltă trădare, în legă
tură cu care au circulat zvonuri atît de persistente şi despre care s-a 
discutat atît de mult, Curţii cu juri îi vor fi prezentate faptele neînsenate 
şi mărunte pe care se bazează acuzrea împotriva persoanelor sus-numite•. 

(Să sperăm că la viitoarea sa victorie poporul nu va fi 
atît de naiv şi de uituc încît să lase pe toţi călăii săi în postu
rile pe care le ocupă, aşa cum a făcut în martie. Putem spune 
cu toată certitudinea că el nu va pregeta să trimită această 
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întreagă bandă de funcţionari reacţionari, ş1 m primul rînd 
pe juriştii feroci şi făţarnici cărora li se mai spune şi „jude
cători " ,  într-un arest preventiv, pe timp de şase luni, la în
chisorile pennsilvaneze 200 şi apoi, pentru a-şi continua cura, 
la construcţia de căi ferate şi şosele) . 

Scris în jurul datei 
de 9 februarie 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 2 1 8  
din 10  februarie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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• Diviziunea muncii la „Kolnische Zeitungu 

Colonia, 10 februarie. Cu toată bunăvoinţa noastră, în 
cursul săptămînii trecute n-am putut să acordăm atenţia cu
venită nici chiar celor mai buni amici şi celor mai apropiaţi 
vecini ai noştri. Alte chestiuni - se ştie de ce natură 201 -
ne-au răpit tot timpul. Aşa că ne grăbim să recuperăm acum 
ceea ce am omis şi să ne îndreptăm privirea în primul rînd 
spre publiciştii învecinaţi cu noi. 

La „Kolnische Zeitung" diviziunea muncii este realizată în
tr-un ansamblu destul de ciudat. Să facem abstracţie de par
tea de la urmă a ziarului, de pagina a treia şi a patra, în care 
nobilul Wolfers proslăveşte Belgia şi face tot ce-i stă în pu
tinţă pentru ca Henric al V-lea să se urce din nou pe tronul 
strămoşilor săi şi să acorde o constituţie „după modelul celei 
belgiene" ,  şi să ne ocupăm numai de faţada gazetei, de prima 
ei pagină. Aici amicul nostru Schicking ocupă un subsol în 
care expune, pentru amatori, cele mai noi produse ale fante
ziei sale doctrinare şi ale doctrinarismului său fantastic în 
proză şi versuri. Cine nu cunoaşte interesantele „convorbiri 
politice" în care talentatul autor se străduieşte, după cum el 
însuşi recunoaşte, să scoată din pielea de porc a unui profe
sor german un Mefistofel, şi nu izbuteşte să scoată decît un 
Wagner 202? Deasupra subsolului însă, la parter, şi-a deschis 
d-l Dumont spaţioasele sale saloane politice, în care onorurile 
casei le fac mari personalităţi ca Briggemann şi Schwanbeck 
(a nu se confunda cu Weissbrodt) . Briiggemann răspunde pen
tru partea filozofică, pentru salvarea principiului de toate ca
tastrofele, pentru menţinerea terenului legalităţii în ciuda tu
turor cutremurelor, pentru genul elegiac, pentru cîntecul 
lebedei şi recviemuri. Schwanbeck răspunde pentru partea 
declamatorică, pentru lirica sublimă, pentru indignarea mo
rală, pentru ditirambi şi furtună. Beată de entuziasm, fraza lui 
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atinge culmile cele mai înalte ale Olimpului şi, dacă mersul 
ei nu este în permanenţă sigur, rămîne totuşi întotdeauna 
ritmic. Şi, într-adevăr, ei îi revin aproape toţi hexametrii 
spontani în care este atît de bogată „Kolniscne Zeitung" .  

Primul care n e  întîmpină astăzi este tocmai acest sublim 
Schwanbeck. In articolul de dato * Colonia, 1 februarie, el ne 
edifică asupra urmărilor nefaste ale absolutismului şi asupra 
urmărilor nefaste ale revoluţiei. 

Marele Schwanbeck îşi descarcă toată mînia sa asupra 
poporului prusian pentru că nu s-a prezentat la vot sau n-a 
votat cum trebuie. 

„Această Adunare naţională trebuie să desăvîrşească construcţia unui 
stat monarhic-co,tituţional ; şi, totuşi, cine se mai îndoieşte de faptul 
că în cadrul ei unii vm sânjeni această construcţie pentu că nu mai sînt 
monarhişti, iar alţii pentru că, deşi sînt adepţi ai absolutismului, n-au 
devenit încă constituţionalişti, iar toţi tocmai pntru că nu sînt monar
hişti, constituţionalişti ? De la cei doi poli opuşi vor sufla amwrnic vîntu
rile, n trecut depăşit se va lupta ou un viitor îndepărtat, la care nu se 
va ajunge, poate, niciodată, şi cine ştie dacă în această luptă nu va fi 
pierdut prezentul I "  

Observaţi stilul viguros, năvalnic în care sînt scrise aceste 
cîteva rînduri clasice. Fiecare frază are o sonoritate energică 
şi sacadată, fiecare cuvînt poartă amprenta indignării mo
rale. Incercaţi să vă imaginaţi cît mai concret lupta dintre 
„trecutul depăşit" şi „viitorul îndepărtat, la care nu se va 
ajunge, poate, niciodată". Căruia dintre voi nu i se pare că 
vede cum „viitorul, la care nu se va ajunge, poate, niciodată" ,  
este, totuşi, ajuns din urmă d e  „trecutul depăşit" ,  cum ele 
amîndouă, aidoma celor două furii, se trag de păr între ele şi 
cum, tocmai datorită inaccesibilităţii unuia şi depăşirii celui
lalt, se pierde tot mai mult prezentul în timp ce de la cei doi 
poli opuşi suflă amarnic vînturile I 

Să nu v ă  închipuiţi că-i vorba aici de ceva lipsit de im
portanţă. Căci, dacă ne este permis să facem o apreciere asu
pra unor personalităţi atît de importante, trebuie să spunem : 
dacă la Briggemann, de obicei, ideea primează asupra stilu
lui, la Schwanbeck, dimpotrivă, stilul primează asupra ideii. 

Şi, într-adevăr, cine, într-o nobilă indignare, nu ar pierde 
controlul asupra stilului, văzînd cum o Adunare, căreia nu 
numai regele Prusiei, dar şi „Kolnische Zeitung" i-a încre
dinţat misiunea să desăvîrşească construcţia unui stat mo
narhic con5tituţional, cum o asemenea Adunare este formată 

•- datat. - Nota Trad. 
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din oameni care stau prea la stînga sau prea la dreapta pen
tru a putea realiza acest nobil ţel ? Mai cu seamă cînd de la 
„cei doi poli opuşi suflă amarnic vînturile" şi pentru „Kol
nische Zeitung" „se pierde prezentul" I 

E şi aşa destul de supărător pentru „Kolnische Zeitung" 
că poporul alege nişte deputaţi care nu vor să facă ceea ce, 
după părerea acestei gazete, „ar trebui să vreau, dar şi mai 
rău e pentru popor că îşi bate joc de glasul de Cassandră 2os 
al lui Schwanbeck şi, în loc să aleagă un monarhist-constitu
ţionalist model din „marele centru al naţiunii" ,  alege nişte 
oameni care ori nu mai sînt monarhişti, ori n-au devenit încă 
constituţionalişti. Tu l'as voulu, Georges Dandin I• - va ex
clama copleşit de tristeţe Schwanbeck, cînd, în teribilul con
flict dintre un trecut depăşit şi un viitor la care nu se va 
ajunge, poate, niciodată, se va pierde prezentul I 

„Cu alte cuvinte, simptomele reacţiunii şi simptomele unei revoluţii 
noi, sau, mai bine zis, ale unei revoluţii permanente, nu au întirziat să 
apară". 

După această descoperire remarcabilă, Cassandra-Schwan
beck îşi îndreaptă privirea spre Austria. Privirea îi este mereu 
aţintită asupra acestei ţări. Austria este a doua lui patrie ; 
aici s-a indignat el mai înainte împotriva tiraniei exercitate de 
demagogia vieneză, aici devorează el maghiari, aici autorul 
sublimelor ditirambe se simte, în sfîrşit, copleşit de un sen
timent de duioşie, de uşoare mustrări de conştiinţă faţă de 
cei pe care curtea marţială i-a blagoslovit cu pulbere şi 
gloanţe. Aşa se explică şi duioasele priviri pe care profetul 
nostru, plin de presimţiri le aruncă spre Austria în fiecare 
din articolele sale. 

„Şi ce s-a schimbat la urma urmei 1" (în Asia bineînţeles). „Ne
înfrînarea birocraţiei a făcut loc neînfrînării democraţiei, iar apoi ne· 
infrînării forţei armate şi, pină la urmă, totl a răms aşa cm a fost 1• 

Jalnice sînt rezultatele revoluţiei şi triste sînt urmările 
ei dacă popoarele nu vor în ruptul capului să dea ascultare 
glasului unor neînţelese Cassandre. „Pînă la urmă, totul a 
rămas aşa cum a fost ! "  Ce-i drept, tradiţionalul guvern Metter
nich se deosebeşte în unele privinţe de actuala dictatură mi
litară contrarevoluţionară şi, mai ales, blîndul popor austriac 
din vremea lui Metternich era cu totul altfel decît actualul 

* - Tu ai vrut, Georges Danin l Moliere, „Georges Dandin"). -
Nota Red. 
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popor, care s-a lăsat cuprins de furie revoluţionară ; de alt
fel, din istoria de pînă acum se vede că contrarevoluţia i 
fost întotdeauna urmată de o revoluţie mult mai radicală. 
mult mai sîngeroasă. Dar ce rost au toate astea 1 „Pînă la 
urmă, totul a rămas cum a fost" şi despotismul rămîne des
potism. 

Politicienii filistini de cafenea, care alcătuiesc - ca să, 
folosesc o expresie a lui Schwanbeck - „marele centru a1 
naţiunii germane" ,  aceşti prostănaci care la fiecare contra
lovitură vremelnică exclamă : „La ce a folosit revoluţia dact 
totul rămîne ca mai înainte I", aceşti profunzi cunoscători ai 
istoriei care nu văd mai departe de vîrful nasului vor fi în
cîntaţi să afle că marele Schwanbeck are exact acelaşi punct 
de vedere ca şi ei. 

După această inevitabilă privire asupra Austriei, Cassan
dra se întoarce din nou la Prusia şi se pregăteşte să arunce o 
privire spre viitor. Elementele reacţiunii şi acelea ale revo
luţiei sînt cîntărite precum se cuvine. Monarhia şi slujitorii 
ei, Wrangel, starea de asediu (şi pioasele dorinţe ca ea să fie 
desfiinţată), „Uniunile prusiene" 204 au fost supuse, pe rînd, 
unei analize temeinice. Mai departe ni s e  spune : 

„Şi, cu toate acstea, rebuie să rcunoaştem că numărul reacţionari
lor noşri nu atîrnă prea mult în balanţă. MuLt mai rău este că marel
centru l poporului s-a obişnuit pînă inr·atîta cu absolutismul, incit m� 
.tie de Joc cum să se desource în problemele de autoadministrare, şi toate 
acestea nmai din cauza Jenei. Voi, cei care aţi lipsit în număr atit de 
mare de la aceste alegeri.„ voi sînteţi adevăraţii adepţi ai absolutismu
lui... Nu există in toată lumea asta un fenomen mai detestabil decît un 
popor care este prea leneş pentru a duce o viaţă politică liberă". 

Tu, 
·
„mare centru al poporului german",  nu eşti vrednic 

de Schwanbeck al tău I 
Acest „centru al poporului " ,  care este „prea leneş pentru 

a duce o viaţă politică liberă",  acest „centru al poporului" „ 
cum ni se arată ceva mai departe, nu este altcineva decît 
burghezia. Dureroasă mărturisire, a cărei amărăciune este 
imperceptibil atenuată de satisfacţia indignării morale împo
triva acestei ruşinoase „indolenţe" a marelui centru al na
ţiunii I 

„Şi mai prost stau insă lucrurile cu urmările nefaste ale revoluţiei. 
Poporul nostru este mult mai bogat decît ne puteam închipui în visători 
şi fantezişi, în demagogi isteţi" (ce mărtuxisire naivă I) „şi în mase ne
chibzuite, la care nu găsim nici urmă de cunoştinţe politice. A rebuit 
să vină anul 1 848 ca să ne arate cit de numeroase sînt elementele anar
hice pe care le ascundea in sinul său acest popor liniştit, cmpănit l. 
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minte şi iubitor de dreptate, care sa lăsat cuprins e o pasiune confuză 
pentru revoluUi, şi cum mijlooul atît de comod de a face revoluţie" (ce-i 
drept, mult mai „comod" decît să scrii profunde editoriale ditirambice 
pentru „Kllnische Zeitung") „r rebui să fie privit ca un„. panaceu". 

In timp ce „centrul " este prea leneş, periferia, „plebea •, 
„masa nechibzuită" este prea energică. „Demagogii isteţi", 
laolaltă cu „numeroasele elemente anarhice" ,  nu pot, fireşte, 
să nu trezească presimţiri sumbre în sufletul unui Schwan
beck, mai ales cînd burghezia se lasă pradă „leneviei" şi „in
dolenţei" I 

„Acesta este mersul firesc al lucrurilor : o lovitură provoacă o conra
lovitură", 

După această nouă şi importantă descoperire filozofică, 
care pe viitor va trebui să-i servească drept temă pentru alte 
cîteva variaţii pline de inspiraţie, Cassandra trece la înche
iere şi trage următoarea concluzie : 

„Numai atunci se va deschide m drept spre o adevărată viaţă 
politică liberă, cînd marele centru al naţiunii, viguroasa şi luminata br
ghezie, va fi destul de unit şi de putnic pentru a face imposibile acste 
devieri la stînga sau la dreapta. Avem in faţa noastră n ziar din nordul 
Germaniei„ . n care stă scris : «„.burghezia a obţinut deja supremaţia 
asupra celor două prtide extreme - de stînga şi de dreapta - şi numai 
ei îi aparţine viitorul I» Ne temem că această mare veselie este încă 
prematură. Dacă mai e nevoie de vreo dovadă în acestă pr�vinţă, a ne 
va fi dată de alegerile din Prusia", 

Aceste jelanii sînt expresia profundei indignări morale 
pe care i-o provoacă Cassandrei moderne depravarea acestei 
lumi rele, care nu vrea s ă  mărşăluiască la ordinele lui „Kol
nische Zeitung" .  Acesta este rezultatul investigaţiilor făcute 
de Schwanbeck în „trecutul depăşit" ,  în „viitorul îndepărtat, 
la care nu se va ajunge, poate, niciodată",  şi în „prezentul" 
care se află sub semnul întrebării : lupta adevărată, decisivă 
nu se dă între monarhia feudal-birocratică şi burghezie, ş1 
nici între burghezie şi popor, ci între monarhie şi popor, între 
monarhişti şi republicani, iar burghezia, constituJionaliştii se 
vor retrage de pe cîmpul de luptă. 

Nu ne vom lansa aici în lungi raţionamente menite să 
lămurească dacă burghezia s-a retras într-adevăr din luptă, 
dacă ea a făcut acest lucru din lene sau din slăbiciune, şi nici 
nu vom căuta să facem o apreciere a adevăratei semnificaţii 
a alegerilor din Prusia. Ne mulţumim cu mărturisirea lui 
„Kălnische Zeitung" că, în lupta care se d ă  azi, burghezia nu 
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se mai află în prima linie, că interesele în jurul cărora se  
duce lupta nu mai sînt interesele ei, că  lupta se  dă pentru 
monarhia absolută sau pentru republică. 

Şi acum răsfoiţi „Noua gazetă renană" cu începere in 
luna noiembrie a anului trecut şi spuneţi-ne dacă n-am ex
plicat noi în fiecare număr şi cu fiecare ocazie - de pildă 
cînd a învins contrarevoluţia la Viena, cînd a învins contra
revoluţia la Berlin, cînd a fost acordată constituţia -, dacă 
n-am arătat noi cit se poate de amănunţit, în amplul nostru 
articol „Burghezia şi contrarevoluţia" şi într-o serie de alte 
articole scrise înainte de alegerile iniţiale, că slăbiciunea şi 
laşitatea burgheziei germane au fost cauza care a făcut po
sibilă contrarevoluţia şi că contrarevoluţia, la rîndul ei, a 
înlăturat burghezia, făcînd inevitabilă lupta directă dintre ră
măşiţele societăţii feudale şi vîrfurile extreme ale societăţii 
moderne, dintre monarhie şi republică I Ceea ce am arătat 
noi, cu trei luni în urmă, că e un rezultat istoric necesar al 
întregii desfăşurări a revoluţiei germane este prezentat de 
„Kolnische Zeitung", sub forma unei presimţiri vagi şi con
fuze, ca un rezultat al încercărilor şarlataneşti de a ghici 
conţinutul urnei de vot a apropiatelor alegeri de la 5 martie. 
Şi aceste presimţiri vagi şi confuze sînt luate drept o desco· 
perire atît de importantă, că ele au fost numaidecît prezen
tate publicului binevoitor sub forma emfatică şi bombastică 
a unui articol de fond semnat 6. Naivă mai e şi „Kolnerin" 
asta I 

Scis de K. Marx 
la 10 februrie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 219, 
ediţia a li-a, n 1 1  februrie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba grmană 
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Lassalle 

I 

Colonia, 10 februarie. Am promis ieri * să  revenim asupra 
problemei Lassalle. Se împlinesc 11 săptămîni de cind Las
salle se află în închisoarea de la Disseldorf şi abia acum s-au 
încheiat cercetările în legătură cu nişte fapte simple pe care 
nimeni nu le neagă ; abia acum Camera de punere sub acu
zare urmează să pronunţe decizia. Aşa cum se prezintă situa
ţia, ajunge ca Camera de punere sub acuzare şi Camera su
perioară de punere sub acuzare să aplice termenele maxime 
prevăzute de lege, ca să poată tergiversa lucrurile pînă după 
terminarea viitoarei sesiuni a Curţii cu juri de la Disseldorf 
şi să-l fericească pe deţinut cu încă trei luni de arest pre
ventiv I 

Şi ce fel de arest preventiv I 
Se ştie că o delegaţie de membri ai diferitelor uniuni de

mocrate din Colonia a prezentat de curînd procurorului ge
neral Nicolovius o adresă semnată de citeva mii de cetăţeni 
în care se solicită : 1) urgentarea anchetei în cauza deţinuţi
lor politici din Disseldorf, 2) deţinuţii politici să fie trataţi 
omeneşte în timpul arestului preventiv. D-l Nicolovius a pro
mis că va ţine seama, pe cit posibil, de aceste revendicări 
juste. 

Din exemplul de mai jos se va vedea însă cit de mult se 
sinchiseşte închisoarea din Disseldorf de d-l procuror gene
ral, de legi şi de cea mai elementară bună-cuviinţă. 

Un paznic al închisorii şi-a permis la 5 ianuarie unele 
brutalităţi faţă de Lassalle şi apoi tot el s-a dus la director 
şi s-a plîns că Lassalle l-a brutalizat. 

După o oră, directorul închisorii, însoţit de judecătorul de 
instrucţie, a intrat în camera lui Lassalle şi, fără să-l salute, 

• Vei volumul de faţă, pag. 26. - Nota Red. 
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a început să-i ceară socoteală de cele petrecute. Lassalle l-a 
întrerupt făcînd remarca că oamenii civilizaţi obişnuiesc să  
spună ,,bună ziua" cînd intră în camera cuiva şi că  el  se so
coteşte îndreptăţit să pretindă această politeţe din partea unui 
director. 

Aceasta era prea de tot pentru d-l director. Spumegînd de 
furie, s-a repezit la Lassalle, l-a împins spre fereastră şi a 
început să gesticuleze, ţipînd cît îl ţinea gura : 

„Ascultă, aici d-ta eşti deţinutul meu şi nimic mai mult ; trebuie să 
te supui regulamentului închisorii, şi dacă lucrul acesta nu-ţi place, voi 
da ordin să fii băgat la carceră, ba ţi s-r putea întîmpla ceva şi mai rău 1• 

Atunci şi-a ieşit şi Lassalle din fire şi i-a declarat dircto
rului că nu are nici un drept să-l pedepsească potrivit regu
lamentului închisorii, deoarece el se află acolo în prevenţie ; 
că ţipetele nu folosesc la nimic şi nu dovedesc nimic ; şi că, 
chiar dacă această clădire e o închisoare, totuşi aici este ca
mera lui, şi dacă directorul (arătîndu-1 pe acesta cu degetul) 
intră aici la dînsul, trebuie să-l salute. 

La aceste cuvinte directorul şi-a pierdut complet cumpă
tul. S-a năpustit asupra lui Lassalle, ridicînd braţul să-l lo
vească şi strigînd : 

„Nu gesticula cu degetul că-ţi rd acum o palmă, de„. • 

Lassalle 1-a luat imediat pe judecătorul de instrucţie mar
tor la această bruscare fără precedent şi s-a pus sub protecţia 
acestuia. Judecătorul de instrucţie a căutat să-l potolească pe 
director, reuşind abia după ce acesta l-a mai ameninţat de ne
numărate ori pe Lassalle că-l va pălmui. 

După această scenă edificatoare, Lassalle s-a adresat procu
rorului von Ammon, cerindu-i să deschidă acţiune publică îm
potriva d-lui Morret, directorul închisorii. Actele de violenţă 
ale directorului nu constituie numai o bruscare şi o gravă 
insultă, ci şi un abuz de putere. 

D-l von Ammon a răspuns că nu se poate deschide acţiune 
publică pentru abuz de putere împotriva unui funcţionar al 
închisorii fără o autorizaţie prealabilă din partea organelor 
administrative şi, invocînd în sprijinul acestei afirmaţii un d
cret regal vechi din 1844, i-a recomandat lui Lassalle să se 
adreseze guvernului. 
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Art. 95 al aşa-numitei constituţii acordate glăsuieşte : 

„Nu este nevoie de autorizaţie prealabilă n prtea autorităţilor pen
ru trimitrea în judecată a fl.cţionarilor publici civili sau militari cre 
încalcă legea prin depăşrea atribuţiilor lor". 

Art. 108 al aceleiaşi carte abrogă în mod expres toate le
gile contrare acestui articol. Adresîndu-se procurorului, Las
salle s-a referit însă zadarnic la art. 95 ; d-l von Amman s-a 
menţinut cu încăpăţinare la părerea sa în discuţia despre 
competenţă, despărţindu-se de el cu amabila observaţie : „Se 
pare că d-ta uiţi că eşti un deţinut preventiv lu. 

Nu am avut oare dreptate cînd am afirmat că aşa-numita 
constituţie ne-a fost impusă numai nouă, nu însă şi domnilor 
funcţionari ? 

Aşadar, ameninţarea de a fi pălmuiţi, de a fi băgaţi la 
carceră, de a fi supuşi pedepselor corporale, căci aceasta era 
acel „ceva şi mai răuu pe care şi-l rezerva d-l Morret - iat. 
„tratamentul omenosu faţă de deţinuţii politici promis dele
gaţiei I 

Mai amintim în treacăt că, conform legii, închisorile desti
nate arestului preventiv trebuie în mod obligatoriu să fie 
separate de închisorile corecţionale, iar deţinuţii din primele 
trebuie să fie supuşi unui regim cu totul diferit de cel aplicat 
condamnaţilor. La Disseldorf nu există însă o închisoare se
parată destinată arestului preventiv, iar deţinuţii preventivi, 
pe lingă faptul că sînt închişi, în mod ilegal, în închisoarea 
corecţională, mai sînt pe deasupra supuşi şi normelor pentru 
condamnaţi, pot fi băgaţi la carceră şi supuşi pedepselor cor
porale. Pentru a-şi atinge acest scop lăudabil faţă de Lassalle, 
d-l Morret a convocat o comisie disciplinară care să-i procure 
d-lui Lassalle aceste plăceri. Iar domnii judecători de instruc
ţie şi procurori, pare-se, lasă cu sînge rece să se petreacă 
toate acestea sau se ascund în dosul controverselor despre 
competenţă I 

Lassalle s-a adresat procurorului general. La rîndul nostru, 
dăm publicităţii întregul caz, pentru ca opinia publică să spri
jine plîngerea deţinutului. 

m aflat, de altfel, că, în sfîrşit, arestul celular al lui 
Lassalle a fost curmat şi că acum, cel puţin, se află închis în 
aceeaşi celulă cu Cantador. 
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II 

Colonia, 3 martie. Ne mai amintim cu toţii de acel proces 
senzaţional. O fată nenorocită a fost trimisă în judecata 
Cur/ii cu juri pentru pruncucidere. Juraţii au achitat-o. Ul
terior ea a fost deferită tribunalului corecţional al poliţiei 
pentru tăinuire de sarcină. ln hohotele de rîs ale publicului. 
decizia de trimitere în judecată dată de Camera de punere 
sub acuzare a fost casată. 

Camera de punere sub acuzare din Disseldorf calcă pe 
urmele faimoasei ei predecesoare. 

Prin decizia din 22 februarie, dată de Camera de punere 
sub acuzare din Disseldorf, Lassalle, Cantador şi Weyers au 
fost trimişi în judecata Curţii cu juri sub acuzarea de a ii 
rostit discursuri incendiare. Noi nu avem nimic împotrivă. 
Dar, printr-o hotărîre pronunţată de aceeaşi Cameră de pu
nere sub acuzare, Lassalle a mai fost trimis a doua oară în 
faţa tribunalului corecţional al poliţiei, pe temeiul că într-o 
cuvîntare rostită la Neuss 205 ar fi incitat la „rezistenţă prin 
mijloace violente împotriva funcţionarilor publici" (delict 
prevăzut de art. 209, 2 1 7) .  

Să  constatăm, în  primul rînd, faptele. 
Printre împrejurările cu care se motivează trimiterea lui 

Lassalle în faţa Curţii cu juri figurează aceeaşi cuvîntare 
rostită la Neuss. Camera de punere sub acuzare arată că în 
această cuvîntare el „ar ii incitat la înarmare împotriva pu
terii de stat" (delict prevăzut de art. 87, 9 1 ,  102). 

Aşadar, pentru una şi aceeaşi cuvîntare, Lassalle este de
ferit o dată Curţii cu juri şi a doua oară tribunalului corecţio
nal al poliţiei. Dacă juraţii îl achită, atunci el va fi condam
nat de tribunalul corecţional al poliţiei. Iar dacă tribunalul 
corecţional al poliţiei nu-l condamnă, el rămîne în orice caz 
arestat preventiv pînă cînd este achitat de tribunalul coree-
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ţional al poliţiei. Oricare ar fi deci verdictul Curţii cu juri, 
Lassalle rămîne arestat, iar statul prusian este salvat. 

Repetăm, pentru una şi aceeaşi cuvîntare Lassalle este 
deferit de Camera de punere sub acuzare din Disseldorf o 
dată Curţii cu juri şi a doua oară tribunalului corecţional al 
poliţiei. Este acelaşi fapt. 

Să facem însă abstracţie de acest lucru. 
Dacă într-o cuvîntare eu „îndemn la înarmare împotriva 

puterii de stat u ,  nu este oare de la sine înţeles că îndemn la 
„o rezistenţă prin mijloace violente împotriva funcţionarilor 
publici u ? Existenta puterii de stat îşi găseşte expresia toc
mai în lune/ionarii, armata, administraţia, judecătorii ei. Dacă 
facem abstracţie de această întruchipare fizică a ei, ea nu-i 
decît o umbră, o ficţiune, o simplă denumire. Răsturnarea 
guvernului nu este cu putinţă fără o rezistenţă prin mijloace 
violente împotriva funcţionarilor lui. Dacă într-o cuvîntare 
eu îndemn la revoluţie, este de prisos să mai adaug : „Opu
neţi rezistenţă prin mijloace violente funcţionarilor publlci". 
Aplicînd metoda folosită de Camera de punere sub acuzam 
din Disseldorf, cei deferiţi Curţii cu juri în baza art. 87 şi 102 
pentru instigare la răstunarea guvernului ar putea fi trimişi 
toţi, fără nici o excepţie, şi în faţa tribunalului corecţional al 
poliţiei în baza art. 209 şi 217.  

Dar oare în Code d'instruction criminelle 206 nu există 
undeva un articol care glăsuieşte în felul următor : 

„Toute personne acquittee legalement ne poura plus etre reprise ni 
acusee a raison du meme delitu ? 

Ceea ce în traducere înseamnă : 

„Orice persoană achitată în mod leqal nu poate fi din nou trimisă 
în judecată sau pusă sub acuzare pentru acelaşi fapt". 

Lucrurile nu se schimbă însă de loc dacă după verdictul 
de achitare pronunţat de Curtea cu juri sînt trimis în jude
cată pentru acelaşi fapt în faţa tribunalului corecţional al 
poliţiei sau dacă se casează cu anticipaţie verdictul Curţii 
cu juri prin aceea că anticipat 1 )  sînt trimis în judecata Curţii 
cu juri şi 2) concomitent pentru acelaşi fapt sînt trimis în 
judecata tribunalului corecţional al poliţiei. 

Intrebăm Camera de punere sub acuzare din D.sseldorf 
dacă zelul ei patriotic nu i-a jucat cumva o festă perspicaci
tăţii ei juridice. Il întrebăm pe judecătorul de instrucţie Eber-
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meier dacă îi este complet străin orice resentiment împotriva 
lui Lassalle ? lntrebăm, în sfîrşit, pe un funcţionar al parche
tului din Disseldorf dacă nu a spus : „De achitarea lui Can
tador şi a lui Weyers nu prea ne pasă ; pe Lassalle însă tre
buie să-l reţinem în orice cazu. 

Noi ne îndoim că Lassalle doreşte în aceeaşi măsură să 
figureze pentru cine ştie cît timp în inventarul „pensionari
lor statului" par excellence. 

Cazul lui Lassalle prezintă importanţă pentru noi nu nu
mai fiindcă este vorba de libertatea şi drepturile unui con
cetăţean, a unuia dintre prietenii noştri de partid. El prezintă 
importanţă, în primul rînd, pentru că se pune întrebarea dacă 
competenţa exclusivă a Curţii cu juri pentru infracţiunile 
politice va avea sau nu soarta tuturor aşa-ziselor cuceriri din 
martie, dacă judecătorii funcţionari salariaţi vor putea şi de 
acum înainte să reducă după bunul lor plac rolul Curţii cu 
juri nesalariate la cel al unui tribunal fictiv şi, în cazul cînd 
juraţii nu ar recunoaşte vreun fapt oarecare drept crimă sau 
delict politic, să-l trimită spre judecare tribunalului corec
ţional al poliţiei ca pe o infracţiune de drept comun. De ce 
au fost, în general, scoase aceste delicte şi crime din compe
tenţa tribunalelor ordinare şi trecute în competenţa Curţilor 
cu juri ? Pentru că, de bună seamă, s-a presupus, în pofida 
cinstei şi meticulozităţii judecătorilor salariaţi, că în proce
sele politice ei apără orice în afară de interesele acuzatului. 

Vom mai reveni asupra acestui subiect. * 

rs de K. Mx la 10 februarie 
şi 3 martie 1849 

Publicat fn 
„Noua qazetă renană" r. 2 1 9  şi 237 
n 11 februarie şi 4 martie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemnă 

• Vezi volumul de faţă, paq. 5. - Nota Re. 
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Colonia, 14  februarie. Nu o dată am arătat cum visele tran
dafirii apărute după revoluţiile din februarie şi martie, ca, 
de pildă, visele despre înfrăţirea generală a popoarelor, re
publica federativă europeană şi pacea veşnică, nu făceau în 
fond altceva decît să camufleze dezorientarea fără margini 
şi indolenţa purtătorilor de cuvînt de atunci. Ei nu vedeau 
sau nu voiau să vadă ce anume trebuia să se facă pentru a 
salvgarda revoluţia ; nu puteau sau nu voiau să ia nici un 
fel de măsuri într-adevăr revoluţionare ; mărginirea unora şi 
uneltirile contrarevoluţionare ale celorlalţi au făcut ca po
porul să se aleagă doar cu fraze sentimentale în loc de fapte 
revoluţionare. Lamartine, acest ticălos plin de emfază, era 
eroul clasic al acestei epoci, în care sub flori poetice şi arti
ficii retorice se ascundea trădarea cauzei poporului. 

Popoarele care au înfăptuit revoluţia ştiu cit de scump au 
trebuit să plătească faptul că, în naivitatea lor, au dat atunci 
crezare vorbelor mari şi asigurărilor grandilocvente. In lo
cul salvgardării revoluţiei, pretutindeni Camere reacţionare 
care unelteau împotriva revoluţiei ; în locul transpunerii în 
fapt a făgăduielilor făcute pe baricade, contrarevoluţiile de 
la Neapole, Paris, Viena, Berlin, căderea oraşului Milano, 
războiul împotriva Ungariei ; în locul înfrăţirii popoarelor, 
reînnoirea Sfintei alianţe pe o bază mai largă sub auspiciile 
Angliei şi Rusiei. Şi aceiaşi oameni care încă în aprilie şi 
mai salutau cu entuziasm frazele grandilocvente ale epocii 
roşesc acum numai la gîndul că s-au putut lăsa atunci înşe
laţi de nişte imbecili şi ticăloşi. 

Experienţa dureroasă ne-a învăţat că „înfrăţirea popoare
lor din Europa"  nu se realizează cu simple fraze şi dorinţe 
pioase, ci numai prin revoluţii radicale şi lupte sîngeroase ; 
că  nu este vorba de înfrăţirea tuturor popoarelor europene 
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sub un singur steag republican, ci de o alianţă a popoarelor 
revoluţionare împotriva celor contrarevoluţionare, alianţă 
care nu se înfăptuieşte pe hîrtie, ci pe cîmpul de luptă. 

Această experienţă amară, dar necesară, a făcut ca în 
întreaga Europă apuseană frazele lamartiniene să-şi piardă 
tot creditul de care se bucurau. In Europa răsăriteană, dim
potrivă, mai există fracţiuni, chipurile democratice, revolu
ţionare, care nu contenesc să se facă ecoul acestor fraze şi 
sentimentalisme şi să predice evanghelia înfrăţirii popoare
lor europene. 

Aceste fracţiuni - facem abstracţie de unii visători ger
mani ignoranţi, ca, de pildă, d-l A. Ruge şi alţii - sînt for
mate din panslaviştii democraţi ai diferitelor popoare slave. 

Programul panslavismului democrat se află în faţa noastră 
sub forma unei broşuri intitulate : „Chemare către slavi. De 
patriotul rus Mihail Bakunin, delegat la Congresul slavilor 
care a avut loc la Praga".  Kothen, 1848 2os. 

Bakunin este prietenul nostru. Aceasta nu ne va împie
dica însă să supunem unei critici broşura sa. 

Ascultaţi cum împărtăşeşte Bakunin chiar la începutul 
chemării sale iluziile lui martie şi aprilie trecut : 

„Primul sen de viaţă al revoluţiei a fost strigătul de ură împotriva 
vechii asuprirJ, un strigăt de compasiune şi de dragoste faţă de toate 
naţionalităţile asuprite. Popoarele„. au simţit, în sfîrşit, ocara cu care 
vechea diplomaţie a copleşit omenirea şi au înţeles că prosperitatea 
naţiunilor nu va fi niciodată asigrată atita vreme cit undeva în Eropa 
mai există măcar n singur popor subjugat„. Jos asupritorii I - a răsunat 
ca n singur glas ; slavă celor asupriţi, polonezilor, italinilor şi tuturor 
celorlalţi I Nu mai vrem războaie de cotropire ; trebuie însă să ducem 
pînă la capăt acest lm război, lupta glorioasă a revoluţiei p entru eli
berarea definitivă a tuturor popoarelor I Jos graniţele artificiale, fixate 
cu forţa de congresele despoţilor, după aşa-numite necesităţi istorice, 
geografice, comerciale şi strategice I Să nu mai exJste nici un alt fel de 
graniţe in afară de cele fireşti, trasate de voinţa suverană a popoarelor 
înseşi, pe baza particularităţilor lor naţionale şi în spiritul dreptăţii şi al 
democraţiei. Aceasta este chemarea unanimă a popoarelor" (pag. 6 şi 7) . 

Chiar în aceste cuvinte regăsim toată entuziasta înflăcă
rare a primelor luni de după revoluţie. Nu se suflă însă nici 
o vorbă despre piedicile care stau, în realitate, în calea unei 
asemenea eliberări generale, despre treptele de civilizaţie atît 
de diferite şi despre necesităţile politice, tot atît de diferite, 
ale fiecărui popor în parte determinate de aceste trepte de 
civilizaţie. Cuvîntul „libertate" suplineşte totul. In general 
nu se vorbeşte aici despre realitate sau, în măsura în care 
trebuie să se ţină seama de ea, este prezentată ca ceva ab-
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salut reprobabil şi impus în mod samavolnic de „congresele 
despoţilor" şi de „diplomaţi" .  Acestei realităţi hîde i se opune 
nemijlocit aşa-zisa voinţă a poporului, cu imperativul ei ca
tegoric, cu revendicarea absolută a „libertăţii" ,  

Am văzut c e  s-a dovedit a fi mai tare. Aşa-zisa voinţă a 
poporului a fost înşelată într-un mod atît de ruşinos tocmai 
din pricină că a pornit pe calea unei abstractizări atît de 
fantastice a relaţiilor existente în realitate. 

„Revoluţia, în virtutea deplinelor ei puteri, . declarat desfiinţate 
statele despotice, statul prusian„., Austria„., imperiul otoman„. şi, în 
sfîrşit, ultima speranţă a despoţilor„. imperiul ms„. scopul final fiind 
confederaţia generală a republicilor europene" (pag. 8). 

Şi, într-adevăr, nouă aici, în Apus, trebuie să ni se pară 
ciudat că, după ce toate aceste planuri frumoase au eşuat 
la prima încercare de a le transpune în fapt, mai pot i soco
tite ca ceva măreţ şi vrednic de laudă. Nenorocirea a constat 
tocmai în faptul că, deşi revoluţia, „în virtutea deplinelor ei 
puteri, a declarat desfiinţate statele despotice" ,  totodată însă, 
„în virtutea deplinelor ei puteri" ,  nu a mişcat nici un deget 
pentru a înfăptui propriul ei decret. 

Atunci a fost convocat Congresul slavilor. El şi-a însuşit 
întru totul punctul de vedere al acestor iluzii. Ascultaţi : 

,,Adînc pătrunşi de leg,turile comune ale istoriei (?) şi sîngelui, noi 
am jurat să nu mai lăsăm ca destinele noastre să se d espartă din nou. 
Blestemînd politic a  ale cărei victime .m fost atîta mar de vreme, ne-am 
conferit noi singuri dreptul la o independentă deplină şi am jurat solemn 
că de această independenţă trebuie să aibă parte de acum înainte toate 
popoarele slave. Noi am recunoscut independenţa Boemiei * şi  M)raviei„. 
şi am întins pporului german, Germaniei demcrate, o mină de frate. 
n numele acelora dintre 11oi care locuiesc în Ungaria, le-am propus 
maghiarilor, cei mai înverşunaţi duşmani ai rasei noastre, să încheie cu 
noi o alianţă frăţească„. şi n-am uitat să-i includem în Liga noastră elibe· 
ratoare nici pe fraţii noştri care gem sub j ugul turcilor. Am condamnat 
în mod solemn politica criminală care a împărţit de trei mi Polonia„. Noi 
am expus toate acestea şi, împreună cu toţi democraţii tuturor popoare
lor (?) ,  am cerut : libertatea, egalitatea şi înfrăţirea tuturor naţiunilor• 
(pag. 10) . 

Panslavismul democrat mai formulează şi astăzi încă 
aceste revendicări : 

„Pe atunci eram plin de încredere în cauza noastră„. dreptatea şi 
omenia erau în întregime de partea noastră, pe cînd duşmanii noştri nu 

* - Cehia. - Nota Red. 
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aveau de partea lor nimic altceva decît nelgiuirea şi ba'baria. Nu ne-am 
amăgit cu nişte simple plăsmuiri, ci eram animaţi de ideile singurei poli
Uci adevărate şi necesre, de ideile politicii revoluţiei•. 

„Dreptate" ,  „omenie•, „libertate" ,  „egalitate", „fraterni
tate" , „independenţă" - pînă acum nu am găsit în manifestul 
panslavist nimic altceva decît aceste categorii mai mult sau 
mai puţin morale, care, ce-i drept, au o rezonanţă foarte fru
moasă, dar în problemele istorice şi politice nu demonstrează 
absolut nimic. „Dreptatea" ,  „omenia" ,  „libertatea" etc. pot re
vendica de o mie de ori un lucru sau altul ; dar cînd este vorba 
de ceva irealizabil, atunci nu se înfăptuieşte şi, în pofida tu
turor revendicărilor, rămîne o „simplă plăsmuire" .  Rolul pe 
care masa slavilor l-a jucat după Congresul de la Praga ar 
fi trebuit să spulbere iluziile panslaviştilor ; ei ar fi trebuit 
să înţeleagă că toate dorinţele pioase şi visele frumoase sînt 
neputincioase în faţa realităţii de fier, că politica lor a fost 
tot atît de puţin „politica revoluţiei" ,  ca şi politica Republicii 
franceze. Cu toate acestea, şi acum, în ianuarie 1 849, ei ne 
mai debitează aceleaşi fraze răsuflate al căror conţinut a de
zamăgit Europa apuseană în urma celei mai sîngeroase con
trarevoluţii. 

Un singur cuvînt despre „înfrăţirea generală a popoare
lor" şi despre fixarea „graniţelor, pe care voinţa suverană a 
popoarelor înseşi le trasează pe baza particularităţilor lor 
naţionale".  Statele Unite şi Mexicul sînt două republici ; în 
amîndouă poporul este suveran. 

Cum se face că între aceste două republici, care, potrivit 
teoriei morale, ar trebui să fie „înfrăţite" şi „confederate", a 
izbucnit un război pentru Texas, că „voinţa suverană" a po
porului american, sprijinindu-se pe vitejia voluntarilor ame
ricani, a mutat, din „considerente geografice, comerciale şi 
strategice" ,  cu cîteva sute de mile mai spre sud, graniţele 
trasate de natură ? Şi le va reproşa oare Bakunin america
nilor un „război de cotropire" care, ce-i drept, dă o grea lo
vitură teoriei sale bazate pe „dreptate şi omenie" ,  dar care 
a fost dus totuşi exclusiv în interesul civilizaţiei ? Sau este 
cumva o nenorocire că bogata Californie a fost smulsă din 
mîinile mexicanilor leneşi, care nu au ştiut să facă nimic cu 
ea ? Şi ce e rău dacă energicii ianchei, prin exploatarea ra
pidă a minelor de aur de acolo, înmulţesc mijloacele de cir
culaţie, concentrează în cîţiva ani, pe coasta cea mai priel
nică a Oceanului Pacific, o populaţie deasă şi un comerţ 
întins, întemeiază oraşe mari, deschid noi căi de navigaţie, 
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construiesc o cale ferată de la New York la San Francisco, 
lasă propriu-zis pentru prima oară civilizaţia să pătrundă în 
Oceanul Pacific şi vor da, pentru a treia oară în istorie, o 
orientare nouă comerţului mondial ? Se prea poate ca „in
dependenţa" unor spanioli din California şi din Texas să su
fere de pe urma acestui fapt, ca „dreptatea" şi alte principii 
morale să fie încălcate ici şi colo ; dar ce înseamnă toate 
acestea în comparaţie cu asemenea fapte de importanţă isto
rică mondială ? 

Ţinem de altfel să menţionăm că această teorie a înfră
ţirii generale a popoarelor, care, fără să ia în seamă situaţia 
istorică şi gradul de dezvoltare socială a anumitor popoare, 
nu urmăreşte nimic altceva decît să le înfrăţească cu orice 
preţ, a fost combătută cu mult înaintea revoluţiei de către 
redactorii „Noii gazete renane" , şi anume ei i-au combătut 
atunci pe cei mai buni amici ai lor, pe democraţii englezi şi 
francezi. In ziarele democratice engleze, franceze şi belgiene 
din vremea aceea există dovezi în acest sens 209• 

In ceea ce priveşte în mod special panslavismul, noi am 
arătat deja în nr. 194 al „Noii gazete renane" că, abstracţie 
Iăcînd de autoînşelarea bine intenţionată a panslaviştilor de
mocraţi, el nu are în realitate alt scop decît să facă, pe de o 
parte, din Rusia şi, pe de altă parte, din monarhia austriacă 
unită, dominată de majoritatea slavă şi dependentă de Rusia, 
un reazem pentru slavii din Austria dispersaţi, care sub ra
port istoric, cultural, politic, comercial şi industrial sînt de
pendenţi de germani şi maghiari. Noi am arătat că asemenea 
naţiuni mici, pe care de secole istoria le tîrăşte după ea îm
potriva propriei lor voinţe, trebuie în mod inevitabil să fie 
contrarevoluţionare şi că poziţia pe care au adoptat-o în re
voluţia de la 1 848 a şi fost contrarevoluţionară. Avînd în ve
dere că manifestul democrat-panslavist revendică indepen
denţa tuturor slavilor fără deosebire, trebuie să revenim 
asupra acestei probleme. 

Vrem să menţionăm mai întîi că, pentru democraţii de 
la Congresul slavilor, romantismul politic şi sentimentalismul 
sînt foarte scuzabile. Cu excepţia polonezilor - polonezii nu 
sînt panslavişti din motive foarte explicabile -, ei aparţin cu 
toţii unor popoare care ori sînt prin întreaga lor poziţie isto
rică în mod inevitabil contrarevoluţionare, cum este cazul 
slavilor de sud, ori - cum este cazul ruşilor - sînt încă 
ldeparte de o revoluţie şi de aceea sînt încă, cel puţin deocam
Jdată, contrarevoluţionare. Aceste fracţiuni cu orientare 

20 - Marx Engels - Opere, voi. 6 
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d.emocratică, datorită culturii dobîndite în străinătate, 
caută să pună de acord concepţiile lor democratice 
cu sentimentul lor naţionl, care, după cum se ştie, este 
foarte pronunţat la slavi ; şi întrucît lumea materială, condi
ţiile concrete din ţara lor nu oferă nici un fel de temeiuri, 
sau cel mult nişte temeiuri imaginare pentru această punere 
de acord, nu le mai rămîne nimic altceva decît „văzduhul de 
visări" 210, imperiul dorinţelor pioase, politica fantezistă. Ce 
frumos ar fi dacă croaţii, pandurii şi cazacii ar constitui avan
garda democraţiei europene, dacă ambasadorul republicii si
beriene şi-ar prezenta la Paris scrisorile sale de acreditare I 
Fireşte, acestea ar fi perspective foarte îmbucurătoare, dar 
nici chiar panslavistul cel mai înflăcărat nu va pretinde ca 
democraţia europeană să aştepte pînă la înfăptuirea lor, şi 
deocamdată tocmai naţiunile a căror independenţă manifestul 
o revendică în mod special sînt duşmanii notorii ai demo
craţiei. 

Repetăm : în afară de polonezi, ruşi şi, în cel mai bun caz, 
de slavii din Turcia, nici un popor slav nu are viitor din 
simplul motiv că tuturor celorlalţi slavi le lipsesc condiţiile 
istorice, geografice, politice şi industriale necesare pentru a 
fi independente şi viabile. 

Popoare care nu au avut niciodată o istorie proprie, care 
de îndată ce au atins prima treaptă, oricît de primitivă, a ci
vilizaţiei au şi ajuns la remorca unei puteri străine sau pe 
care abia jugul străin le-a împins cu de-a sila pe prima treaptă 
a civilizaţiei nu sînt viabile şi nu vor putea fi niciodată in
dependente. 

Aceasta a fost soarta slavilor din Austria. Cehii, printre 
care îi socotim şi pe moravi şi slovaci, deşi se deosebesc ca 
limbă şi istorie, nu au avut niciodată o istorie. Din timpul lui 
Carol cel Mare, Boemia este înlănţuită de Germania. Pentru 
scurtă vreme naţiunea cehă s-a eliberat şi a format statul 
Marii Moravii, pentru a fi imediat subjugată din nou şi arun
cată timp de 500 de ani încoace şi încolo, ca o minge, între 
Germania, Ungaria şi Polonia. Boemia şi Moravia au fost apoi 
anexate definitiv Germaniei, iar regiunile slovace au rămas 
Ungariei. Şi această „naţiuneu ,  care nici nu există din punct 
de vedere istoric, formulează pretenţii de independenţă ? 

Tot aşa stau lucrurile şi cu aşa-zişii slavi de sud. Unde 
este istoria slovenilor din lliria, a dalmaţilor, croaţilor şi şo
czilor 211? Incepînd din secolul al XI-lea, ei au pierdut ul
tima aparenţă de independenţă politică şi au ajuns parte sub 
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dominaţie germană, parte sub dominaţia Veneţiei, parte sub 
dominaţie maghiară. Şi din aceste zdrenţe ferfeniţate vor să 
în jghebeze o naţiune puternică, independentă, viabilă ? 

Mai mult. Dacă slavii din Austria ar fi constituit o masă 
compactă ca polonezii, maghiarii, italienii, dacă ei ar fi fost 
în stare să se unească într-un stat de 12.000.000-20.000.000, 
atunci pretenţiile lor încă ar mai fi avut un caracter serios. 
In realitate însă s-a petrecut exact contrarul. Gemanii şi ma
ghiarii s-au înfipt între ei, ca o pană mare, pînă la extremi
tăţile Carpaţilor, aproape pînă la Marea Neagră ; i-au izolat 
pe cehi, moravi şi slovaci de slavii de sud printr-un brîu lat 
de 60-80 de mile. 5.500.000 de slavi, care au rămas la nordul 
acestui brîu, şi 5.500.000, care au rămas la sudul lui, sînt des
părţiţi printr-o masă compactă de 10 .000.000-1 1 .000.000 de 
germani şi maghiari, pe care istoria şi nevoia i-au aliat. 

De ce însă cei 5.500.000 de cehi, moravi şi slovaci nu pot 
constitui un stat, şi cei 5.500.000 de slavi de sud, impreună 
cu slavii din Turcia, alt stat ? 

Priviţi pe orice hartă lingvistică cum sînt împărţiţi cehii 
şi vecinii lor cu care se înrudesc prin limbă. Ei s-au înfipt ca 
o pană în Gemania, dar au tot fost împinşi înapoi, din am
bele părţi, de elementul german. O treime din populaţia Boe
miei vorbeşte limba germană ; în Boemia la 34 de cehi revin 
17  germani. Şi tocmai cehii sînt aceia care trebuie să consti
tuie nucleul statului slav proiectat, întrucît şi moravii sînt 
foarte amestecaţi cu germani, iar slovacii - cu germani şi 
maghiari şi, în plus, sînt complet indiferenţi din punct de ve
dere naţional. Şi ce fel de stat slav ar fi acela în care, pînă 
la urmă, ar domina burghezia germană de la orase ? 

La fel se prezintă lucrurile şi cu slavii de sud. Slovenii şi 
croaţii izolează Germania şi Ungaria de Marea Adriatică, dar 
Germania şi Ungaria nu pot lăsa să li se taie drumul spre 
Marea Adriatică din „considerente geografice şi comerciale" ,  
care, ce-i drept, nu constituie un impediment pentru fantezia 
lui Bakunin, dar care, totuşi, există şi reprezintă pentru Ger
mania şi Ungaria o problemă tot atît de vitală ca, de pildă, 
coasta de răsărit a Mării Baltice, de la Danzig pînă la Riga, 
pentru Polonia. Şi acolo unde este vorba de existenţa şi de 
libera dezvoltare a tuturor resurselor unor mari naţiuni, nu 
grija sentimentală faţă de cîţiva germani sau slavi împrăş
tiaţi va fi hotărîtoare I Ca să nu mai vorbim de faptul că 
aceşti slavi de sud sînt şi ei amestecaţi pretutindeni cu ele
mente germane, maghiare şi italiene ; că şi aici ajunge să-ţi 

20* 
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arunci ochii pe harta lingvistică ca să vezi că proiectatul stat 
al slavilor de sud se reduce la nişte petice disparate şi că, în 
cel mai bun caz, acest stat va cădea în întregime în mîinile 
burghezilor i talieni de la Triest, Fiume şi Zara şi în cele ale 
burghezilor germani de la Agram, Laibach, Karlstadt, Semlin, 
Pancsova şi Weisskirchen *. 

Dar nu s-ar putea oare uni slavii de sud din Austria cu 
sîrbii, bosniecii, morlacii 212 şi bulgarii ? Fireşte că ar putea 
dacă, în afară de greutăţile enumerate, n-ar mai exista şi ura 
străveche a locuitorilor de la hotarele Austriei împotriva sla
vilor din Turcia de dincolo de Sava şi Una : dar aceşti oameni, 
care de veacuri se consideră unii pe alţii escroci şi bandiţi, în 
pofida înrudirii lor naţionale se urăsc între ei cu mai multă în
verşunare decît se urăsc slavii şi maghiarii. 

lntr-adevăr, situaţia germanilor şi a maghiarilor ar fi cît se 
poate de agreabilă dacă li s-ar înlesni slavilor din Austria 
să-şi dobîndească aşa-numitele lor „drepturi " I Intre Silezia şi 
Austria s-ar înfige ca o pană un stat independent al Boemiei 
şi Moraviei ; Austria şi Stiria ar fi despărţite prin „republica 
slavilor de sudu de debuşeele lor naturale, Marea Adriatică 
şi Marea Mediterană ; partea de răsărit a Germaniei ar fi cio
pîrţită ca o pîine roasă de şoareci I Şi toate acestea drept 
mulţumire pentru faptul că germanii şi-au dat osteneala să-i 
civilizeze pe îndărătnicii de cehi şi sloveni şi să introducă şi 
la ei comerţul, industria, o agricultură mai productivă şi 
cultura I 

Dar tocmai acest jug, impus slavilor sub pretextul civili
zaţiei, reprezintă una dintre cele mai mari crime comise de 
germani şi de maghiari I Ascultaţi : 

,,Pe bună dreptate sînteti cuprinşi de minie, pe bună dreptate doriţi 
cu sete să vă răzbunaţi î mpotriva blestematei politici germane, care n-a 
urmărit decît pieirea voastră, care v-a subjugat secole de-a rindu1•„. 
(pag. 5}. 

„„.Maghiarii, duşmanii înverşunat/ ai rasei noastre, care abia dacă 
numără vreo 4.000.000 de suilete, se fălesc că au subjugat 8.000.000 de 
slavi„." (pag. 9) . 

„Eu cunosc tot răul pe care l-au făcut m aghiarii fraţilor noştri slavi, 
cunosc crimele lor împotriva naţionalităţii noastre, ştiu cum au călcat 
în picioare limba şi independenta noastră" (pag. 30). 

Care anume sînt crimele mari, înfiorătoare comise de ger
mani şi maghiari împotriva naţionalităţii slave ? Nu vorbim 

* Denumirile croate : Rieka, Zadar, Zagreb ; denumirea slovenă � 
Ljubljana ; denumirea croată : Karlovat ; denumirile sirbe : Zemun, Pan-· 
cevo, Bela-Ţrkva. - No ta Trad. 
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acum de împărţirea Poloniei, care nu-şi are locul a1c1 ; vor
bim despre „nedreptatea de secole " la care ar fi fost, chipu
rile, supuşi slavii. 

Germanii au recucerit în nord de la slavi teritoriul dintre 
Elba şi Warthe, care aparţinuse înainte germanilor, iar ulte
rior slavilor, cucerire dictată de „necesităţi geografice şi stra
tegice " ,  ca urmare a împărţirii imperiului carolingian. Aceste 
regiuni slave sînt complet germanizate ; este un fapt împlinit 
şi nu mai poate fi îndreptat decît dacă panslaviştii vor re
învia limbile sorabă, vendă şi obodrită şi le vor impune locui
torilor din Leipzig, Berlin şi Stettin *. Dar că această cucerire 
a fost făcută în interesul civilizaţiei este un lucru pe care nu 
l-a contestat încă nimeni pînă acum. 

In sud germanii au găsit seminţiile slave deja gata risi
pite. De aceasta s-au îngrijit avarii, care nu erau de neam 
slav şi care au stăpînit teritoriul ocupat ulterior de maghiari. 
Germanii i-au silit pe aceşti slavi să le plătească biruri şi au 
dus împotriva lor numeroase războaie. Ei s-au războit şi cu 
avarii, şi cu maghiarii, cărora le-au luat întreaga ţară de la 
Ens pînă la Leitha. In timp ce aici germanizarea s-a făcut în 
mod forţat, germanizarea pămînturilor slave s-a făcut mai 
curînd în mod paşnic, datorită imigraţiei, datorită influenţei 
exercitate de naţiunea mai înaintată asupra naţiunii îna
poiate. Industria germană, comerţul german şi cultura ger
mană au adus de la sine limba germană în ţară. Cit priveşte 
„asuprirea", apoi slavii nu au fost mai asupriţi de germani 
lecit însăşi masa poporului german. 

In ceea ce-i priveşte pe maghiari, se ştie că în Ungaria 
trăiesc o mulţime de germani, totuşi niciodată maghiarii nu 
au avut prilejul să se plîngă de „blestemata politică ger
mană" ,  deşi ei nu numărau decît „vreo 4.000.000 de suflete" I 
Şi dacă cei „8.000.000 de slavi " au trebuit să îndure 8 secole 
jugul impus de cei 4.000.000 de maghiari, chiar şi numai 
aceasta dovedeşte cu prisosinţă care dintre aceste două po
poare a fost mai viabil şi mai energic, slavii cei numeroşi 
sau maghiarii cu mult mai puţin numeroşi I 

Cea mai mare „crimă" a germanilor şi maghiarilor este 
însă, ce-i drept, faptul că au împiedicat pe aceşti 12.000.000 
de slavi să se turcizeze I Ce s-ar fi ales de aceste mici na
ţiuni fărîmiţate, care au jucat în istorie un rol atît de jalnic, 
dacă n-ar fi fost ţinute laolaltă de maghiari şi germani şi 

* Denumirea poloneză : Szczecin. - Nota Red. 
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trimise în luptă împotriva trupelor lui Mahomed şi ale lui 
Soliman, dacă aşa-numiţii lor „asupritori" n-ar fi hotărît bă
tăliile purtate în scopul apărării acestor popoare slabe I Nu 
este oare destul de elocventă în acest sens soarta celor 
„12.000.000 de slavi, valahi şi greci " ,  striviţi pînă în zilele 
noastre „sub călcîiul celor 700.000 de turci " ? (pag. 8) . 

Şi, în sfîrşit, poate fi socotit o „crimă",  o „politică bleste
mată" faptul că, atunci cînd în general în Europa marile mo
narhii au devenit o „necesitate istorică" ,  germanii şi ma
ghiarii au unit toate aceste mici naţiuni firave şi neputin
cioase într-un mare stat, dindu-le astfel posibilitatea să 
participe şi ele la dezvoltarea istorică, de care, dacă ar fi 
fost lăsate în voia soartei, ar fi rămas complet străine ? 
Fireşte, asemenea lucru nu se poate înfăptui fără a strivi 
unele plăpînde mlădiţe naţionale. Dar fără violenţă, fără 
cruzime nu poţi să impui ceva în istorie, şi dacă Alexandru, 
Cezar şi Napoleon ar fi posedat acea emotivitate la care face 
acum apel panslavismul în interesul clienţilor lui decăzuţi, 
ce s-ar fi ales atunci de istorie I Şi cu ce sînt oare perşii, 
celţii şi locuitorii Sfîntului imperiu roman de naţiune ger
mană mai răi decît cehii, ogulinii şi serejanii ? 

Acum însă, în urma progresului uriaş al industriei, co
merţului şi transporturilor, centralizarea politică a devenit 
o necesitate şi mai imperioasă decît atunci, în secolul al 
XV-lea şi al XVI-lea. Tot ceea ce încă nu-i centralizat se 
centralizează. Şi iată că acum vin panslaviştii şi cer „să-i eli
berm" pe aceşti slavi semigermanizaţi, să distrugem o cen
tralizare pe care toate interesele materiale ale acestor slavi 
le-o impun I 

Intr-un cuvînt, rezultă că toate aceste „crimeI ale ger
manilor şi maghiarilor împotriva sus-menţionaţilor slavi fac 
parte dintre faptele cele mai bune şi mai meritoase cu care 
se pot făli în istorie atît poporul nostru cit şi poporul 
maghiar. 

De altfel, în ceea ce-i priveşte pe maghiari, mai trebuie 
menţionat în mod special faptul că, mai cu seamă după re
voluţie, ei au făcut prea multe concesii şi s-au dovedit prea 
slabi faţă de înfumuraţii croaţi. Se ştie că Kossuth le-a făcut 
toate concesiile posibile, în afară de îngăduinţa ca deputaţii 
lor să vorbească în Reichstag în limba croată. Şi unicul 
lucru care poate fi reproşat maghiarilor este tocmai tole
ranţa faţă de o naţiune contrarevoluţionară prin natura ei. 
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Colonia, 1 5  februarie. Ieri am încheiat articolul nostru 
arătînd că slavii din Austria nu au avut niciodată o istorie 
proprie, că din punct de vedere istoric, cultural, politic, co
mercial şi industrial sînt dependenţi de germani şi de ma
ghiari, că în parte sînt deja germanizaţi, maghiarizaţi, italie
nizaţi, că, în cazul că ar constitui state independente, nu ei, 
ci burghezia germană şi italiană de la oraşe ar conduce aceste 
state şi că, în sfîrşit, nici Ungaria şi nici Germania nu pot 
admite ca asemenea mici state în stat, lipsite de vitalitate, 
să se separe de ele şi să se constituie în mod independent. 

Toate acestea n-ar avea însă o importanţă hotărîtoare. 
Dacă slavii ar fi început, în vreo perioadă oarecare în timpul 
cit au fost asupriţi, o nouă istorie revoluţionară, ei încă ar 
fi făcut prin aceasta dovada vitalităţii lor. Revoluţia ar fi 
fost din clipa aceea interesată ca ei să se elibereze, iar inte
resele particulare ale germanilor şi maghiarilor ar fi dispă
rut în faţa intereselor mult mai mari ale revoluţiei europene. 

Dar tocmai aşa nu s-a întîmplat niciodată. Slavii - amin
tim încă o dată că aici îi excludem întotdeauna pe polonezi 
- au servit în permanenţă drept principală unealtă a contra
revoluţiei. Asupriţi la ei acasă, au fost pretutindeni aiurea, 
unde influenţa slavă se făcea resimţită, asupritorii tuturor 
naţiunilor revoluţionare. 

Să nu ni se obiecteze că am adopta aici o poziţie în in
teresul prejudecăţilor naţionale germane. In ziarele germane, 
franceze, belgiene şi engleze există destule dovezi că încă 
cu mult înainte de revoluţie tocmai redactorii „Noii gazete 
renane" au combătut cu cea mai mare energie orice mani
festare a obtuzităţii naţionale germane 213• E drept că, spre 
deosebire de alţii, ei nu i-au ponegrit pe germani aruncînd 
vorbe în vînt şi numai după cele ce le ajungeau la ureche ; 
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dimpotrivă, ei au demonstrat din punct de vedere istoric şi 
au dezvăluit fără cruţare rolul ticălos pe care l-a jucat Ger
mania fără doar şi poate în istorie datorită nobilimii şi bur
gheziei ei, datorită slabei ei dezvoltări industriale ; ei au 
recunoscut întotdeauna superioritatea marilor naţiuni isto
rice din Apus, a englezilor şi a francezilor în comparaţie cu 
germanii rămaşi în urmă. Şi tocmai de aceea sîntem îndri
tuiţi să nu împărtăşim iluziile fanteziste ale slavilor şi să 
judecăm alte popoare tot atît de sever cum am judecat şi 
propria noastră naţiune. 

Pînă acum se spunea întotdeauna că germanii au fost 
în întreaga Europă mercenarii despotismului. Departe de noi 
gîndul de a tăgădui rolul ruşinos jucat de germani în răz
boaiele mîrşave duse din 1792 pînă în 18 15  împotriva revo-
1 u ţiei franceze, în asuprirea Italiei după 18 15, şi a Poloniei 
după 1772 ; dar cine se ascundea în spatele germanilor, cine 
i-a folosit ca mercenari, ca avangardă a lor ? Anglia şi 
Rusia. Oare ruşii nu se mai laudă şi astăzi că ei, cu oştile 
lor nenumărate, au deteminat căderea lui Napoleon, afir
maţie, ce-i drept, în mare măsură adevărată ? In orice caz, 
un lucru este neîndoielnic, şi anume că, dintre amatele care 
l-au respins pe Napoleon de la Oder pînă la Paris datorită 
superiorităţii lor numerice, trei pătrimi erau fomate din 
slavi, ruşi sau slavi din Austria. 

Şi însăşi asuprirea italienilor şi a polonezilor de către 
germani ! La împărţirea Poloniei au concurat o putere pe 
de-a-ntregul slavă şi una pe jumătate slavă ; trupele care l-au 
zdrobit pe Kosciusko se compuneau în cea mai mare parte 
din slavi, trupele lui Dibici şi cele ale lui Paskiewitsch 
erau exclusiv trupe slave. Şi în Italia ani de-a rîndul stig
matul ruşinos de asupritori l-au purtat numai tedeschi * ; dar, 
încă o dată, din cine erau formate armatele care pu· 
teau fi cel mai bine folosite pentru oprimare şi ale căror 
atrocităţi au fost puse în seama gemanilor ? Iarăşi din slavi. 
Duceţi-vă în Italia şi întrebaţi cine a înnăbuşit revoluţia 
de la Milano şi nu vi se va mai răspunde tedeschi - de cînd 
tedeschi au făcut o revoluţie la Viena, nu mai sînt ei cei 
urîţi -, ci croati ** .  Sub această denumire înglobează ita· 
lienii acum întreaga armată austriacă, adică tot ceea ce le 
este mai odios : i croati I 

* - germanii. -- Nota Trad. 
** - croaţii. - Nota Trad. 
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Şi totuşi aceste reproşuri ar fi neîndreptăţite şi de prisos 
dacă slavii ar fi luat parte undeva în mod serios la mişcarea 
de la 1848, dacă s-ar fi grăbit să intre în rîndurile popoarelor 
revoluţionare. O singură încercare curajoasă de a înfăptui 
o revoluţie democratică, chiar în cazul că  această încercare 
este zădărnicită, stinge în memoria popoarelor amintirea unor 
secole întregi de ruşine şi de laşitate şi reabilitează imediat 
chiar şi o naţiune dispreţuită profund. Germanii au aflat 
lucrul acesta anul trecut. Dar în timp ce francezii, germanii, 
italienii, polonezii, maghiarii au ridicat steagul revoluţiei, 
slavii s-au înrolat, ca un singur om, sub steagul contrarevo
luţiei. Mai întîi s-au înrolat slavii de sud, care încă cu mulţi 
ani în urmă îşi apăraseră tendinţele lor separatiste contra
revoluţionare împotriva maghiarilor, apoi cehii şi în urma 
lor ruşii, gata de luptă şi pregătiţi să-şi facă apariţia în arenă 
.a momentul decisiv. 

După cum se ştie, în Italia husarii maghiari au trecut în 
masă de partea italienilor ; în Ungaria batalioane întregi de 
italieni s-au pus la dispoziţia guvenului revoluţionar ma
ghiar şi mai luptă încă şi acum sub steagul maghiar ; se ştie 
d e  asemenea că la Viena regimentele germane au ţinut cu 
poporul, şi chiar în Galiţia ele nu prezentau nici o siguranţă 
şi că polonezii, atît cei din Austria cit şi cei din afara 
Austriei, au luptat în masă în Italia, la Viena şi în Ungaria 
împotriva armatelor austriece şi că în Carpaţi mai luptă încă 
şi astăzi ; dar unde s-a pomenit ca trupe formate din cehi sau 
slavi de sud să se fi răsculat vreodată împotriva steagului 
negru-galben * ? 

Dimpotrivă, pînă în prezent se ştie numai că Austria, 
zdruncinată din temelii, s-a menţinut în viaţă şi s-a întărit 
din nou vremelnic datorită entuziasmului negru-galben al 
slavilor ; că tocmai croaţii, slovenii, dalmaţii, cehii, moravii 
şi rutenii au pus la dispoziţia lui Windischgratz şi Jellacic 
contingentele lor pentru reprimarea revoluţiei la Viena, 
Cracovia, Lemberg şi în Ungaria şi, după cum aflăm acum 
de la Bakunin, că Congresul de la Praga al slavilor a fost di
zolvat nu de germani, ci de slavi galiţieni, slavi cehi, slavi 
slovaci, de slavi şi „numai de slaviu I (pag. 33) . 

Revoluţia de la 1848 a silit toate popoarele din Europa să 
se pronunţe în favoarea sau împotriva ei. ln decurs de o lună, 
toate popoarele coapte pentru revoluţie îşi înfăptuiseră re-

• - adică împotriva monrhiei ausriece a Habsburgilor. - Nota Red. 
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voluţia şi toate popoarele încă necoapte pentru revoluţie se 
aliaseră împotriva revoluţiei. Pe atunci trebuia să se pună 
capăt haosului care domnea în rîndul popoarelor din Europa 
răsăriteană. Se punea problema care naţiune va avea aici 
iniţiativa revoluţionară, care naţiune va desfăşura cea mai 
mare energie revoluţionară, asigurîndu-şi astfel viitorul. 
Slavii au rămas muţi, germanii şi maghiarii, credincioşi ro
lului lor istoric de pînă atunci, s-au situat în fruntea miş
cării. Din această pricină, slavii au fost aruncaţi definitiv în 
braţele contrarevoluţiei. 

Dar Congresul de la Praga al slavilor ? 
Repetăm : aşa-numiţii democraţi din rîndul slavilor din 

Austria sînt sau nişte ticăloşi, sau nişte fantezişti, iar fante
ziştii care nu găsesc în sînul poporului lor teren pentru ideile: 
importate din străinătate au fost mereu duşi de nas de tică
loşi. La Congresul de la Praga al slavilor, preponderenţa au 
avut-o fanteziştii. Cînd panslaviştilor aristocraţi, d-lui conte 
Thun, d-lui Palacky & Co. acest fantezism a început să li 
se pară primejdios, i-au trădat pe fantezişti lui Win
dischgrătz şi contrarevoluţiei negre-galbene. Ce ironie amară 
şi ucigătoare ascunde faptul că acest congres al visătorilor, 
apărat de tineretul entuziast din Praga, a fost împrăştiat de 
soldaţi ai aceleiaşi naţiuni, că congresului fantezist al sla
vilor i s-a opus, ca să zicem aşa, un congres militar al sla
vilor I Armata austriacă care a ocupat Praga, Viena, Lem
berg, Cracovia, Milano şi Budapesta - iată congresul 
adevărat şi activ al slavilor I 

Cît de lipsit de temei şi de confuz a fost congresul fante
zist al slavilor o arată rezultatele lui. Bombardarea unui oraş 
ca Praga r fi trezit în sufletul oricărei alte naţiuni o ură de 
neîmpăcat împotriva asupritorilor. Ce au făcut cehii ? Au să
rutat vergile cu care au fost bătuţi pînă la sînge, au jurat, 
plini de entuziasm, credinţă steagului sub care fraţii lor au 
fost măcelăriţi şi femeile lor - siluite. Lupta de stradă de la  
Praga a fost punctul de cotitură pentru panslaviştii democraţi 
din Austria. De dragul perspectivei jalnicei lor „independenţe 
naţionale" ,  ei au vîndut democraţia şi revoluţia monarhiei 
austriece unite, adică „centrului " „care reprezintă aplicarea 
sistematică a despotismului în inima Europei " ,  cum spune 
însuşi Ba.unin la pag. 29. Şi pentru această laşă şi josnică 
trădare a revoluţiei ne vom mai răzbuna noi cîndva sîngeros 
împotriva slavilor. 
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In cele din urmă, aceşti trădători şi-au dat seama că au 
fost înşelaţi de contrarevoluţie, că nici vorbă nu poate fi nici 
de o „Austrie slavă" ,  nici de „un stat federal cu naţiuni egale 
în drepturi " şi cu atît mai puţin de instituţii democratice 
pentru slavii din Austria. Jellacic, care nu este mai ticălos 
decît majoritatea celorlalţi democraţi din rîndul slavilor din 
Austria, regretă amarnic modul în care a fost exploatat, iar 
Stratimirovici, pentru a nu se lăsa exploatat mai departe, a 
declarat deschisă răscoala împotriva Austriei. Acum asocia
ţiile Slovanska lipa 214 se opun din nou pretutindeni guver
nului şi amara experienţă de zi cu zi le fac să se convingă pe 
zi ce trece din nou în ce cursă s-au lăsat atrase. Dar acum 
este prea tîrziu ; neputincioase în propria lor patrie împo
triva soldăţimii austriece reorganizate chiar de ele, respinse 
de germani şi de maghiari pe care i-au trădat, respinse de 
Europa revoluţionară, vor fi silite să îndure şi ele despotis
mul militar impus, cu ajutorul lor, vienezilor şi maghiarilor. 
„Plecaţi-vă în faţa împăratului, pentru ca trupele imperiale 
să nu vă trateze ca pe nişte maghiari rebeli " ,  aceste cuvinte 
ale patriarhului Rajacic exprimă ce-i aşteaptă pe viitor. 

Cu totul altfel au procedat polonezii I Asupriţi, subjugaţi 
şi exploataţi la sînge timp de 80 de ani, ei s-au situat întot
deauna de partea revoluţiei şi au declarat că revoluţionarea 
Poloniei este indisolubil legată de independenţa ei. La Paris, 
Viena, Berlin, în Italia şi Ungaria, polonezii au luat parte la 
toate revoluţiile şi războaiele revoluţionare, indiferent dacă 
au avut de luptat împotriva germanilor, slavilor, maghiarilor 
sau chiar împotriva polonezilor. Polonezii sînt unica naţiune 
slavă lipsită de orice pofte panslaviste. Dar ei au şi motive 
foarte întemeiate să fie aşa : sînt subjugaţi mai cu seamă de 
propriii lor fraţi, de aşa-zişii lor fraţi slavi, şi la polonezi ura 
împotriva ruşilor este chiar mai înverşunată - şi pe bună 
dreptate - decît ura împotriva germanilor. Deoarece însă 
eliberarea Poloniei este indisolubil legată de revoluţie, deoa
rece cuvîntul „polonez" şi cuvîntul „revoluţionar" au devenit 
sinonime, polonezii se bucură de simpatia întregii Europe şi 
pot fi siguri de refacerea naţiunii lor, pe cită vreme cehilor, 
croaţilor şi ruşilor le este rezervată ura întregii Europe şi un 
sîngeros război revoluţionar dus de întregul Apus împo
triva lor. 

Panslaviştii din Austria trebuie să înţeleagă că constitui
rea „monarhiei austriece unite" ,  sub protecţia Rusiei, repre
�intă realizarea tuturor dorinţelor lor, în măsura în care sînt, 
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" 
în general, realizabile. In cazul destrămării Austriei îi 
aşteaptă perspectiva terorismului revoluţionar al germanilor 
şi maghiarilor, şi nicidecum, aşa cum îşi închipuie ei, elibe
rarea tuturor naţiunilor înrobite sub sceptrul Austriei. De 
aceea ei trebuie să dorească ca Austria să rămînă intactă, ba 
mai mult, ca Galiţia să rămînă la Austria pentru ca slavii să 
deţină majoritatea în stat. Prin urmare, interesele panslaviste 
se opun aici direct refacerii Poloniei, deoarece o Polonie fără 
Galiţia, o Polonie care nu se întinde de la Marea Baltică 
pînă la  Carpaţi nu este Polonie. Insă tocmai de aceea ideea 
unei „Austrii slaveu continuă să fie o simplă himeră ; căci 
fără supremaţia germanilor şi a maghiarilor, fără cele două 
centre - Viena şi Budapesta - Austria s-ar destrăma din 
nou, după cum o dovedeşte întreaga ei istorie de pînă acum 
dteva luni. Realizarea panslavismului va trebui, aşadar, să 
se limiteze la patronajul Rusiei asupra Austriei. Panslaviştii 
reacţionari făţişi au avut deci perfectă dreptate cind s-au 
cramponat de menţinerea „monarhiei uni teu, căci era sin
gurul mijloc de a mai salva cite ceva. Aşa-zişii panslavişti 
democraţi s-au aflat însă într-o mare dilemă : ori să renunţe 
la revoluţie şi să salveze, cel puţin în parte, naţionalitatea 
cu ajutorul „monarhiei unite" ,  ori să renunţe la naţionalitate 
şi să salveze revoluţia prin destrămarea „monarhiei unite" .  
Pe atunci soarta revoluţiei din răsăritul Europei atîrna de 
poziţia cehilor şi a slavilor de sud ; noi nu le vom ierta 
niciodată că în clipa hotărîtoare ei au trădat revoluţia la 
Petersburg şi Olmitz de dragul meschinelor lor nădejdi 
naţionale I 

Ce s-ar spune dacă partidul democrat din Germania ar 
pune în funtea programului său revendicarea de a se  retro
cda Alsacia, Lorena şi Belgia, legate de Frnţa in toate 
punctele de vedere, sub pretextul că acolo majoritatea popu
laţiei este germană ? Cit de ridicoli s-ar face democraţii ger
mani dacă ar vrea să înjghebeze o alianţă germno-danezo
suedezo-englezo-olndeză pangermnă în vederea „eliberării " 
tuturor ţărilor cu o populaţie care vorbeşte limba germnă I 
Din fericire, democraţia germană e departe de asemenea idei 
fanteziste. Studenţii germani din 18 17  şi 1 830 nutreau atare 
vise reacţionare, şi în prezent sînt taxaţi în întreaga Ger
mnie după cum merită. Revoluţia germnă a devenit posi
bilă şi naţiunea germană a început să joace cit de cit un rol 
abia de cind s-a scuturat definitiv de aceste fantezii vane. 
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Panslavismul este tot atît de pueril şi de reacţionar ca şi 
pangermanismul. Cine citeşte istoricul mişcării panslaviste 
care a avut loc în primăvara trecută la Praga are impresia 
că este aruncat cu 30 de ani în urmă : panglici tricolore, 
costume antediluviene, slujbe religioase ca ale vechilor slavi, 
reînviere totală a vremurilor şi datinelor oamenilor primitivi ; 
Swornost - o adevărată Burschenschaft 215, Congresul sla
vilor - o nouă ediţie a festivităţii de la Wartburg 216 ; ace
leaşi fraze, aceeaşi exaltare urmată de acelaşi refren jalnic � 
„Noi construisem un edificiu măreţu 217 etc. Cine vrea să ci
tească acest cîntec faimos tradus în proză slavă n-are decît 
să citească broşura lui Bakunin. 

După cum la Burschenschaftlerii germani s-a manifestat 
mult timp cea mai categorică stare de spirit contrarevoluţio
nară, cea mai furibundă ură împotriva francezilor şi cel mai 
obtuz sentiment naţional, după cum mai tîrziu au trădat cu 
toţii cauza pentru care pretindeau că se înflăcăraseră, tot a;;a. 
doar mai rapid - deoarece anul 1 848 a fost un an revoluţio
nar -, la panslaviştii democraţi pojghiţa democratică s-a 
transformat foarte curînd într-o ură fanatică împotriva ger
manilor şi maghiarilor, într-o împotrivire indirectă la restaura
rea Poloniei (Lubomirski) şi într-un pact direct cu contra
revoluţia. 

Şi cînd unii democraţi slavi cinstiţi îi cheamă acum pe 
slavii din Austria să se alăture revoluţiei, să considere mo
narhia austriacă drept principalul lor duşman, ba chiar să 
meargă, în interesul revoluţiei, împreună cu maghiarii, îţi 
aminteşti de găina care aleargă deznădăjduită pe malul 
eleşteului, privind la răţuştele pe care ea le-a clocit, şi care, 
avîntîndu-se deodată într-un mediu cu totul străin, unde nu 
le poate urma, îi scapă acum. 

De altfel să nu ne facem iluzii. La toţi panslaviştii, naţio
nalitatea, adică fantastica naţionalitate panslavă, e mai pre
sus de revoluţie. Panslaviştii sînt de acord să adere la revo
luţie cu condiţia de a li se îngădui să unească în state slave 
independente pe toţi slavii fără excepţie şi fără a ţine seama 
de cele mai imperioase necesităţi materiale. Dacă noi, ger
manii, am fi formulat aceleaşi condiţii fantastice, am fi ajuns 
departe în zilele din martie I Dar revoluţia nu îngăduie să i 
se pună condiţii. Sau eşti revoluţionar şi accepţi consecinţele 
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revoluţiei, oricare ar fi ele, sau ajungi în braţele contra
revoluţiei şi te trezeşti într-o bună zi, poate chiar fără vrerea 
şi ştirea ta, braţ la braţ cu Nikolai şi Windischgratz. 

Noi şi maghiarii trebuie să le garantăm slavilor din 
Austria independenţa, pretinde Bakunin, iar persoane de 
teapa unui Ruge sînt în stare să-i fi făcut într-adevăr ase
menea promisiuni între patru ochi. Ni se cere nouă şi celor
lalte naţiuni revoluţionare din Europa să garantăm forţelor 
contrarevoluţiei o existenţă nestingherită chiar la uşa noas
tră, să le garantăm dreptul de a unelti în toată libertatea şi 
de a se înarma împotriva revoluţiei ; ni se cere să instituim 
în inima Germaniei un stat ceh contrarevoluţionar, să frîn
gem puterea revoluţiilor germane, poloneze şi maghiare, 
îngăduind ca avanposturi ruseşti să se înfigă ca o pană pe 
Elba, în Carpaţi şi pe Dunăre I 

Noi nu intenţionăm să facem aşa ceva. La frazele senti
mentale despre fratenitate care ne sînt înşirate aici în 
numele naţiunilor celor mai contrarevoluţionare din Europa, 
noi răspundem : că ura împotriva ruşilor a fost şi continuă 
să mai fie la germani prima lor pasiune revoluţionară ; că de 
la revoluţie încoace s-a mai adăugat ura împotriva cehilor 
şi croaţilor şi că noi, împreună cu polonezii şi maghiarii, 
putem salvgarda revoluţia numai recurgînd la terorismul cel 
mai intransigent împotriva acestor popoare slave. Ştim acum 
unde sînt concentraţi duşmanii revoluţiei : în Rusia şi în 
ţinuturile slave din Austria ; şi nici un fel de fraze, nici un 
fel de aluzii privitoare la un viitor democratic imprecis al 
acestor ţări nu ne vor împiedica să-i tratăm pe duşmanii 
noştri ca pe nişte duşmani. 

Şi dacă în cele din urmă Bakunin exclamă : 

„lntr-adevăr, slavul nu trebuie să piardă nimic, ci trebuie să cîştige I 
Într-adevăr, el trebuie să trăiască I Şi vom trăi, Atîta vreme oit i se va 
contesta fie şi cea mai mică parte din drepturile noastre, atîta vreme cit 
va ii despăr/it sau rupt de noi fie chiar şi un singur membru l trupului 
nostru, atîta vreme vom lupta pînă la ultima picătură de sînge, vom lupta 
cu înverşunare, pe viaţă şi pe moarte, pînă cînd, în cele din urmă, ginta 
slavă va deveni mare, Jiberă şi independntă" ,  -

dacă panslavismul revoluţionar ia aceste cuvinte în serios şi 
face cu totul abstracţie de revoluţie cînd este vorba de na-
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ţionalitatea fantastică-slavă, atunci ştim şi noi ce avem de 
făcut. 

Prin urmare, luptă, „luptă înverşunată pe viaţă şi pe 
moarteu împotriva gintei slave care a trădat revoluţia ; luptă 
de exterminare şi terorism necruţător - nu în interesul Ger
maniei, ci în interesul revoluţiei I 

Scris de F. Engels la 
14-15 februarie 1849 

Publicat in 
,,Noua gazetă renană" nr. 222 
şi 223 din 15 şi 16 februarie 1849 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba g ermană 
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Gospodărirea finanţelor Prusiei 
în timpul lui Bodelschwingh & Co. 

Colonia, 1 6  februarie. Ministrul von Bodelschwingh, „de
mis"  în martie, se grăbeşte să iasă din nou la lumină din izo
larea sa de pînă acum. Von Bodelschwingh a fost ales 
deputat în a doua Cameră. Halal alegere făcută de uniunea 
ţăranilor din Teltow I 

A sosit timpul ca presa democrată, care s-a ocupat pînă 
acum prea puţin de foştii miniştri şi de alte foste persona
lităţi, să dea în vileag afacerile pe care le-au învîrtit înainte 
acest soi de oameni. Iată de ce reamintim cititorilor noştri 
şi procurorului fapte în legătură cu activitatea d-lui von 
Bodelschwingh ca ministru de finanţe. 

D-l Bodelschwingh a fost numit ministru de finanţe în 
primăvara anului 1842 şi a deţinut această funcţie pînă Ia 
3 mai 1844. 

Ii plăcea foarte mult să vorbească de felul în care îşi în
deplineşte îndatoririle sale. Era un amic al „declaraţiiloru. 
Astfel, la 24 octombrie 1842, el a declarat comisiei consti
tuite din reprezentanţii stărilor sociale 21s că „finanţele Pru
siei nu cunosc decît o publicitate limitată, şi anume aceea 
care se face prin publicarea din 3 în 3 ani a bugetului statului 
în Colecţia de legi u. După aceea a explicat cum şi în ce mod 
se alcătuieşte bugetul statului în Prusia. El se bazează „cel 
mai mult pe datele medii din rapoartele departamentale pe 
ultimii 3 ani care preced întocmirii bugetului".  

La 26 octombrie, acelaşi domn von Bodelschwingh a de
clarat în continuare că veniturile pe ultimii 1 ani au crescut 
cu peste 5.500.000 de taleri şi că se poate conta pe o nouă 
creştere a lor („Staats-Zeitung" nr. 306 şi 307) . Atunci m 
fost nevoiţi să-i dăm crezare d-lui ministru l finanţelor, deoa
rece „publicitatea limitată u învăluia finanţele Prusiei într-o 
negură de nepătruns .• Acum însă trebuie, cel puţin, să ne 
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îndoim de veracitatea asigurărilor date atunci de d-l mi
nistru de finanţe, deoarece în ultimul timp s-au lămurit multe 
în legătură cu administrarea finanţelor în perioada anterioară. 

Se pretinde că bugetele financiare publicate în Colecţia 
de legi se bazau pe datele medii din bugetele speciale ale 
diferitelor departamente, întocmite pe baza veniturilor reale 
din ultimii 3 ani. Dacă acest lucru este exact, fiecare buget 
publicat în Colecţia de legi trebuie să cuprindă cifra medie 
aproximativă a veniturilor şi cheltuielilor reale din anii pre
cedenţi. In caz contrar, după propria declaraţie a d-lui von 
Bodelschwingh, bugetul este inexact şi constituie un docu
ment of ici l fals. 

In 1 844 a fost publicat în Colecţia de legi (pag. 96) 219 
bugetul contrasemnat de d-l Bodelschwingh. Acest buget 
însumează atît la capitolul venituri cit şi la capitolul chel
tuieli 57.677 . 194 de taleri. La această sumă, prin urmare, 
trebuiau să se ridice veniturile medii şi cheltuielile medii din 
anii precedenţi. In realitate însă, atît veniturile cît şi chel
tuielile din anii precedenţi au fost cu mult mai mari. Gu
vernul a comunicat ulterior membrilor primei Diete unite 
datele departamentului finanţelor pe anii 1 840-1843 220•  

Potivit acestei comunicări, veniturile şi cheltuielile se 
cifrau la : 

1843 
1 842 
1841 

Venituri 
73.822.589 de taleri 
73.876.338 li  ,, 
71 .987.880 li 

219.686.807 de taleri 

Cheltuieli 
79. 102.787 de taleri 
75.29.431 li " 
74.185.43 " 

228.557.661 de tleri 

Suma medie reală a veniturilor a fost deci de 73.228.935 de 
taleri, iar suma medie a cheltuielilor de 76. 185.887 de talei. 
D-l von Bodelschwingh a indicat, prin urmare, o cifră prea 
mică atît la capitolul venituri cit şi la capitolul cheltuieli, 
şi anume a trecut sub tăcere o sumă anuală de 15.551 .741 de 
taleri la capitolul venituri şi 1 8.508.693 de taleri la capitolul 
cheltuieli. La n calcul exact aceste cifre ar fi trebuit, fireşte, 
să se schimbe întrucîtva, deoarece datele medii pe 3 ani din 
bugetele speciale ale diferitelor departamente nu au fost re
calculate în întregime pentru fiecare proiect de buget şi pot 
fi valabile pentru anul 1 841 ,  ba chiar pentru 1838. O scădere 
simţitoare a sumelor trecute sub tăcere nu va rezulta totuşi 
de aici, întrucît în 1 840 veniturile anuale reprezentau din 

li - Marx-En[els - Opere, voi. 8 
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nou 71 .059.475 de taleri, iar cheltuielile chiar 77. 165.022 de 
taleri. Pentru anii 1 839 şi 1838 nu avem date oficiale. Totuşi, 
întrucît în condiţiile aceleiaşi neschimbate legislaţii finan
ciare din timp de pace veniturile statului nu se schimbă în 
.mod brusc, ci numai treptat, se poate afirma cu certitudine 
că veniturile statului pe 1838 şi 1839 au atins cel puţin 
suma de 70.000.000 de taleri. 

Bugetul d-lui von Bodelschwingh este deci fals, aşa 
cum au fost, probabil, false şi bugetele multor prede
cesori şi bugetele celor doi succesori ai săi pînă în 1 848. D-l 
von Bodelschwingh trebuia să ştie că dă publicităţii ceva 
neadevărat. Lui nu-i era necunoscută situaţia reală a finan
ţelor statului. Datele publicate de el erau atît de departe de 
adevăr, încît d-l Regierungsrat Bergius din Breslau şi pe 
urmă chiar şi Bilow-Kummerow, fără să vadă măcar rapoar
tele, au atras atenţia din capul locului în mod public asupra 
acestor cifre false. Dacă d-l von Bodelschwingh ar fi arătat 
adevărata stare de lucruri, desigur că altfel ar fi fost primite 
declaraţiile şi cuvîntările lui în faţa comisiilor dietelor pro
vinciale. In condiţiile „publicităţii limitate" a finanţelor Pru
siei el putea să se laude, în timp ce în condiţiile unei largi 
publicităţi nu s-ar fi putut aştepta decît la ocară şi imputări . 
El a vorbit plin de satisfacţie de sporirea veniturilor cu 
5.500.000 taleri, dar a trecut sub tăcere faptul că din 1 840 
pînă în 1843 cheltuielile au depăşit veniturile cu suma de 
14 .976.401 taleri. Deşi ţara a trebuit să scoată în aceşti 4 ani 
suma de 290.746.282 de taleri, totuşi această sumă colosală 
nu a putut acoperi cheltuielile excesive de 305.722.683 de 
taleri. Şi aceste cheltuieli au fost făcute fără să fie război, 
fără o apărare suficientă a intereselor industriale şi comer
ciale în străinătate, fără flotă, fără o încurajare serioasă a 
agriculturii şi a meseriilor în interiorul ţării I Construcţiile 
somptuoase ale regelui, favoritismul din rîndul funcţionari
lor, darurile oferite iuncherilor şi birocraţilor, precum şi ar
mata cu parăzile şi trecerile ei în revistă, au costat ţara 
sume fabuloase. Fireşte însă că d-l von Bodelschwingh nu era 
omul care să recunoască toate acestea. De aceea el a întoc
mit un buget fals, ca să convingă poporul că atît ve
niturile cit şi cheltuielile au fost mult mai mici decît în 
realitate. 
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Insă alcătuirea unor bugete false a fost întotdeauna şi va 
rămîne o acţiune primejdioasă. Legile prusiene prevăd pe
depse aspre pentru asemenea infracţiuni de serviciu. Buge
tele publicate în Colecţia de legi sînt documente oficiale. 
Acest lucru este neîndoielnic. Ce-i drept, dreptul prusian nu 
a prevăzut pedepse speciale pentru funcţionarii de stat care 
întocmesc documente oficiale false. Dar un rescript din 
3 iunie 1831  (vezi Kamptz, „Jahrbucher" , vol. 37, pag. 407 221) 
prevede ca asemenea acţiuni să fie calificate drept înşelătorie 
sau infracţiuni de serviciu şi să li se aplice pedepsele cores
punzătoare. De atunci şi tribunalele prusiene s-au pronunţat 
în sensul acesta. Dreptul prusian prevede cu privire la in
fracţiunile de serviciu (în partea a II-a, cap. 20, § 333 222) 
următoarele : 

„Cl care încalcă în mod intenţionat dispoziţiile privitoare la funcţia 
pe care o deţine va i imediat destituit ; în afară de aceasta, în funcţie de 
infracţiunea comisă şi de pagubele pricinuite este supus corespunzător 
amnzii, închisorii sau detenţiunii înr-o fortăreaţă, pierzînd dreptul de a 
mai deţine vreo funcţie publică".  

Destituirea din serviciu, interzicerea de a mai deţine vreo 
funcţie publică şi pe deasupra amendă şi închisoare - iată 
ce-l aşteaptă, după lege, pe cel care întocmeşte bugete 
false. Prin urmare, dacă d-l von Bodelschwingh nu va putea 
înlătura suspiciunea gravă care planează asupra lui, şi anume 
că a publicat un buget fals, este de datoria judecătorului să-i 
aplice pedepsele enumerate. Ii cerem deci lui şi procurorului 
să facă lumină în această chestiune. 

Amenda, pedeapsa cu închisoarea sau detenţiunea într-o 
fortăreaţă trebuie stabilite potrivit infracţiunii comise şi 
pagubelor pricinuite. D-l von Bodelschwingh împreună cu pre
decesorii şi succesorii lui în funcţia respectivă au pricinuit 
ţării pagube atît de mari, de asemenea proporţii, cum numai 
miniştri şi alte persoane sus-puse le pot pricinui întregului 
popor. Vom arăta aici cît însumează ele şi menţionăm tot
odată că cu acest prilej ne ciocnim de o altă infracţiune de 
serviciu comisă de miniştri. 

Decretul regal din 1 7  ianuarie 1820 stabileşte cheltuielile 
necesare din bugetul de stat al Prusiei la suma de 50.863 . 150 
de taleri. Şi mai departe se spune textual : 

o . •  
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„Sus-menţionata sumă, aprobată de mine ca fiind necesară penru chel
tuielile curente de administraţie, nu poate fi sporiită sub nici un motiv. 
Şefii diferitelor departamente sînt personal răspunzătorJ faţă de mine, şi 
intregul guvern, în nsmblu, este cu atît mai mult răspunzător faţă de 
mine cu cit suma pe care am aprob.t-o este în general absolut îndestulă
toare pntru scopurile indicate în buget•. 

Ce se înţelege prin „suma necesară pentru cheltuielile 
curente de administraţie"  reiese clar şi precis din context, 
întrucît în continuare „administraţiei curente" îi este opusă 
administraţia datoriilor statului. Cheltuieli curente de admi
nistraţie sînt toate plăţile făcute din vistieria statului care 
nu servesc la plata dobînzilor sau la achitarea datoriilor sta
tului. După cum am văzut, acestea nu trebuie să depăşească 
niciodată, conform decretului regal din 17 ianuarie 1 820, care 
pînă în preze:·t n-a fost încă abrogat, suma de 50.863 . 150 de 
taleri. Decretul regal a fost publicat în Colecţia de legi din 
1 820 şi nimeni nu s-a îndoit vreodată că înainte de procla
marea monarhiei constituţionale asemenea decrete devenite 
publice n-ar avea în Prusia putere de lege. Orice depăşire a 
sumei stabilite prin lege este, prin urmare, o încălcare a 
legii, o infracţiune de serviciu comisă de miniştri. 

Rapoartele cu privire la executarea bugetelor de stat pe 
perioada 1 840-1846, prezentate primei Diete unite, şi ra
poartele prezentate Adunării naţionale, în prezent dizolvată, 
asupra rezultatelor gestiunii financiare pe anul 1 847 dove
desc că toţi miniştrii care s-au perindat din 1 840 pînă în 1 847 
şi-au încălcat an de an obligaţiile. In fiecare an au cheltuit 
mai mult - şi încă cu mult mai mult - pentru administraţia 
curentă decît aveau dreptul după lege. Pentru ca expunerea 
noastră să fie mai închegată, vom vorbi aici nu numai despre 
d-l Bodelschwingh, Ci despre toţi miniştrii de finanţe care s-au 
succedat în perioada 1 840-1 847. Aceştia au fost : contele 
Alvensleben din 1 835 pînă în 1 842 ; von Bodelschwingh din 
1842 pînă în 1 844, Flottwell de la 3 mai 1 844 pînă la 16  au
gust 1 846 şi von Duesberg de atunci pînă la răsturnarea gu
vernului de către revoluţia din martie. Toţi aceşti miniştri 
sînt complicii infracţiunii. Simpla expunere a faptelor va 
arăta în mod clar cum bunăstarea unei ţări este distrusă îh 
germene de un şir întreg de funcţionari sus-puşi care-şi 
încalcă îndatoririle. 
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Cheltuielile curente, adică cheltuielile anuale rămase 
după ce se scade suma necesară pentru plata datoriilor sta
tului, trebuiau, după lege, să nu depăşească, cum am văzut 
mai sus, suma de„. 50.863.150 de taleri. 

Dar in 10 s-au cheltuit 
Din aceştia se scade : 

al p entru amortizarea 
datoriilr 

b) sumă, chipurile , văr
sată în vistieria statului 

Total 

Pentru cheltuielile de ad
ministraţie curente ră
mîn deci 

Prin urmare s-au chel
tuit în mod nelegal în 
acest an 

Jn 1 841 s-au cheltuit 
Din aceştia, pentru amor

tizarea datoriilor statului 
şi  vărsati în vistieria 
statului 

Aşadar, pentru administra
ţia curentă s-au cheltuit 

Deci peste suma .legală de 

s-au cheltuit 
In 1842 s-au cheltuit 
Djn această sumă nu s-a 

vărsat nimic în vistieria 
statului 

Pentru mortizarea dato
riilor statului s-au chel
tuit 

Pentru cheltuielile curnte 

77. 165.022 tal. 

8.579.345 „ 

613.457 " 

9. 1 92.802 tal. 

67.972.220 tal. 

74.185.443 tal. 

14.41 9.563 tal. 

59. 765.880 tal. 
50.863.150 „ 

75.269.431 tal. 

8.684.865 „ 

s-au cheltuit deci 66.584.566 ta l 
Peste suma legală _ 
n 1 843 cheltuielile se i-

dică la 79.102.787 tal. 
Vărsaţi în vistieria statu-

lui şi pentru amortizare1 
datoriilor statului 

Cheltuielile p entru admi
nistratia curentă se ri
dică deci la 

Peste suma legală de 

s-au cheltuit 

8.261 .981 „ 

70.840.806 tal. 
50.863.150 " 

17.1 09.070 tal. 

8.902.730 tal. 

15.721 .416 t.I. 

19.977.656 tal 
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n 1844 cheltuielile se ci-
freză la . . . . . 

Din aceştia se scad sumele 
vărsate în vistieria statu

lui şi cele penitru plata 
dobînzilor şi amortizarea 
datoriilor . . . . . 

Aşadar, cheltuielile curente 
reprezintă 

adică peste suma prevă
zută de 
s-au cheltuit . 

Tn 1845 cheltuielile însu-
mează . . . . . . 

In v.istieria statului nu 
s-au făut vărsăminte. 

Pentru amortizarea d ato-
riilor statului s-au chel-
tuit . . . • . 

Cheltuielile curente însu-
mează deci . . . .  

adică peste suma legală de 

s-au cheltuit 
In 1 846 cheltuielile se ri

dică la . . . . . . . 
In vistieria statului nu 

s-au făcut vărsăminte. 
Pentru amortizarea d ato-

riilor statului s-au chel 
tuit . . . . . 

Cheltuielile de adminis'a-
ţie curente reprezintă 
deci . . . . . 

Adică peste suma legală de 

s-au cheltuit . . . 
In 1847 cheltuielile s-au 

ridicat la . . . . 
Din aceştia se scad su

mele date ca ajutoare ce
lor nevoiaşi . . . . . 

şi pentru amortizarea dato
riilor statului . . . . 

Total . . . 

Cheltuielile de administra-
ţie curente reprezintă 
deci . . . . . . .  

Adică peste suma legală de 
s-au cheltuit . . . . 

78.243.308 tal. 

9.252.605 „ 

68.990.703 tal 

50.863. 150 „ 

77.903.361 tal. 

7.267.082 tal. 

70.636.279 tal. 
50.863.150 " 

78.562.335 ta I 

7.423.831 " 

7 1 . 138.504 tal. 
50.863.150 " 

80.392.730 tal. 

6.207.650 " 

7.209.192 „ 
13.41 6.842 tal. 

66.975.888 tal. 
50.863. 150 " 

1 8. 127 .553 tal. 

1 9.773. 129 tal. 

20.275.354 tal. 

16.1 12.738 tal. �������-���-
Totalul depăşirilor de cheltuieli 
în aceşti ani . . . . 1 35.99.646 tal. 
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In decursul ultimilor 8 ani, în timpul guvernării miniştri
lor Alvensleben, Bodelschwingh, Flottwell şi Duesberg, au 
fost cheltuiţi în mod ilegal din banii statului, adică din ave
rea poporului, din cîştiul săracului, aproape una sută trei
zeci şi şase de milioane de taleri I Şi aceşti domni se plimbă 
liberi, decoraţi cu stele şi ordine, ba mai deţin, ca Flottwell 
de pildă, înalte funcţii în stat ! Zilele trecute s-a relatat în 
ziare că un Justiz-Kommissarius, care trecea drept democrat, 
a fost arestat sub învinuirea de a fi deturnat 50 de taleri care 
nu-i aparţineau. 50 de taleri şi 136.000.000 ! 

Se prea poate ca suma fixată în 1 820 să nu mai corespundă 
nevoilor statului din ultima vreme. In acest caz guvernul ar 
fi trebuit să procedeze deschis şi s ă  stabilească în mod legal 
un nou buget. Dar guvernul n-a vrut, nu s-a încumetat să 
facă acest lucru. El n-a vrut s-o facă din pricina tendinţelor 
sale absolutiste ; nu s-a încumetat s-o facă deoarece se temea 
să dea publicităţii secretele Ministerului de Finanţe. Trece
rile în revistă în prezenţa reginei Victoria, botezurile, nun
ţile, bisericile, episcopia Ierusalimului, scrierile vechi, pe 
jumătate uitate ale lui Frederic al Ii-lea, castelele cavalerilor, 
coifurile, locotenenţii din gardă, iuncherii, popii şi birocraţii 
etc. etc. ,  ce rol au jucat şi joacă aceste plăgi ale poporului 
în finanţele Prusiei, toate acestea nu se cuvine să le cu
noască poporul. Prin urmare, economia Prusiei a fost con
dusă în secret, iar miniştrii au devenit, chiar după legile 
existente, nişte infractori. Ce-i drept, nu s-a găsit încă nici 
un judecător pentru ei. 

In ce măsură gospodărirea finanţelor Prusiei a secătuit în 
timpul lui Frederic-Wilhelm al IV-lea vistieria statului re
zultă din următoarele date : 

1840 Soldul casei din anii rprecedenţi 

Venitul anual . . . . . . . 

Total 

După scăderea cheltuielilor anuale de 

Rămîne un sold de . . . . 

1841 Soldul casei din anii precedenţi 
Venit anual . . . . . . . 

Total 

După scăderea cheltuielilor anuale de 

Ră.îne un sold de . . . . . . . 

16.949.157 tal. 
71 .059.475 " 

88.008.632 tal. 

77.1 65.022 " 

10.843.610 tal. 

10.83.610 tal. 
71 .987.88� 
82.831 .490 tal. 

74.185.443 " 

8.646.047 tal. 
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(Bugetl publicat de Alvensleben în 
Colecţia de lqi însumează atît la ca
pitolul venituri cit şi la capitolul chel
tuieli 55.867.000 de taleri I ) .  

1842 Soldul casei dn anii precedenţi . 8 .646.047 tal. 
Venit anual . . . . . . .  _. ____ 7_3_._87_6_.3_3_8�'--' 

Total 82.522.385 tal. 

Cheltuieli anuale 

Răîne un sold de . 

1 83 Soldul casei din anii precedenţi 
Venit anual 

Cheltuieli anuale 

Răîne un sold de 

Total 

1 844 Soldul casei din anii precedenţi 
Venit anual 

Total 
Cheltuieli anuale 

Deficit 

1 85 Venit anual . . 
Scăzînd deficitul din 1844 de 

Rămîn . . . . . .  
Cheltuieli anuale 

Rezultă un deficit de 

1846 Venit anual 
Scăzînd deficitul din 1845 de 

Rămîn . . . . .  
Cheltuieli anuale 

Rezultă un deficit de . . . . 
(Prima Dietă unită este convocată prin 
deretul de la 3 februarie. Ea nu 
aprobă însă nici un redit) . 

1 847 Venit anual . . . . . . 
Scăzînd deficitul din 1 846 de 

Rămin . . . . .  
Cheltuieli anuale 

Rezultă un deficit de 

75.269.431 li 
7 .252.954 tal. 

7.252.954 tal. 
73.822.589 li 
81 .075.543 tal. 
79.102.787 li 

1 .972.756 tal. 

1 .972.756 tal. 
75.976.613 l i 
77.949.369 tal. 
78.243.308 li 

293.939 tal. 

77.025.034 tal. 
293.939 " 

. 

76.731 .095 tal. 
77.03.361 l i  

1 . 172.266 tal. 

75.721.698 tal. 
1 .172.266 li 

74.549.432 tal. 
78.562.335 l i  

4.012.903 tal. 

79.518.543 tal 
4.012.903 " 

75.505.640 tal. 
80.392. 730 " 

4.887.090 tal. 

Pentru acoperirea cheltuielilor celor mai stringente se 
scot din vistieria statului 4.000.000 de taleri şi în felul acesta 
venitul însumează 83.5 18.543 de taleri. Aşadar, vechiul gu
vern a intrat în 1 848 cu un deficit în casieria generală a sta-
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tului şi cu vistieria statului golită. Soldul casei a scăzut în 
aceşti 6 ani - din 1 840 pînă în 1 847 - de la un excedent de 
16.949. 157 la un deficit de 4.887.090, deci s-a redus cu 
21 .836.247 de taleri. 

In acşti 8 ani veniturile reprezintă 598.988.170 tal. 
Cheltuielile totalizează . . • . 620.824.417 " 

Deficitul este dci egal cu suma indicată 
mai sus, adică . . • . . . . . . . . 21 .836.247 tal. 

Această micşorare a) soldului casei nu mai poate fi tăgăduită, 
chiar dacă guvenul încearcă s-o ascundă reportînd de la un 
n la altul soldurile debitoare şi creditoare, şi face acest lucru 
în aşa fel incit acolo unde există deja un deficit mai apare 
în conturi un activ aparent. Prin urmare, în „timp de pace" , 
în condiţii de „linişte" şi de „ordine" ,  finanţele Prusiei au 
fost ruinate de guvernul Prusiei. Cînd au început mişcările 
anului 1 848 şi cînd piaţa banilor a avut de suferit, statul nu 
numai că nu a putut acorda sprijin persoanelor particulare, 
dar, ca să-şi poată continua existenţa, a fost nevoit în această 
perioadă critică să mai ceară noi jertfe. Pentru acest lucru 
domnii burghezi trebuie să le rămînă îndatoraţi ex-miniştri
lor Prusiei şi complicilor lor. Dacă ei nu ar fi comis infrac
ţiunile de serviciu menţionate, atunci în loc de deficit ar fi 
existat 136.000.000 bani numerar, cu care s-ar fi putut menţine 
creditul. Iată paguba pricinuită, despre care vorbeşte § 333 
din codul penal prusian. 

Deficit în casieria generală a statului - şi ce venituri I 
In fiecare an m găsit n venit variind între 71 .000.000 şi 
aproximativ 80.000.000. Şi doar aceasta reprezintă numai ve
nitul net, excedentele diferitelor departamente după ce au 
fost scăzute cheltuielile de administra/ie. La percepţie, la 
vamă, la poştă, la direcţia silvică etc. ,  salariile plătite de 
aceste autorităţi, cheltuielile de cancelarie etc. sînt scăzute 
anticipat, şi numai excedentul net este înregistrat la capitolul 
venituri. Şi totuşi ţara a trebuit să dea sumele necesare pen
tru salariile funcţionarilor şi cheltuielile de cancelarie, de la 
percepţie, direcţia silvică, poştă etc. ,  precum şi pentru grati
ficaţiile şi darurile oferite d-lor Oberprasidenten şi genera
lilor activi. Aceste cheltuieli de administraţie scăzute anti
cipat însumează în bugetul pe anul 1 847 20.887.541 de taleri. 
Dacă se adaugă şi această sumă înseamnă că venitul anual 
s-a ridicat la 90.000.000-100.000.000 de taleri, iar cheltuie-
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lile anuale la peste 100.000.000 de taleri. Aşa sume fabuloase 
a dat poporul, iar rezultatul : vistieria statului e goală I 

Decretul regal din 20 ianuarie 1820 cuprindea, după cum 
am văzut, o dispoziţie cu privire la îndatoririle de serviciu 
ale miniştrilor. D-l von Bodelschwingh a încălcat această 
dispoziţie cu bună ştiinţă şi intenţionat ; altă interpretare nu 
există. El s-a făcut deci de două ori pasibil de pedeapsa 
prevăzută în menţionatul § 333, cap. 20, partea a II-a din 
dreptul prusian. După lege este pasibil de destituire din ser
viciu, amendă sau detenţiune într-o fortăreaţă şi pierderea 
dreptului de a mai deţine vreo funcţie publică. Intrucît pa
gubele pricinuite de el ţării s înt dintre cele mai mari, trebuie 
să i se aplice maximumul pedepsei cu închisoarea. 

Ex-miniştrii von Alvensleben, Flottwell şi von Duesberg
se află absolut în aceeaşi situaţie. 

Faptul că aceşti domni ex-miniştri sînt obligaţi să des
păgubească ţara pentru prejudiciile aduse, adică să-i restituie 
cele 136.000.000 de taleri cheltuiţi în mod nelegal, rezultă şi 
din legislaţia civilă. In această privinţă codul penal, § 341 , 
cap. 20, partea a II-a, din dreptul prusian prevede : 

„!n cazul cînd un funcţionar nu poate despăgubi statul sau o terţă per
soană de daunele pricinuite de el din cauza încălcării cu bună-ştiinţă şi 
intenţionat a obligaţiilor sale, după ispăşirea pedepsei va rămîne la muncă 
forţată într-o institu/ie publică pină va acoperi, într-un fel sau altul, pa
gubele pricinuitP " 

Incă un amănunt ! Din excedentele bugetare au fost văr
sate în vistieria statului : 

Din bugetul pe 1 840 
1 841 
1 843 

,, 1 844 

613.457 tal. 
2 .837.000 " 

1 .000.000 " 
2.000.002 " 

Total. .6.450.459 tal. 

Din rapoartele vistieriei statului reiese însă că de la 
1 iulie 1840 au fost vărsaţi în vistieria statului numai 6.423.332 
de taleri din excedentele bugetare. In casieria generală a sta
tului figurează deci ca vărsaţi în contul vistieriei statului cu 
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27. 127 de taleri * mai mult decît au intrat în vistierie. D-le 
von Alvensleben, d-le von Bodelschwingh, d-le Flottwell şi 
d-le von Duesberg, unde sînt aceşti 27. 127 de taleri ? Sperăm 
că nu au fost furaţi I 

Se vor găsi oare pentru d-nii ex-miniştri un procuror şi un 
complet de j udecată ? Pînă una-alta d-l von Bodelschwingh 
este membru în cea de-a doua Cameră ! 

Scris de K. Marx 
la 16 februarie 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 224 
din 17 februarie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 

* n „Noua gazetă renană" s-a publicat greşit „17.127 de taleri" ; gre
şeaJa a fost corectată de redacţie în articolul „Din nou despre gospodări
rea finanţelor în spirit vechi prusac" (vezi volumul de faţă, p ag, 346) .  -
Nota Red. 
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Stein 

Colonia, 16 februarie. „Uniunea adepţilor ordinii legale• 
lin Breslau (o uniune „cu dumnezeu înainte, pentru rege şi 
patrie")  adresează o scrisoare deschisă d-lui Julius Stein în 
care se spune, printre altele, că „Noua gazetă renană" a fost 
indusă în eroare, întocmai ca bravii filistini din Breslau, de 
cuvîntările conservatoare ale d-lui Stein şi că-l consideră 
„pierdut pentru cauza democraţiei" .  

Noi sîntem pentru o atitudine categorică. Nu am coche
tat niciodată cu vreun partid parlamentar. Partidul pe care-l 
reprezentăm noi, partidul poporului, există în Germania abia 
într-o formă embrionară. Dar acolo unde este vorba de o 
luptă împotriva actualului guvern ne aliem chiar şi cu duş
manii noştri. Opoziţia oficială din Prusia, aşa cum s-a putut 
ea constitui în jalnicele condiţii de dezvoltare spirituală 
existente pînă acum în Germania, o socotim un fapt concret 
şi de aceea în timpul campaniei electorale am lăsat pe ulti
mul plan înseşi concepţiile noastre personale 223 • Acum, după 
alegeri, ne apărăm din nou vechiul nostru punct de vedere 
consecvent nu numai în ceea ce priveşte guvernul, ci şi în 
ceea ce priveşte opoziţia oficială. 

„Uniunea adepţilor ordinii legale" se înşală. Noi nu-i 
socotim pe d-nii Stein, Waldeck & Co. „pierduţi pentru cauza 
democraţiei " .  Întotdeauna am felicitat democraţia pentru 
faptul că nu este reprezentată de d-nii Stein, Waldeck & Co. 

Intr-unul dintre primele numere ale ziarului nostru am 
declarat că extrema stingă a Adunării conciliatoare de la 
Berlin ar constitui, cu excepţia a trei sau patru persoane, 
extrema dreaptă într-o convenţie 224• Pe Stein şi pe Waldeck 
nu i-am numărat niciodată printre aceste trei sau patru 
persoane. 
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In ceea ce-l priveşte pe d-l Stein personal, ne amintim de 
vremea cînd, în calitate de constituţionalist fanatic, i-a ata
cat pe republicani, cînd �n „Schlesische Zeitung" 225 pur şi 
simplu i-a denuntat pe reprezentanţii clasei muncitoare, ser
vindu-se în acest scop de un belfer, tovarăş de idei cu el, 
acum membru al „Uniunii adepţilor ordinii legale" .  

La fel de jalnică ca ş i  Adunarea conciliatoare a fost ş i  
aşa-numita fracţiune democratică a acestei adunări. Era de 
prevăzut că aceşti domni, pentru a i realeşi, vor recunoaşte 
constituţia acordată. Pentru concepţiile acestor domni este 
caracteristic faptul că după alegeri neagă în cluburile de
mocrate ceea ce au apărat înainte de alegeri în adunările 
alegătorilor. Această viclenie meschină, şireată, liberală nu a 
fost niciodată proprie diplomaţiei revoluţionarilor. 

Scris la 16 februarie 1 849 

Publicat în 
„Nua gazetă renană" r. 225 
din 18 februarie 1849 

Se publică după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba genni 
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Corespondentul din Viena al lui „Kolnische Zeitung" 

Colonia, 17  februarie. O enigmă mai puţin în istoria uni
versală ! D-l Schwanbeck, care scrie articole redacţionale la 
„Kolnische Zeitung" semnate :,, şi trimite totodată cores
pondenţe de la Viena aceleiaşi „Kolnische Zeitung" semnate 
:,, ,, după cum se ştie, i-a ponegrit cit a putut în aceste 
ţ : 
articole pe maghiari, învinuindu-i de laşitate şi mîrşăvie, şi 
nu numai că i-a înfrînt, dar chiar i-a nimicit în repetate rîn
duri, trîmbiţînd în ditirambi intrarea armatelor unite şi insti
tuirea cur�ilor marţiale în diferite oraşe şi comitate ale 
Ungariei. 

D-l Schwanbeck dezleagă acum el însuşi enigma ; întoc
mai ca Achile, Schwanbeck al nostru poate să vindece nu
mai el însuşi rănile pe care le-a pricinuit. 

Care e deci dezlegarea enigmei ? - Teama de Welden. 
De aceea terfelirea vienezilor şi a maghiarilor, toate josni
cele minciuni cu privire la succesele militare ale austriecilor, 
de aceea se gudură şi face ochi dulci croaţilor şi pandurilor. 

Căci - spune faimosul Schwanbeck -, căci spune el : 

„Pînă acum rau priviţi pur şi simplu ca nişte mincinoşi, iar d·l co
mandant baron Welden le-a făcut onoarea să-i intituleze cnalii pe aceia 
care îndrăzneau să se îndoiască de înaintarea victorioasă a armatei im
periale în toate punctele monarhiei• („Kolnische Zeitung• nr, 40). 

Din respect pentru Welden, cititorii lui „Kolnische 
Zeitung" au trebuit să înghită timp de două luni corespon-
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lentele mincinoase de la Viena semnate . . în legătură 
ţ :: 

cu războiul din Ungaria. 
Goethe spunea, referindu-se la Pustkuchen : 

„Dacă balena are p ăduchi,  îi am şi eu pe ai mei • 226 

Acelaşi lucru poate să-l spună Kossuth despre Schwan
beck. 

Scris de F. Engls 
la 17 februaie 1 49 

Publicat în 
„Noua gazetă Tenană • nr. 225 

l. 18 feburie 149 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Saedt 

Colonia, 1 7  februarie. Fiecare tîrguşor are un esprit 
fort * ; şi parchetul din Colonia îl are pe al său.  L'esprit fort 
al parchetului din Colonia este un anume„. Saedt, homo no
vus atque ignotus ** (adică un gînditor profund) . 

Există două feluri de îndrăzneală : îndrăzneala pe care o 
dă superioritatea şi îndrăzneala sărăciei spirituale, care-şi 
soarbe puterea din situaţia ei oficială, din conştiinţa că luptă 
cu arme privilegiate etc. De care dintre aceste două feluri 
de îndrăzneală a dat dovadă l'esprit fort al parchetului din 
Colonia în rechizitoriul său de ieri după-amiază împotriva 
lui Kinkel 227, va hotărî publicul de îndată ce vor fi publicate 
procesele-verbale ale dezbaterilor. El va ţine seama totodată 
că d-l Saedt este încă tînăr. 

Nu ne-am face însă datoria de publicişti dac ă  nu am 
aduce neîntîrziat la cunoştinţa publicului european una 
dintre maximele debitate de esprit fort al nostru. Ştim că 
Demostenele parchetului din Colonia a încercat să îndul
cească acest pasaj din cuvîntarea sa printr-o interpretare 
suplimentară. Apreciem însă prea mult revelaţiile iniţiale ale 
inspiratului geniu pentru a lăsa ca ele să fie denaturate şi 
diluate de nişte comentarii făcute după reflexii ulterioare. 

Dl. Saedt, substitutul de procuror, a spus : 

' - spirit superior. - Nota Trad. 
** - un om nou şi nut. - Nota Trad. 
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ln germană : „Sie diirfen Alles, was ich sage, widerlegen , 
aber sie dirfen meinen Vortrag nicht kritisierenu * . 

1n franceză : M. Saedt, substitut du procureur du roi, 
s' adressant a l ' accuse : 

„Libre a vous de refuter tout ce que je viens de dire, mais 
il ne vous appartient pas de critiquer le requisitoire d'un 
substitut du procureur du roi " .  (Avis a la „Reforme" ,  a la 
„Republique" et a la „Revolution" 228) * * . 

ln engleză : The queen's counsel, Mr. Saedt, to the de
fendant : 

„You may refute all I say, but you have no right to criti
cize my speech" .  (N.B. Our English contemporaries, princi
pally the „Northem Star" 229, are requested to publish the 
above) - " * .  

1n i taliană : Sig. Saedt, accusatore publico, repica : 
„Dite quanto volete în rifutazioane di questo che ho detto , 

ma vi e difeso di critic are il mio requisi torio" .  (A vviso all' 
„Alba" , al „Contemporaneo" ed alla „Concordia" 230) * * * *. 

1n spaniolă : El fiscal, Sennor Saedt, dijo ,  hablando al 
acusado : 

„Sennor, Vmd puede refutar todo que ho dicho ; pero el 
que vengo de decir por requisitorio, es defendido de tocarlo " .  
(Pregamos los jomales radicales de Madrid de publicar esa. 
lineas) 0 • * *. 

* - „Puteţi respinge tot ceea ce spun, dar nu aveţi dreptul „. :ri· 
ticaţi cuvîntarea mea " .  - Nota Trad. 

0 - D-l Saedt, substitut de procuror regal, adresîndu-se inculpatului : 
„Puteţi respinge itot ceea ce spun, dar nu sînteţi îndrituiţi să criticaţi 

rechizitOTiul unui substitut de procuror regal " .  (In atenţia ziarelor „Re
forme " ,  „Republique" şi „Revolution " ) .  - Nota Trad. 

*** - Substitutul de procuror regal, Mr. Saedt, adrsîndu-se incul
patului : 

„Puteţi respinge tot ceea ce spun eu, dar nu aveţi dreptul să .riticaţi 
cuvîntarea mea " .  (N. B.  Contemporanii noştri englezi sînt rugaţi să pu
blice mai ales în „Northern Star" cele de mai sus) . - Nota Trad. 

H** - D-l Saedt, acuzator public, a repli cat : 
„Puteţi spune ce vreţi pentru a respinge cele spuse de mine, dar vă 

este intezis să criticaţi rechizitoriul meu " .  (n atenţia ziarelor „Alb a " ,  
„Contemporaneo" şi ,,Concordia " ) .  - Nota Trad. 
***** Procurorul Saedt a spus, adresîndu-se inculpatului : Domnule, dv. 
)uteţi respige tot ceea ce spun eu, dar nu vă este îngăduit să vă atin
geţi de rechizitoriul meu" . (Rugăm ziarele radicale din Madrid să repro
ducă aceste rînduri) . - Nota Trad. 

22 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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ln daneză : „De kunne gjensige alt hvad jeg siger, men 
De have intet Ret at kritisere mit Requisitoire (Angreb) u .  
(De danske demokratiske Tidender ville vaere meget glaedt 
at meddele det danske Publikum den foregaaende Bewiis af 
de preussiske Magistraters Saudhed) *, 

Să hotărască d-l Saedt singur în care din aceste limbi 
maxima sa sună mai nostim. 

Scris la 17 februarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 225 
din 18 februarie 1 849 

Se tipîreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 

• - „Puteţi respinge tot ceea ce spun eu, dar nu aveţi dreptul să cri· 
ticaţi rechizitoriul meu • .  (Ziarele democrate daneze vor aduce cu plăcere 
Ia cunoştinţa publicului danez această declaraţie, care dovedeşte cit de 
loiali sînt funcţionarii prusieni) . - Nota Trad. 
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Colonia, 17 februarie. 

„In sfîrşit am găsit pămîntnl 
In care să ancorez pe veci• ,  -

cîntă viteazul Schwanbeck după cartea de cîntece protes
tante. In pofida „notei austriece" şi a „sentimentului celei 
mai profunde indignări " ,  indignatul campion al virtuţii ia în 
sfîrşit, încă pe prima pagină a lui „Kolnische Zeitung" ,  apă
rarea lui Windischgrătz. 

Ascultaţi. 

„Aşa-numita presă democrată din Germania s-a situat, în conflictul 
austro-maghiar, de p artea maghiarilor„. Ce-i drept, lucu destul de ciu
dat ! Democrdţii germaii de pdrtea acelei caste aristocratice pentru care 
propria ei naţiune, în pofida secolului al XIX-iea, n-a încetat niciodată 
să fie„. misera contribuens plebs * ; democraţii germani de p artea celor 
mai insolenti asupritori ai poporului I " .  

Nu ne amintim precis dacă am mai atras atenţia cititorilor 
asupra unei particularităţi a viteazului Schwanbeck, şi anume 
că are obiceiul să vorbească numai în concluzii fără premise. 
Fraza de mai sus este tocmai una dintre acele concluzii ale 
cărei premise n-au zărit lumina zilei . 

Şi chiar de ar fi maghiarii o „castă aristocratică" a „celor 
mai insolenţi asupritori ai poporului " ,  ce ar rezulta de aici ? 
Oare a devenit de aceea Windischgrătz, ucigaşul lui Robert 
Blum, cit negru sub unghie mai bun ? Nu cumva cavalerii 
„monarhiei unite" duşmanii înverşunaţi ai Germaniei şi 
amicii lui Schwanbeck, alde Windischgrătz, Jellacic, Schlick 
şi alţii, vor să reprime „casta aristocratică" şi să introducă 
proprietatea ţărănească liberă asupra pămîntului ? Nu cumva 

* - j alnicul popor care plăteşte impozite. - Nota Trad. 

22* 
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croaţii şi cehii luptă pentru parcelarea renană a pămînturilor 
şi pentru Code Napoleon ? 

Cînd în 1 830 polonezii s-au ridicat împotriva Rusiei, s-a 
pus oare problema dacă în fruntea mişcării se afla doar 
„casta aristocratică " ? Atunci era vorba, în primul rînd, de 
alungarea străinilor. Intreaga Europă era de partea „castei 
aristocratice " ,  care, ce-i drept, a stat în fruntea mişcării, căci 
republica aristocratică poloneză a reprezentat totuşi un uriaş 
pas înainte în comparaţie cu autocraţia rusă. Oare c�nzul 
electoral francez din 1 830, monopolul dreptului de vot de
ţinut de 250.000 de alegători, nu a însemnat în fond o în
robire politică tot atît de cumplită a misera contribuens 
plebs, ca şi dominaţia nobilimii poloneze ? 

Să admitem că revoluţia din martie din Ungaria n-ar fi 
fost decît o revoluţie a nobilimii. Indreptăţeşte oare acest 
fapt monarhia austriacă „unită" să asuprească nobilimea 
maghiară şi implicit şi pe ţăranii maghiari aşa cum i-a asu
prit pe nobilii din Galiţia şi, cu ajutorul lor, şi pe ţăranii din 
Galiţia (vezi procesele-verbale ale dezbaterilor dietei de la 
Lemberg din 18 18) ? Bineînţeles însă că marele Schwanbeck 
nu este obligat să ştie că majoritatea nobililor unguri, ca şi 
majoritatea nobililor polonezi, sînt adevăraţi proletari, ale 
căror privilegii aristocratice se reduc la faptul că nu li se 
pot aplica pedepse corporale. 

Marele Schwanbeck, fireşte, este şi mai puţin obligat să 
ştie că Ungaria este unica ţară în care, de la revoluţia din 
martie, servituţile feudale care apăsau asupra ţăranilor au 
fost complet desfiinţate atît prin lege cît şi în fapt. Marele 
Schwanbeck îi intitulează pe maghiari „castă aristocratică " ,  
„cei mai insolenţi asupritori ai poporului " , „aristocraţi " ,  şi 
acelaşi mare Schwanbeck nu ştie sau nu vrea să ştie că 
magnaţii maghiari, Esterhazy şi alţii, au dezertat chiar la 
începutul războiului şi au venit la Olmutz să depună jurămbt 
de credinţă şi că, de la începutul luptei şi pînă în zilele noas
tre, tocmai ofiţerii „aristocraţi " din arm�ta maghiară au fost 
aceia care şi-au trădat zi de zi cauza lor naţională I Altfel 
cum se explică faptul că majoritatea Camerei deputaţilor s-ar 
mai afla şi astăzi la Kossuth, la Debreţin, şi că printre aceştia 
nu sînt cu totul decît unsprezece magnaţi ? 

Acesta este Schwanbeck de pe prima pagină, Schwanbeick 
autorul ditirambilor din articolul de fond. Dar Schwanbeck 
de pe pagina a treia, omul care a luat de şase ori cu asalt 
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Leopoldstadt *, care a cucerit de patru ori Eszek ** şi a trecut 
de nenumărate ori Tisa, Schwanbeck-strategul, trebuia to
tuşi să-şi spună şi el cuvîntul. 

„Dar ·apoi războiul a luat o întorsătură l amentabilă, într-adevăr jal
nică. Maghiarii au cedat una după alta, aproape fără luptă, toate pozi
ţiile pe care le ocupau ; fără să opună nici o rezistenţă şi-au p ărăsit chiar 
capitala lor întărită şi s-au retras în faţa croaţilor lui Jellacic pînă din
colo de Tisn" .  

„Aproape fără luptă" ,  adică după ce maghiarii i-au ţinut 
pe austrieci în Joc două Juni încheiate în regiunea dintre 
Leitha şi Tisa, s-au retras „aproape fără luptă" . Bunul Schwan
beck, care apreciază cit de mare este un comandant de oşti 
nu după rezultatele materiale ale luptei, ci după pierderile 
de oameni pe care le-a suferit I 

„Fără să opună nici o rezistenţă şi-au părăsit capitala lor 
întărită I "  Trebuie să ştim însă că Ofen ***,  întărit, ce-i drept, 
în partea de apus, nu are nici un fel de fortificaţii în partea 
de răsărit. Dunărea îngheţase, aşa încît austriecii au putut 
să treacă cu cai şi căruţe de partea cealaltă, să ocupe Pesta 
şi, de aici, să bombardeze Ofenul lipsit de apărare. 

Dacă Deutz nu ar fi fost întărit şi Rinul ar fi fost îngheţat 
şi dacă, profitînd de aceste împrejurări, o armată franceză 
ar fi trecut Rinul pe la Wesseling şi Worringen şi ar fi aşezat 
la Deutz 1 00 de tunuri îndreptate împotriva Coloniei, de bună 
seamă că îndrăzneţul Schwanbeck l-ar fi sfătuit deci pe colo
nelul Engels să apere Colonia pînă la ultimul om. Viteazul 
Schwanbeck ! 

Maghiarii „s-au retras în faţa croaţilor lui .Jellacic" „pină 
dincolo de Tisa" .  Şi va contesta oare marele Schwanbeck că 
aceşti „croaţi" numără 250.000-300.000 de soLdaţi, cuprinzînd 
corpurile de armată ale lui Windischgrătz, Jellacic, Gotz, 
Cioric, Simunic, Nugent, Todorovic, Puchner etc. etc. ,  inclu
siv trupele neregulate de la Drava şi din Banat ? Şi toţi 
aceştia sînt „croaţii lui Jellacic" ? I De altfel se înţelege că 
un Schwanbeck, înrudit cu croaţii şi nu prea iniţiat în istorie 
şi geografie, este un admirator al croaţilor. 

De bună seamă că „şi noi sîntem departe de a socoti co
municatele oficiale ale cartierului general austriac drept o 
evanghelie" .  Dimpotrivă, Schwanbeck găseşte din timp în 
timp, de pildă, în comunicatele lui Schlick 

' Cartier al Vienei. - Nota Red. 
"" Denumirea croată : Osiek. - Nota Red. 

**' Denumirea ungurească : Buda. - Nota Red. 
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„lacune pe care cititorul trebuăe să le umple cu tot felul de presu
puneri şi în cele din urmă nu e de mirare {I I) dacă aceste presupuneri 
prezin tă lucrurile în culori mai sumbre deci! sînt în realitate I t t• . „Noi 
bănuim că şi Puchner obişnuieşte să-şi prezinte buletinele în culori pu
ţin cam prea trandafirii. Dacă ar fi să te iei după aceste buletine, el s-ar 
afla in plin marş vktorios împotriva «generalului rebel». Şi deodată 
citim, spre marea noastră uimire (!), o chemare a lui Puchner în care îi 
conjură pe saxoni şi pe valahi, pe tot ce au mi sfînt, să nu-şi piardă 
cnjul ; deodată îl găsim pe Bem lingă Hermanstadt •, în centrul unei 
regiuni cu populaţie saxonă, iar bieţii germani ( I  I) nu găsesc în cele din 
urmă altă portiţă de scăpare decit să ceară ajutor ruşilor. ici se vădeşte 
o mică contradicţie între comunicatele oficiale şi evenimentele care au 
avut loc, o contradicţie care poate fi pusă numai pe seama inexactită/ii (! !) 
comunicatelor oficiale". 

Cetăţeanul Schwanbeck recunoaşte că comunicatele aus
triece, şi după ele şi „Kolnische Zeitung", au debitat cele 
mai sfruntate minciuni în legătură cu pretinsele succese ale 
austriecilor i cînd minciuna devine însă atît de evidentă 
încît nu mai poate fi tăgăduită, Schwanbeck, iubitorul de 
adevăr, o numeşte : „o mică contradicţie între comunicatele 
oficiale şi evenimentele care au avut loc" I 

„Dar dacă sîntem departe de a socoti comunicatele armatei austriece 
un oracol, nu înseamnă de loc că comunicatele maqhiarilor privitoare la 
victoriile repurtate au crescut cit de cit în ochii noşrj" (care se înde
letnicesc cu contemplarea „micilor contradicţii" menţionate mai sus) . 
„Aceste comunicate sînt un produs al fanteziei şi ar putea fi citite cu 
plăcere dacă nu ar fi  atît  de teribil de caraghioase• . 

Aceste „buletine" sînt atît de „teribil de caraghioaseu ,  
încît pînă acum nu au adus la  cunoştinţă nimic ce  nu a fost 
silit în fond să recunoască însuşi marele Schwanbeck. Sau, 
poate, Tokai se află în mîinile lui Schlick 1 A trecut fie şi n 
singur austriac Tisa la Szolnok 1 Sau au înaintat oştile impe
riale de 1 4  zile încoace măcar cu un singur pas 1 

Buletinul austriac nr. 22, primit chiar acum (vezi mai 
jos) 231, îl scuteşte de orice răspuns pe cetăţeanul Schwan
beck. Din el aflăm că austriecii nu au atins încă nici măcar 
punctele menţionate în buletinele nr. 20 şi 2 1 .  

„Dar n-ai c e  face : războiul din Ungaria se apropie cu 
paşi uriaşi de sfîrşit" .  Este limpede. Schwanbeck a spus încă 
de acum 1 4  zile : „Războiul din Ungaria se apropie de sfîrşit. 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus" ** .  Aceste cuvinte 
au fost scrise în aceeaşi zi în care Schwanbeck anunţa pen-

• Denumirea romînească : Sibiu. - Nota Red 
** S-a scremut un munte ca să nască un şoarece. - Nota Trad. 
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tu prima oară că austriecii au intrat victorioşi în Debreţin. 
De atunci s-au scurs 1 4  zile şi, cu toate că maghiarii „s-au 
lăudat grozavu ,  austriecii nu au trecut încă nici Tisa, ca să 
nu mai vorbim de cucerirea Debreţinului. 

„Faptul că detaşamentul lui Bem, căruia i se alătură grupuri de u
gari ungri veniţi din toate p ărţile, s-a transformat într-o adev ărată r
m.tă, căreia nu-i pot ţine piept puţinele trupe impriale din Transilva
nia, nu poate mira pe nimeni•.  

Absolut pe nimeni ! Pe noi ne miră însă cum de poate fi 
vorba despre „grupuri de fugari unguri veniţi din toate păr
ţile" atîta timp cît ungurii au ocupat linia Tisei şi a Mureşu
lui, iar cetăţeanul Schwanbeck, cu toate rugile sale fierbinţi, 
nu poate să treacă dincolo de această linie nici măcar un 
singur austriac ; mai departe ne miră că „grupurile de fugari " 
formează dintr-o dată o armată, fără ca trupele care le urmă
resc să fie imediat prezente pentru a le alunga de pe fiecare 
nouă poziţie. Marele Schwanbeck socoteşte însă fără îndo
ială că ungurii, înfrînţi o dată pentru totdeauna în fantezia 
lui înceţoşată, vor fugi de la Dunăre pînă la Olt fără să mai 
întoarcă capul ca să vadă dacă sînt sau nu urmăriţi I 

Cetăţeanul Schwanbeck s-a transformat într-un Canat al 
seolului al XIX-lea, descoperind o nouă manevră, datorită 
căreia grupurile de fugari veniţi din toate părţile pot deveni 
dintr-o dată o armată victorioasă. 

Această nouă armată victorioasă ar putea provoca, ce-i 
drept, complicaţii serioase. Totuşi - spune Schwanbeck 

„vom vedea în ce fel îşi va pronunţa aici Rusia vetoul ei•. 

Viteazul Schwanbeck care cheamă aici Rusia în ajutor 
împotriva maghiarilor este acelaşi Schwanbeck care la 
22 martie anul trecut a publicat un articol plin de indignare 
morală împotriva ţarului Rusiei, acelaşi Schwanbeck care 
atunci a declarat că, dacă Rusia se va amesteca în treburile 
noastre (şi doar treburile maghiarilor sînt fără doar şi poate 
treburile noastre) , atunci el, Schwanbeck, va lansa o chemare 
de care să se cutremure tronul farului ! Este acelaşi Schwan
beck care dintotdeauna a avut la „Kolnische Zeitung" mi
siunea de a salva în ţările neagresive reputaţia liberală a 
acestui ziar, afişînd la vreme o rusofobie şi un rafinat libe
ralism de rigoare. Se pare însă că complicaţiile din Europa 
răsăriteană îl plictisesc, şi, pentru ca să se poată consacra 
în întregime „sentimentului celei mai profunde indignări u în 
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ceea ce priveşte nota austriacă, el îi cheamă pe ruşi să vină 
în Transilvania ca să termine lupta. 

Cel mai bun răspuns la acest articol moral-gălăgios în 
spiritul lui Windischgrătz îl constituie comunicatul nr. 22 al 
armatei austriece, pe care cititorii noştri îl găsesc mai jos. 
Pentru ca Schwanbeck, care în tot cuprinsul articolului său 
a dat dovadă atît de o nemărginită ignoranţă în materie de 
geografie şi strategie cit şi de dependenţă faţă de „Noua 
gazetă renană" , să înţeleagă despre ce este vorba în acest 
comunicat, reproducem alăturat şi comentariul nostru. 

Scris de F. Engels 
la 17 februanie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană " nr,  225 
din 1 8  februarie 1 849 

Se tipăreşte după texll 
apărut în zia" 

Trads din limba germană 
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Adunarea constituantă italiană nu este Adunarea naţio
nală de la Frankfurt. Italienii ştiu că unitatea unei ţări fărî
miţate în principate feudale nu poate fi înfăptuită altfel decît 
desfiinţînd puterea principilor. Italienii au fost primii care au 
p ornit mişcarea în 1 848 ; tot ei o încep primii şi în 1 849. Dar 
ce progres ! In Italia nu mai există nici un Pius al IX-lea, 
după cum în Franţa nu mai există nici un Lamartine. Peri
oada bogată în iluzii a revoluţiei europene, perioada visuri
lor, a intenţiilor frumoase şi a figurilor retorice, s-a încheiat 
cu bombardament de artilerie, masacre în mase şi deportări. 
Notele Austriei, notele Prusiei, notele Rusiei au constituit 
răspunsurile cele mai potrivite la proclamaţiile lui Lamartine. 

Germanii, mîndri de meticulozitatea şi de perseverenţa 
lor, sînt obişnuiţi să privească de sus, cu dispreţ, ca de pe un 
tripied al Pythiei, la superficialitatea italiană. O paralelă 
între anul 1 848 al italienilor şi anul 1 848 al germanilor ar da 
cel mai concludent răspuns. In această paralelă ar trebui să 
se ţină seama în primul rînd de faptul că Italia revoluţionară 
a fost ţinută în şah de Germania şi de Franţa, în timp ce 
Germania revoluţionară nu a fost de loc împiedicată în ac
ţiunile ei. 

Republică la Roma I - iată începutul dramei revoluţiei 
din 1 849. 

Scris î n  j urul 
lui 2 1  februarie 1 849 

Publicat î n  
„Noud gzetă renană" r ,  228 
din 22 februarie 1 849 

e tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Din nou despre gospodărirea finanţelor 
în spirit vechi prusac 

Colonia, 21 februarie. Trebuie să facem o cmpletare lai 
articolul nostru publicat în nr. 224 al ziarului, referitor la 
Bodelschwingh & Co. şi la departamentul finanţelor din 
Prusia *. La sfîrşitul acelui articol am arătat că în bugetul 
statului s-a înregistrat o sumă cu 27. 1 27 de taleri mai mică 
( 17 . 127 a fost o greşeală de tipar) decît s-a virat vistieriei 
potrivit situaţiilor casieriei centrale a statului. Ulterior am 
găsit în situaţiile publicate de guvern o notiţă care dezleagă 
enigma dispariţiei acestor bani. 

Din notiţă reiese că aşa-numitele economii la cheltuielile 
de administraţie pe 1 844 - în sumă de 2.000.002 taleri - nu 
au fost virate în numerar în casieria vistieriei statului, ci 
pentru această sumă s-au cumpărat bonuri de tezaur prusiene 
[Staatsschuldscheine] . Din cauză că atunci cînd au fost cum
părate cursul acestor bonuri era nefavorabil, a rezultat o 
pierdere de 27. 1 27 de taleri I Miniştrii prusieni sînt, sau au 
fost, nişte străluciţi financiari I Acest lucru îl ilustrează din 
nou cazul de faţă. Prin urmare, nu mai avem de ce să-i în
trebăm pe domnii ex-miniştri unde au dispărut aceşti 27. 1 27 
de taleri, ci le putem spune că la această afacere abilitatea 
lor ne-a costat nu numai 27.000, ci peste 400.000 de taleri. 
Această imputare îl vizează în primul rînd pe d-l Flottwell, 
deoarece el a fost pe atunci ministru trezorier. Se prea poate 
ca el să fie o persoană onorabilă. Ţării însă îi este indiferent 
dacă miniştrii ei îi pricinuiesc pagube din nepricepere sau 
din rea-voinţă. Examinarea acestei chestiuni n-ar putea pre
zenta interes decît cel mult pentru familia respectivului 
ministru. 

* Vei volumul de fdţă, pag. 32331 .  - Nota Red. 
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In raportul său din 6 aprilie 1 847 cu privire la vistieria 
statului, von Thile ,  ministrul trezorier de atunci, declară fără 
nici un fel de ocolişuri că, în ceea ce priveşte vistieria sta
tului, s-au statornicit următoarele două principii funda
mentale : 

1 )  numerarul ei trebuie să existe întotdeauna în monedă 
metalică ; 

2) din vistieria statului nu se pot face nici un alt fel de 
plăţi decît în scopuri de înarmare. 

In ceea ce priveşte primul principiu fundamental, este 
just că, dacă în general trebuie să existe o vistierie a statu
lui, aceasta are un sens numai în cazul că în ea se păstrează 
bani numerar sau metale preţioase. Un guven care nu se 
poate bizui pe puterea poporului trebuie, pentru orice even
tualitate, să dispună în aşa-zise vremuri grele de o rezervă 
oarecare. Cînd creditul său începe să se clatine şi la bursă, 
el trebuie să dispună de o rezervă de fonduri pentru a ieşi 
din acest impas, lucru pe care îl poate realiza numai cu aju
torul banilor numerar sau al metalelor preţioase. Aurul şi 
argintul au fost dintotdeauna cheia care deschide inima bur
gheziei. Dar efectele publice devalorizate constituie calea 
cea mai sigură care duce pînă şi la pierderea „consideraţiei " 
la bursă. Cînd creditul statului este atît de zdruncinat încît 
este nevoie să se recurgă la ajutorul vistieriei statului, nu 
există o situaţie mai penibilă decît să oferi la bursă bonuri 
de tezaur şi să cauţi cumpărători pentru ele. Cine a observat 
vreodată viaţa unei mari burse, cunoaşte dispreţul pe care-l 
exprimă feţele şi gesturile speculanţilor de bursă atunci cînd 
în asemenea perioade li se oferă efecte publice. De altfel,  
aceasta nu-l împiedică pe un astfel de speculant să fie consi
lier comercial intim şi chiar foarte „loial " .  

Cumpărarea de  bonuri de  tezaur a fost, prin urmare, ope
raţia cea mai nereuşită pe care a putut-o întreprinde guver
nul prusian. 

D-l von Thile declară în raportul menţionat mai sus că 
el a fost nevoit să primească pentru suma de 1 .972.875 de 
taleri bonuri de tezaur în locul celor 2.000.002 taleri bani 
numerar. Noi nu punem nici un preţ pe scuza invocată de el 
că „ar fi fost nevoit" să facă acest lucru. Dacă situaţiile sînt 
exacte, atunci cumpărarea efectelor publice a fost efectuată 
de casieria centrală a statului. Altminteri, întreaga sumă ar 
Ii trebuit să fie vărsată în vistieria statului în bani numerar 
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Se pare deci că d-l Flottwell este cel mai puţin străin de 
această fericită operaţie financiară. 

In ce fel spiritul parcimonios mic-burghez, care se bucură 
cînd economiseşte ceva din dobînzi, dar care nu a fost în 
stare să facă faţă unor operaţii financiare de proporţii statale, 
a dus la un rezultat atît de ruşinos, la o dublă pierdere, se 
va vedea din următoarele cifre : 

La pierderea faţă de valoarea nominală înregistrată la 
cumpărare în sumă de 27. 127 taleri 
mai trebuie adăugată pierderea mult mai mare 
înregistrată la vînzare. Cu începere din mar-
tie şi pînă la începutul lunii iulie 1848, cursul 
bonurilor de tezaur a oscilat între 66 % („cum-
părători ") (4 aprilie) şi 831/2 % („vînzători " )  
(2 1  martie) . Intrucît cursul scade de îndată ce 
se oferă spre vînzare un mare număr de 
efecte, este de presupus că guvernul nu şi-a 
vîndut bonurile de tezaur cu mai mult de 70 % 
din valoarea lor. La vînzare s-au pierdut deci, 
probabil, cel puţin 30 % din valoarea nomi-
naiă - de 1 .972.875 de taleri, adică 591 .840 taleri 

Total 618.967 taleri 
De aici trebuie să se scadă dobînzile pe 3 
ani, respectiv cîte 69.048 de taleri 207. 144 talei 

Aşa că, probabil, pierderea netă este dP 4 1 1 .823 taleri 
S-a pierdut aproape un sfert din întreaga sumă şi în plus, în 
urma scăderii cursului bonurilor de tezaur, creditul statului 
a fost şi mai zdruncinat. 

Am dat acest mic exemplu de înţelepciune a miniştrilor 
de finanţe şi trezorieri a la Flottwell-Thile numai pentru că 
completează minunat articolul nostru menţionat mai sus. 
Altminteri nu ne-am fi ocupat de asemenea mărunţişuri 
acum, cînd evenimente mari ne oferă un material atît 
de bogat. 

Scris de K. Marx 
la 21 februarie 1 849 

Publicat î n  
„Noua gazetă renan ă "  n r .  229 
din 23 februarie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Denunţ 

Colonia, 22 februarie. In „Oberpostamts-Zeitung" 233, care 
a avut înainte ca redactor-şef un agent plătit al lui Guizot 
(vezi Taschereau, „Revue retrospective" 234) şi agent neplătit 
al lui Mettemich, după cum de altfel întreaga poştă Tum
und-Taxis - acest sistem de cărăuşie naţională care apasă 
asupra industriei germane, se războieşte cu căile ferate şi ne 
trage înapoi, acest sistem, a cărui existenţă după revoluţia 
din martie este de neconceput şi a cărui imediată desfiinţare 
trebuie să fie una din primele măsuri ale viitoarei Adunări 
constituante germane care urmează să-şi înceapă lucrările 
(Adunarea din biserica Sf. Paul * nu a fost, după cum se ştie, 
niciodată constituantă) n-a fost, din timpul lui Iosif al II-lea, 
nimic altceva decît un cuih de spioni austrieci în acest 
organ imperial de delaţiune, care aparţine ex-principelui 
Tum-und-Taxis, H. Malten, redactor responsabil (pe care l-a 
caracterizat în mod sugestiv încă vechea „Gazetă renană" 235) 
declară următoarele, arătînd totodată că reproduce o cores
pondenţă de la Paris dintr-un ziar pe care noi nu-l citim 236 : 

„Spre ruşinea germanilor trebuie să recunoaştem că în special unii 
germani fac în mijlocul nostru o agitaţie pe scara cea mai largă, ca să 
nu spunem că sub forma cea mai neruşinată. Există aici un com�tet spe- r 
cial al roşilor, care, d e  îndată ce-i cade în mină vreun articol agitatoric, 
î ndreptat împotriva ordinii societăţii omeneşti, îl trimite de urgenţă în 
provincie. Nu numai că germanii participă î n  folosul Franţei la această 
acţiune condamnabilă, dar tot lor trebuie atribuit şi faptul că o propa-
gandă deşănţată continuă s ă  i mpînzească Germania. Din cazanul drăcesc 
al aceleiaşi bucătării revoluţionare, intreaga parte germană de-a lungul 
văii Rinului este inundată cu manifeste revoluţionare, despre care <Noua 
gazetă renană» ar putea să spună o seamă de lucruri, dacă nu ar găsi, 
totuşi, de c uvdinţă să păstreze o tăcere totală î n  această privinţă. De ci-
teva luni în rindurile păturilor d e  j os ale populaţiei din regiunea de 

* - Adunarea naţională franceză. - Nota Red. 
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-sud a Badenului se duce o agitaţie care-şi are punctul e plecare la Pa
ris. Lgăturile dintre democraţii de aici şi emigranţii din Elveţia sint 
de asemenea notorii" .  

Drept răspuns la acest denunţ infam declarăm : 1) că noi 
nu am tăinuit niciodată legăturile noastre cu democraţii fran
cezi, englezi, italieni, elveţieni, belgieni, polonezi, americani 
şi alţii„ .  şi 2) c ă  „manifestele revoluţionareu cu care, ce-i 
drept, „inundăm partea germană a văii Rinului u (şi nu numai 
această vale !) obişnuim să le fabricăm noi înşine chiar aici, 
la Colonia. Pentru aceasta nu avem nevoie de ajutor de la 
Paris ; de un şir de ani ne-am obişnuit ca prietenii noştri 
de la Paris să  ia mai mult ei de la noi decît noi de la ei. 

Scris la 22 februarie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr, 229 
dn 23 februarie 1849 

Se tipăreşte dlLpă textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german ă 
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Colonia, 28 februarie. Mesajul tronului, care, spre marea 
spaimă şi indignare a lui „Kolnische Zeitungu ,  a fost adus 
prea în pripă la cunoştinţa cititorilor „Noii gazete renaneu ,  
s-a dovedit a fi autentic. Un singur pasaj a mai fost modificat 
în cursul nopţii, şi anume acela referitor la starea de asediu 
din Berlin. In felul acesta guvernul Brandenburg i-a luat 
discursului său ascuţişul, l-a lipsit de însăşi sensul lui. 

Pasajul publicat de noi aseară în formularea sa iniţială 
sună astfel : 

„Pentru a reinstaura ordinea legală în capitală ş1 m jmediata ei 
apropiere a trebuit să fie decretată starea de asediu. Ea nu poate fi ridi· 

-cată atîta timp cit secuitatea publică, şi acum ameninţatl, pentru asi· 
gurarea căreia se impunea această măsură, nu va fi apărată în mod du· 
rabii de legi drastice. Proiectele unor asemenea legi Vd vor fi prezen• 
tate neîntîrziat" 237• 

Acest pasaj, deşi a fost şters, dă în vileag întregul secret 
al mesajului tronului. Vorbind pe şleau, el înseamnă : stările 
de asediu excepţionale vor fi ridicate atunci cînd se va legi
fera starea de asediu generală în întregul regat, fiind intro
dusă în obiceiurile noastre constituţionale. Inceputul acestui 
şir de legi „drastice " îl vor face legile în genul acelora din 
septembrie 238 cu privire l a  întruniri şi presă *. 

* Tn continuare zial publică textul mesajului tronului. - Nota Red. 
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II 

Colonia, 1 martie. In primul rînd trebuie să constatăm că 
mesajul tronului s-a bucurat de aprobarea deplină a lui 
„Kolnische Zeitung" .  Dacă face unele observaţii critice pe 
marginea acţiunilor guvernului menţionate în mesajul tro
nului, nu are însă absolut nimic de obiectat în ceea ce pri
veşte însuşi mesajul tronului. 

„Mesajul tronului este tocmai - un mesaj constituţional 
al tronului " - aşa începe acest ziar înţelept articolul său de 
fond, în care, de fapt, nu face decît să parafrazeze mesajul 
tronului. 

„Un mesaj constituţional al tronului " ! Ce-i drept, aceluia 
care s-a aşteptat la o „cuvîntare izvorîtă direct din inima 
regelui" ,  la o insistentă efuziune moral-sentimentală, ca 
atunci în Dieta unită, sau aceluia care s-a aşteptat la o tiradă 
a la Brandenburg-Wrangel, cu zonăit de pinteni şi răsucire 
autosatisfăcută a mustăţilor, aceluia acest document trebuie 
să i se pară extrem de „constituţional " .  

Un lucru este sigur : Manteuffel s-a achitat cu mult mai 
bine decît Camphausen de sarcina sa, renunţînd cu totul la 
„declamaţia talentată"  din 1 847. Ministrul burghez a prezen
tat un document le o platitudine burgheză, greoi, plicticos 
atît în formă cît şi în conţinut. Nobilul ministru acceptă cu 
cea mai mare bonomie din lume plicticoasa formă constitu
ţională, pentru ca, sub această formă, să-şi bată joc, într-o 
limbă curgătoare, uşoară, de Camere şi de tot constituţio
nalismul. 

In ceea ce priveşte conţinutul propriu-zis al mesajului 
tronului, după cum am menţionat încă de ieri, a fost redus 
aproape la zero prin suprimarea pasajului referitor la men
ţinerea stării de asediu. Acesta a fost unicul pasaj în care 
guvernul a vorbit deschis şi cinstit Camerelor. 
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Restul mesajului tronului numai „Kălnische Zeitung" sau 
1 1National-Zeitung" din Berlin îl pot lua în serios . Cine 
cutează să contemple asemenea reprezentaţii constituţionale 
spectaculoase, ca cele de alaltăieri de la Berlin, doar cu 
evlavie şi cu o gravitate solemnă, acela, ce-i drept, în ne
vinovăţia sa, nu va înţelege niciodată cum se poate ca un 
lucru atît de sacru să devină obiectul unor glume uşuratice. 
Cine atribuie însă acestei comedii constituţionale tot atît de 
puţină importanţă ca d-l Manteuffel, acela nu va fi atît de 
naiv încît să ia au serieux documentul pe care ministrul l-a 
prezentat unui public cucernic din Sala albă 239 prin gura 
monarhului, din graţia lui dumnezeu. 

Credem că facem o plăcere d-lui Manteuffel explicînd 
publicului german, din păcate prea puţin deprins cu gimnas
tica subtilă a minţii, adevăratul sens al mesajului tronului 
întocmit de el. 

Vă aşteptaţi poate ca Manteuffel să se fălească cu contra
revoluţia pe care a înfăptuit-o cu succes, să ameninţe Came
rele cu puşti încărcate, cu baionete ascuţite ca briciul etc„ 
ca un vagmistru stîngaci a la Wrangel. Dimpotrivă ! In cîteva 
fraze Manteuffel a pomenit despre toate acestea, trecînd 
peste ele ca peste ceva de la sine înţeles : 

„Evenimente care sint focă vii în memoria dv., domnilor deputaţi ai 
primei şi ai celei de-a doua Camere, m-au silit să dizolv în decembrie 
anul trecut adundrea convocată în vederea elaborării de comun acord 

-
a 

constituţiei. Totodatd, eu, convins fiind de necesitatea incontestabilă d e  
a fi restabilit definitiv un rgim juridic public trainic, a m  acordat ţării 
o constituţie care respectă întru totul promisiunile mele din martie anul 
trecut •.  

D-l Manteuffel vorbeşte de parcă ar fi vorba de un fleac 
fără nici o însemnătate, de înlocuirea unei haine vechi cu 
una nouă, de angajarea vreunui funcţionar în plus sau de 
arestarea vreunui „tulburător" .  Strămutarea, prorogarea, di
zolvarea cu forţa a unei adunări suverane, starea de asediu, 
domnia baionetelor, într-un cuvînt întreaga lovitură de stat 
se reduce la nişte „evenimente care sînt încă vii în memo
ria dv. " Aidoma modului în care nobilul ban Jellacic ar zu
grăvi cu cea mai graţioasă degajare cum „mantalele sale 
roşii" i-au ars de vii pe locuitorii dintr-un sat sau altul. 

Şi acum „respectarea întru totul a promisiunilor mele din 
martie anul trecut" prin acordarea aşa-zisei constituţii ! Şi 
23 - Marx·Engels - Opere, \'ol i 



credeţi că şiretul Manteuffel este atît de mărginit încît real
mente să fi spus acest lucru în serios ? Allons dane ! • 

Un început ca acesta uluieşte. Trebuie să ştii însă să folo
seşti această primă uluire, debitînd după aceea lucruri şi mai 
uluitoare. Şi d-l Manteuffel se pricepe la aşa ceva : 

„De atunci, încordarea, care u cîteva luni în urmă mai domnea încă 
într-o mare p arte a ţării, a cedat locul unei stări de spirit mai liniştite. 
lncrederea, atît de zdruncinată înainte, revine treptat. Comerţul şi in
dustria încep să se învioreze, işmd din starea de staqnare care ame
ninta să le d istrugă".  

Ce ochi trebuie să fi făcut venerabilii deputaţi cînd au 
ascultat acest pasaj ! Comerţul şi industria se înviorează ! Şi 
de ce nu ? Adică de ce Manteuffel, care poate impune o con
stituţie, n-ar putea impune şi un avînt al „comerţului şi in
dustriei " ? Aplombul cu care Manteuffel face această afir
maţie colosală este într-adevăr demn de admirat. Mais nous 
marchons de surprise en suprise ** : 

„Ştiţi, domnilor, că v-am rezervat dreptul de a revizui constituţia. 
Sarcina care vă revine acum este de a vă înţeleqe asupra acestui lucru 
între dv. şi apoi cu guvenul meu • .  

Intr-adevăr, domnilor, „înţelegeţi-vă între dv. "  ! Dar iro
nia constă tocmai în faptul că două Camere, ca cele pe care 
le-a impus Manteuffel „poporului Meu" ,  nu se pot „înţelege 
între ele" niciodată ! Atunci la ce a mai fost născocită prima 
Cameră ? Şi apoi, domnilor, chiar dacă v-aţi înţelege 
între dv., ceea ce nu este de loc de aşteptat, rămîne de-abia 
să vă înţelegeţi cu „guvernul Meu " .  Şi că la această înţe
legere nu veţi ajunge cu nici un preţ, - pentru acest lucru 
garantează Manteuffel ! 

Prin urmare, domnilor deputaţi ai primei şi ai celei de-a 
doua Camere, aveţi destul de furcă cu revizuirea constitu
ţiei. După ce „Eu" m-am convins din experienţă că nici măcar 
între doi contractanţi nu se ajunge la o înţelegere, „Eu" am 
considerat oportun să încerc de astă dată o înţelegere între 
trei !actori de neîmpăcat. Şi dacă nu veţi sta, căutînd să 
ajungeţi la o înţelegere, pînă la ziua de apoi, fără a înainta 
măcar cu un pas,  atunci Manteuffel se obligă să devină 
colaborator la „National-Zeitung" .  

Aşadar, „înţelegeţi-vă între dv. " ,  domnilor ! 

* - Haida, de ! - Nota Trad. 
** - Mergem î nsă din surpriză în surpriză. - Nota Trad. 
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Dar dacă, împotriva tuturor socotelilor omeneşti, v-aţi 
îndeplini totuşi ceea ce din decenţă nu poate fi altfel denumit 
decit datoria dv. ,  tot nu aţi înaintat nici un pas. Pentru 
această eventualitate „guvernul Meu" a emis o duzină de 
legi „în vederea transpunerii în fapt a constituţiei " ,  care-i 
smulg constituţiei ultima urmă de liberalism. Dintre acestea 
fac parte, printre altele, două legi cu privire la reglementa
rea breslelor 240, demne de anul 1500, şi care pot procura 
unei reprezentanţe atît de reuşit combinate ca a dv. bătaie 
de cap pe 10 ani. „Toate aceste legi vă vor fi prezentate ne
întîrziat spre adoptare."  

Aşadar, „adoptaţi-le " ,  domnilor ! 
După aceea însă, „guvernul Meu"  vă va prezenta fără 

zăbavă proiecte privitoare la starea de asediu - legi din 
septembrie, gagging laws 241, legi cu privire la interzicerea 
cluburilor etc. Şi atîta timp cit nu le veţi fi „adoptat" pe 
acestea - fapt la care sperăm că nu se va ajunge niciodată -, 
starea de asediu, fireşte, se va prelungi. 

Şi cu aceasta credeţi cumva, domnilor, că lucrările dv. 
au luat sfîrşit ? - Nicidecum ; cel mai important lucru ur
mează abia acum : 

„Veţi mai avea să vă ocupaţi cu discutarea diferitelor leqi - !n 
parte n ecesare pentru transpunerea în fapt a constituţiei - ale căror pro
i.cte vă vor fi treptat supuse spre examinare. Recomand în special unei 
atente examinări din p artea dv. proiectul noii organizări comunale, al 
noii organizări a raioanelor, regiunilor şi provinciilor, al legii învăţă
ţămintului public, al legii cu privire la patronajul bisericii, al legii cu 
privire a impozitul pe v enit, l legii u privfre la impolitul funciar, pre
cum şi al legilor u privire la răscumpărarea servituţilor feudale şi la 
desfiinţarea fără despăgubire a unora dintre aceste servjtuţi, şi al legii 
cu privire la înfiinţarea unor bănci de depuneri şi credit (Rentenbanken) " .  

Cu toate aceste lucrări, domnilor, care reprezintă laolaltă 
circa 3 duzini de legi organice cu mai multe mii de para
grafe, veţi avea, cu voia lui dumnezeu, aşa mult de furcă, 
incit atît revizuirea constituţiei cit şi adoptarea legilor pre
liminare, precum şi discutarea proiectelor de lege prezentate 
vor putea fi făcute cel mult pe jumătate. Dar chiar şi în acest 
caz înseamnă că aţi depus o muncă supraomenească. Pînă 
atunci starea de asediu continuă pretutindeni unde a fost 
instituită şi este introdusă chiar şi acolo unde nu există încă 
{cine ne împiedică să decretăm starea de asediu „pe districte" 
în întreaga Prusie ?) ; pînă atunci continuă să rămînă în vi
goare aşa-zisa constituţie acordată şi legile acordate ulterior, 
continuă să dainuiască organizarea comunală cirpăcită de 

23* 
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pma acum, aceeaşi organizare pe raioane, regiuni şi pro
vincii, continuă să existe îngrădirea de pînă acum a învăţă
mîntului, rămîne valabilă scutirea marii nobilimi de plata 
impozitului funciar şi obligativitatea clăcilor pentru ţărani. 

Ca nu cumva să aveţi motiv de a vă plînge, pe lîngă toate 
aceste lucrări cu neputinţă de efec tuat vă vor fi prezentate 
şi două bugete, cel pe anul 1 849 şi cel pe anul 1850. Veţi sări 
oare de pe locurile voastre furioşi de atîta muncă ? Cu atît 
mai bine, domnilor deputaţi ai primei şi ai celei de-a doua 
Camere. In acest caz „guvernul Meu" va continua, pe baza 
aşa-zisei constituţii acordate, să perceapă în vecii vecilor im
pozitele existente pînă acum. Oricum au mai rămas nişte 
bani din cele 25.000.000 aprobate de Dieta unită, iar dacă 
„guvernul Meu" va avea nevoie de mai mult, va şti el bine 
ce are de făcut. 

In eventualitatea că aţi dori să călcaţi pe urmele Adunării 
naţionale dizolvate, atunci, domnilor, vă amintesc că armata 
prusiană a făcut dovada „disciplinei, capacităţii de luptă şi 
devotamentului" ei „în cursul unor grele încercări" ,  şi anume 
atunci cînd în noiembrie trecut i-au hăituit pe scară largă 
pe conciliatori. 

Şi acum, domnilor deputaţi din prima şi din cea de-a doua 
Cameră, cînd s-au luat toate măsurile ca, datorită compo
nenţei celor două Camere, să nu vă puteţi înţelege între dv. 
şi, datorită componenţei „guvernului Meu" ,  să nu vă puteţi 
înţelege nici cu el, cînd în afară de aceasta vi s-a prezentat 
spre examinare un asemenea talmeş-balmeş de materiale 
încît, chiar abstracţie făcînd de tot restul, nu veţi putea 
duce niciodată la bun sfîrşit nici o infimă parte din ele, cînd 
în felul acesta este garantată continuitatea despotismului 
birocratic-feudal-militar, acum băgaţi de seamă ce aşteaptă 
patria de la voi : 

„Domnilor deputaţi din prima şi din cea de-a doua Cameră ! Patria 
aşteaptă acum cu încredere ca prin colaborarea dintre reprezentanţii ei 
şi guvernul Meu să fie consolidată ordinea legală care a fost restabilită, c a  
să se poată bucura de libertăţile constituţionale şi d e  dezvoltarea ei tih
nită. Apărarea acestor libertăţi şi a ordinH legale - aceste două condiţii 
fundamentale ale prosperităţii publice - va fi î n  permanenţă obiectul 
grijii Mele scrupuloase. ln această direcţie Eu contez pe sprij inul dv. 
Fie ca activitatea dv. să servească, cu ajutorul domnului, la mărirea onoa
rei şi gloriei Prusiei, al cărei popor, strîns unit în j urul monarhilor să:, 
a învins nu o dată cu succes vremuri grele, pregătind patriei, atit în 
înţeles restrins cit şi în înţeles larg, un viitor paşnic ş i  binecuvîntat ! " 
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Acesta este mesajul tronului întocmit de cetăţeanul Man
teuffel. Şi există persoane atît de lipsite de gust, incit să  
intituleze o comedie atît de reuşită ca  aceasta un „mesaj 
cons tituţional al tronului" ! 

Intr-adevăr, dacă ceva l-ar putea determina pe d-l Man
teuffel să renunţe la portofoliul său, apoi aceasta ar fi numai 
o interpretare atît de denaturată a intenţiilor sale celor 
mai bune I 

Scris la 28 februarie 
-1 martie 1 849 

Publicat î n  
„Noua gazetă renană" nr. 234 
şi 235 din 1 şi 2 martie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zi;n  
Tradus d i n  limba germani 
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Ruge 

Colonia, 9 martie. Jn „Deutsche Allgemeine Zeitung" 242 
s-a publicat următoarea declaraţie a vechiului ei colaborator 
Arnold Ruge, acest pomeranian după caracter şi saxon după 
felul de a gîndi : 

„Berlin, 5 martie. Actualii membri ai Comitetului central al democra
ţilor din G ermania, D'Ester, Reichenbach şi Hexamer, anunţă apariţia 
unui nou ziar democratic, intitulat «Allgemeine demokratische Zeitung»,  
care va fi  «realmente» un organ al partidului la Brlin. Această înştiin
ţare putea trezi bănuiala că ziarele «Die Reform» şi «Die Zeitungs-Halle» 
n-ar li realmente organe ale partidului, iar la începutul înştiinţării se 
arată chiar destul de limpede că amîndouă ziarele au fost in terzise. Pa
sajul în care Comitetul central declară suspendarea zi arelor de către 
Wrangel şi o acceptă ca definitivă sună textual precum urmeză : «ln
cercărHe vitrege la care a fost supus partidul democrat în ultimele luni 
în toate colţurile Germaniei l-au convins nu numai de necesitatea unei 
organizări solide, dar şi de nevoia de a li reprezentat în presă prin ziare 
anumite, apar/in1nd partidului. Cu ajutorul domniei baionetelor, autori
tăţile au reuşit să suspende în multe Jocuri ziarele democratice» („dom
nia baionetelor• există, de altfel, numai la Berlin ! ) ,  «deoarece anumite 
persoane nu au fost în stare să aducă jertfe atît de mari încît să dejoace 
aceste măsuri violente». tn ceea ce priveşte domnia baionetelor, oricine 
înţelege prin «multe locuri» numai Berlinul. Chiar în treaga democraţie 
nu ar fi putut «dejuca» aceste măsuri alfel decit înlăturînd baionetele, 
căci Wrangel a făcut inaccesibile ziarelor democratice aUt Berlinul cit 
şi poşta n BerJin. Să ne arate Comitetul central mijloacele, respectiv 
«j ertfele» cu ajutorul cărora ar fi putut în lcul nostru dejuca aceasta 
violenţă. De altfel, nici după părerea lui Wrangel, «Rform» şi «Zeitungs
Halle» nu au fost «interzise». M- am convins totuşi că unii democraţi, 
care au primit respectiva circulară din partea Comitetului central, o in
terpretează în sensul că « Reform» şi «Zeitungs-Halle» şi-ar înceta apa
riţia şi că în locul lor va apărea «Allgemeine demokratische Zeitung».  Mă 
simt obligat să risipesc această cofzie. 1Reform» nu a fost interzis de
finitiv şi, de îndată ce la Berlin va li ridicată starea de asediu, va începe 
să apară din nou la Berlin, şi anume ca n organ rel al partidului o-
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morat, care, ca urmare a unei hotăriri categorice a stîngii din Adunarea 
naţională dizolvată şi a fostului Comitet central al democraţilor germani, 
«apar/ine» în egală măsură partidului, ca şi  n oul ziar cu care au binevoit 
să ne fericească doi membri i actualului Comitet central (D'Ester şi 
Hexamer) . 

Redacţia ziaului «Reform» 
Arnold Ruge" 

Nota autorului : „Rog onor. redacţi.ile ziarelor germane să reproducă 
In coloanele lor această declaraţie a noastră". 

Spre marea noastră satisfacţie, aflăm din această memo
rabilă declaraţie că ci-devnt *-ul „redactor" din Frankfurt 
„al raţiunii evenimentelor" 243, actualmente editor, se declară 
- fără îndoială „ca atare" - profund nemulţumit de apariţia 
unui nou ziar democratic „la Berlin" 244, ziar care trebuie să 
fie „realmente" un organ „al partidului la Berlin" .  

D-l Arnold Ruge, „redactorul " din Frnkfurt „al raţiunii 
evenimentelor" şi redactorul din Berlin al lui „Reform" 245, 
susţine „ca atare" că a fost şi el un organ al „partidului la 
Berlin" ; printr-o hotărîre a „fostului" Comitet central al 
democraţilor, „Reform" „aparţinuse partidului" ( elle avait 
ete ** ,  cum spune francezul). Chiar dacă „fostul " Comitet cen
tral nu mai există „realmente" ,  nimic nu împiedică ca re
înviata „Reform" să mai fie un organ „real " al decedatului 
Comitet central şi al stîngii, puse în disponibilitate, a Adu
nării naţionale „dizolvate" .  

Desigur, se prea poate c a  d-l Arnold Ruge să combată în 
proaspătul „Allgemeine demokratische Zeitung" ,  scos la 
Berlin, o gazetă concurentă ; în afara Berlinului, de bună 
seamă că se vor găsi mai puţini pretendenţi la titlul de 
onoare de organ al „partidului la Berlin" . Noi, cel puţin, nu 
am încetat niciodată să considerăm că „Reform" este un or
gan „real " al „partidului la Berlin" ; de asemenea ştim să 
apreciem cum se cuvine felul în care s-a biruit pe sine pa
triotul Ruge pentru a face „jertfele"  amintite mai sus. In 
orice caz se ajunge la o contradicţie extrem de ciudată. 
Onestul propr)etar de tipografie Ruge se situează pe terenul 
legalităţii pentru a menţine ziarul său „Reform" ca organ 
„real " (patentat sans garantie du gouvernement ***) al parti
dului. Pe de altă parte, filozoful Ruge se situează pe terenul 
rebeliunii împotriva „realului " Comitet central democratic, 

* - fstul. - Nota Trad. 
* - fusese (într-un trecut îndepărtat), - Nota Trad. 

••• - fără granţia guvnului. - Nota Trad. 
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pentru a putea aduce „realmente" noi „jertfe " în spiritul său 
de editor. 

Drept cheie pentru rezolvarea acestei contradicţii ar putea 
servi următorul fapt : 

Comitetul central democratic i-a declarat lui Ruge că ar 
vrea să facă din „Reform" „Moniteur"-ul său, cu condiţia ca 
numitul Ruge să se abţină de la orice reflecţii şi să înceteze 
de a mai scrie. 

Scris la 9 martie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 242 
din 10 martie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Situaţia economică 

Colonia, 6 martie. Un englez nu e niciodată mai nenorocit 
decî t atunci cînd nu ş tie ce să facă cu banii săi. Acesta este 
secretul tuturor speculaţiilor în stil mare, al tuturor afaceri
lor rentabile, dar şi secretul tuturor fimentelor, al tuturor 
crizelor financiare şi al dificultăţilor comerciale de tot soiul. 

In 1 840, 1 84 1  şi în anii următori, în afară de comerţul 
obişnuit cu continentul european, exportul englez a fost soli
citat în special de noile pieţe asiatice. Fabricanţii şi expor
tatorii au avut toate motivele să-l aclame pe sir Henry Pot
tinger la bursa din Manchester. Dar aceste vremuri fericite 
au trecut repede. N-a trecut mult, şi Canton, Bombay şi 
Calcuta au fost inundate cu mărfuri care nu puteau fi vîn
dute, iar capitalul, nemaiputînd fi investit acolo şi-a căutat din 
nou, ca variaţie, plasament în ţară. El s-a îndreptat spre con
strucţia de căi ferate, oferind astfel speculaţiei un cîmp de 
acţiune pe care să se poată zbengui după pofta inimii. 

După o apreciere modestă, totalul investiţiilor se ridica 
la 600.000.000, şi poate că ar fi depăşit această sumă dacă 
Banca Angliei nu ar fi profitat de recolta proastă de cartofi 
din Anglia, Irlanda şi unele regiuni de pe continent, ca şi de 
preţul ridicat al bumbacului, care au avut ca urmare o des
facere redusă de articole industriale, şi, în sfîrşit, de însăşi 
speculaţia exagerată în legătură cu căile ferate, ca să urce 
la 16 octombrie 1 845 taxa de scont cu 0 ,50°/o. 

Ţinînd seama de frica superstiţioasă pe care atotputer
nicia băncii sale o inspiră englezului, această urcare ne
însemnată a taxei de scont, sau, cu alte cuvinte, această ne
încredere a directorilor băncii a provocat de îndată o reacţie 
în activitatea de pînă atunci, aşa că s-a resimţit o descurajare 
generală, o restrîngere a creditului, aparenta prosperitate 
fiind urmată de numeroase falimente. Şi dacă n-ar fi fost 
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abolite curînd după aceea legile cerealelor 246, fapt care a 
rdat încrederea zdruncinată şi a stimulat din nou spiritul 
de iniţiativă, s-ar i ajuns la o mare criză comercială ca în 
1825 şi 1 836. 

Lumea comercială îşi făcea prea multe iluzii în ceea ce 
priveşte urmările de moment ale acestei măsuri grandioase, 
şi de aceea nu i-a fost greu să uite calamitatea care era gata 
să dea peste ea. Aplanarea conflictului izbucnit în jurul 
Oregonului 247, care însemna continuarea comerţului cu Ame
rica, extrem de înfloritor pînă atunci, precum şi succesele 
britanice în Penjab 248, care asigurau liniştea în Hindustan, 
au contribuit, fireşte, la rîndul lor, ca lumea să-şi recapete 
curajul, şi, deşi recolta proastă din 1845 a fost urmată de o 
recoltă tot atît de proastă în 1 846, deşi pretutindeni a fost 
nevoie să se recurgă şi la rezervele din anii trecuţi şi să se 
plătească o dobîndă de 12-150/o pentru creditele necesare 
întreprinderilor, totuşi toate filaturile din Lancashire şi York
shire lucrau atît de febril, ca şi cum recoltele proaste, specu
laţiile în legătură cu căile ferate şi pieţele supraîncărcate 
s-ar fi transformat dintr-odată în simple fleacuri pe care le 
puteai lichida cit ai bate din palme. 

Dar toată această fericire nu avea să dureze mult timp. 
Incă din septembrie 1847, în timp ce la congresul liber-schim
biştilor de la Bruxelles, d-rul Bowring zugrăvi cu un patos 
comic urmările minunate ale abolirii legilor cerealelor 249, la 
Londra se şi  observa că nici „atotputernica măsură a lui sir 
Robert Peel " nu mai era în stare să salveze ţara de catas
trofa întrevăzută cu teamă încă de multă vreme. Trebuia să 
te supui soartei, şi aşa s-a întîmplat că firme din Londra, ca • 
de pildă „Reed Irving et Comp. " ,  care deţinea proprietăţi 
funciare pe insula Mauricius în valoare de aproape un milion 
de lire sterline, au inaugurat, dată fiind starea de plîns din 
aceast. parte a coloniilor engleze, seria falimentelor, tră
gînd după ele un număr de firme mai mici din Indiile orien
tale şi occidentale. 

Totodată matadorii regiunilor industriale şi-au dat seama 
' că se înşelaseră în privinţa urmărilor pe care sperau să le 

aibă abolirea legilor cerealelor. Activitatea comercială a stag
nat în toate colţurile lumii şi spaima a cuprins simultan 
City-ul londonez şi bursele din Liverpool, Manchester, 
Leeds etc. 

Aşa se face că criza, împiedicată de diferite evenimente 
în octombrie 1 845, a izbucnit, în cele din urmă, în septem-
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brie 1 847. Increderea era zdruncinată. Energia secase. Banca 
Angliei nu a sprijinit băncile din ţară ; iar aceste bănci au 
retras comercianţilor şi fabricanţilor creditul. Bancherii şi 
exportatorii au început să-şi restrîngă afacerile cu continen
tul, iar negustorii de pe continent, la rîndul lor, să exercite 
o presiune asupra fabricanţilor tributari lor ; fabricanţii, fi
reşte, şi-au luat revanşa pe spinarea angrosiştilor, iar angro
siştii pe spinarea dughengiilor. Fiecare voia să cîştige par
tida pe seama celuilalt, iar dezastrul crizei comerciale 
cuprindea treptat întreaga lume de la magnaţii City-ului 
londonez pînă la ultimul dughengiu german. 

Aceasta s-a întîmplat înainte de 24 februarie 1 848 ! Anglia 
a trăit cele mai grele zile în cursul ultimelor patru luni ale 
anului 1 847. Speculanţii de la căile ferate se ruinaseră ; între 
1 0  august şi 1 5  octombrie au dat faliment 20 de firme lon
doneze de prim rang care făceau comerţ cu coloniale, .u un 
activ de 5.000.000, care dădea circa 50°/o dividende, iar în 
regiunile industriale dezastrul a atins apogeul atunci cînd la 
15  noiembrie, la Manchester, din 175 de filaturi numai în 78 
timpul de muncă era folosit în întregime, iar 1 1 .000 de mun
citori au fost aruncaţi în stradă. 

Aşa s-a încheiat anul 1 847. Continentul avea să simtă în 
cursul anului 1 848 repercusiunile crizei din Anglia, reper
cusiuni care, fireşte, se făceau de astă dată cu atît mai resim
ţite cu cît zguduirile politice nu erau menite să înlăture 
consecinţele evenimentelor neobişnuite din Anglia. 

Ajungem acum la punctul cel mai interesant din istoria 
economică modernă, şi anume la influenţa pe care revoluţiile 
le-au avut asupra comerţului. 

Datele cu privire la exportul englez ilustrează cel mai 
bine acest lucru, deoarece, avînd în vedere poziţia dominantă 
pe care Anglia o ocupă în comerţul mondial, cuprinsul liste
lor de export nu reprezintă nimic altceva decît expresia în 
cifre a situaţiei politice şi comerciale, sau mai exact, solva
bilitatea exprimată în cifre a diferitelor naţiuni. 

De aceea, dacă vedem că în aprilie 1 848 exportul scade 
cu 1 .467. 1 1 7  1. st. şi în mai cu 1 . 1 22.009 I. st., iar suma globală 
a exportului pe anul 1 847 ·se ridica la 51 .005.798 1.  st., faţă de 
numai 46.407 .936 1.  st. în 1 848, de aici s-ar putea trage o con
cluzie, ce-i drept, foarte nefavorabilă revoluţiilor, cu atît mai 
mult, cu cît în ianuarie şi februarie 1 848, deci chiar în 
ajunul izbucnirii revoluţiei, exportul depăşea realmente cu 
294.763 I. st. pe cel din 1 847. 
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Această părere ar fi totuşi absolut greşită ; căci, în primul 
rînd, creşterea exportului în ianuarie şi februarie, adic. toc
mai în cele două luni care despart punctul culminant al crizei 
de revoluţie, poate fi lesne explicată prin faptul că americanii 
au importat atunci, în schimbul enormelor cantităţi de ce
reale livrate Angliei, mai multe mărfuri industriale engleze 
decît oricînd, acoperind astfel, cel puţin pentru moment, 
deficitul care desigur ar fi rezultat altminteri. In al doilea 
rînd, există în istoria comerţului englez dovezi dintre cele 
mai grăitoare că exportul nu se reduce imediat după criză, 
ci abia atunci cînd criza a avut destul timp să cuprindă şi 
continentul. 

De aceea exportul sporit · din primele două luni ale anu
lui 1 848 nu trebuie nicidecum să ne inducă în eroare, şi ne 
putem ocupa nestingheriţi de deficitul total înregistrat pe 
tot anul. 

După cum am mai arătat, acest deficit însuma, în compa
raţie cu anul 1 847, 4.597.859 1. st., ceea ce reprezintă, ce-i 
drept, o scădere considerabilă, folosită de reacţionari - care 
în politică latră ca nişte cîini, iar în comerţ bodogănesc ca 
babele - ca un argument împotriva revoluţiei, la care se 
recurge cu succes faţă de toţi neiniţiaţii în problemele 
economice. 

Insă nimic nu e mai uşor decît să răstorni afirmaţiile min
cinoase ale acestui partid, deoarece ajunge să răsfoieşti lis
tele de export din ultimii 30 de ani ca să vezi că scăderea 
exportului din 1848 sub influenţa conjugată a crizei comer
ciale şi a revoluţiei nu are nici o legătură cu scăderea expor
tului în anii precedenţi. 

După criza comercială din 1 825, cînd exportul a însumat 
38.870.85 1 1. st., în 1826 el a scăzut la 31 .536.724 1. st. A scăzut 
deci cu 7.334. 1 27 1. st. După criza din 1 836, cînd suma totali 
a exportului a fost de 53.368.572 1. st . ,  el a scăzut în 1 837 la 
42.070.744 1. st. , fiind deci cu 1 1 . 297.828 1. st. mai mic. Ce 
poate fi mai grăitor ! 

După două crize comerciale, provocate, fără îndoială, 
exclusiv de supraprolucţia de mărfuri industriale, dar care 
prin proporţiile lor nu pot fi nici pe departe comparate cu 
recenta criză, exportul a scăzut deci de două ori mai mult 
decît în 1 848, an precedat de o supraaglomerare a pieţelor 
din Asia, de două recolte proaste, de speculaţii cum nu s-au 
mai pomenit vreodată şi în care bătrîna Europă a fost zgu
duită de revoluţii pînă în temelii ! 
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într-adevăr, comerţul nu se poate plînge prea mult de anul 
1 8-18 ! Ce-i drept, revoluţiile au făcut să stagneze ici-colo 
schimbul, desfacerea mărfurilor să fie dificilă şi periculoasă, 
şi nu puţini au fost cei care, copleşiţi de obligaţii, au dat fa
liment. Dar şi anul trecut, la Paris, sub domnia lui Ludovic
Filip, scontarea unei mizerabile sume de 20.000-30.000 de 
franci ar fi întîmpinat, ca şi acum în republică, tot atîtea di
ficultăţi. Cu sau fără revoluţie, şi noi, în sudul Germaniei, 
pe Rin, la Hamburg şi la Berlin, tot n-am fi scăpat de fali
mente, iar comerţul italian ar fi tot atît de stînjenit sub Pius, 
ca în timpul eroilor de la Milano, Roma şi Palermo. 

De aceea nu este mai puţin ridicol să atribui victoriei vre
melnice a contrarevoluţiei reînflorirea comerţului. Francezii 
plătesc lîna cu 25 % 1  mai mult la licitaţiile de lînă pe piaţa Lon
drei nu pentru că la putere sînt iarăşi cîţiva miniştri ai lui 
Ludovic-Filip, - nu, ei trebuie să plătească mai mult pentru 
că au nevoie de lînă, şi au nevoie de mai multă lînă, cererea 
lor creşte tocmai pentru că în ultimii ani, sub Ludovic-Filip, 
aceasta era foarte scăzută. Putem observa această oscilaţie a 
cererii în tot decursul istoriei comerţului. 

Nici englezii nu lucrează din nou toată ziua în toate mi
nele, forjeriile, filaturile şi porturile lor pentru că un prinţ 
Windischgrătz a ordonat ca vienezii să fie împuşcaţi în baza 
unor sentinţe ale Curţii marţiale ; nu, ei lucrează pentru că 
pieţele din Canton, New York şi Petersburg trebuie să fie 
aprovizionate cu produse industriale, pentru că California 
deschide o piaţă nouă, care pare a fi inepuizabilă pentru spe
culaţii, pentru că, după recoltele proaste din 1 845 şi 1846, au 
urmat două recolte bune în 1 847 şi 1 848, pentru că englezii 
au renunţat la speculaţiile în legătură cu căile ferate, pentru 
că banii se scurg din nou pe canalele lor obişnuite, şi vor lu
cra„. pînă va interveni o nouă criză comercială. 

1n primul rînd nu trebuie să uităm că nu monarhiile au 
fost în ultimii ani cei mai mari consumatori de produse in
dustriale engleze. Ţara care aproape neîntrerupt s-a aprovi
zionat cel mai mult cu produse engleze şi care şi în pre
zent înghite toate mărfurile de pe pieţele din Manshester, 
Leeds, Halifax, Nottingham, Rochdale şi goleşte prin comen
zile ei toate marile antrepozite ale industriei moderne, ţara 
ale cărei vapoare înviorează mările este o republică, şi anume 
Statele Unite ale Americii de Nord. Şi tocmai acum, cînd 
toate monarhiile din lume se prăbuşesc, aceast. ţară înflo
reşte mai mult ca oricînd. 
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Iar dacă în ultima vreme unele ramuri ale industriei ger
mane s-au înviorat într-o oarecare măsură, acest lucru nu se 
datoreşte decît perioadei de prosperitate din Anglia. Din în
treaga istorie economică, germanii ar putea să ştie că ei nu 
au o istorie economică proprie, că trebuie să simtă pe pielea 
lor crizele din Anglia, pe cînd în perioadele de supraproduc
ţie din Anglia nu le pică decît cîţiva gologani. De pe urma 
guvernelor lor creştine-germane ei se aleg doar cu un fali
ment rapid. 

Scris la 6 martie 1 49 

Publicat în 
„Noua qazetă renană" nr. 39 
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Jurmîntul soldaţilor englezi 

Colonia, 7 martie. „Neue Preussische Zeitung " reproduce 
cu mare satisfacţie jurămîntul de credinţă al soldaţilor en
glezi şi se bucură din cale-afară, descoperind că soldatul en
glez jură credinţă numai reginei, nu însă şi constituţiei. Iar 
noi în Prusia, în cel mai tînăr stat constituţional, să le cerem 
soldaţilor să jure pe constituţie, în pofida exemplului dat de 
cea mai veche ţară constituţională ? 

„Neue Preussische Zeitungu uită însă să împărtăşească ci
titorilor ei în ce situaţie este pus soldatul englez faţă de le
gile civile. 

Că pentru toate abaterile care nu constituie simple abateri 
disciplinare, soldatul britanic este deferit tribunalelor ordi
nare, judecătoriilor de pace, petty sessions-urilor şi quarter 
sessions-urilor i5u sau Curţilor cu juri, că în toate conflictele 
cu ceilalţi cetăţeni el este tratat ca simplu cetăţean, - se în
ţelege de la sine. 

Dar nu numai atît. In Anglia fiecare cetăţean, fie el func
ţionar, soldat sau orice ltceva, răspunde în faţa legilor pen
tru toate acţiunile sale, şi nu poate invoca pretextul că res
pectiva acţiune i-a fost ordonată de superiorul său. Să zicem 
că are loc o răscoală. Este chemată armata. Se dau sau nu se 
dau somaţiile legale ca poporul să se împrăştie. Poporul nu 
se împrăştie. Un funcţionar civil (de obicei un judecător de 
pace sau un funcţionar municipal ales) încuviinţează sau nu 
să intervină armata. Soldaţii trag, pe caldarîm zac cadavre. 
Aceste cadavre sînt aduse în faţa unui juriu special însărci
nat să constate moartea şi să stabilească împrejurările de 
fapt ale cauzei. Dacă juriul găseşte că împrejurările n-au 
justificat intervenţia forţei armate, el dă un verdict în care 
toţi participanţii, şi anume funcţionarul civil care a încuviin
ţat intervenţia  armatei, ofiţerul care a dat ordin să se tragă 
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şi toţi soldaţii care au tras efectiv sînt declaraţi vinovaţi de 
asasinat cu premeditare. 

Dacă funcţionarul civil n-a încuviinţat intervenţia forţei 
armate, aceasta nu are altă urmare decît faptul că el nu figu
rează în verdict. Pentru ofiţeri şi soldaţi aceasta nu schimbă 
lucrurile cu nimic. 

Acest verdict în care se constată asasinatul cu premedi
tare constituie un act formal de punere sub acuzare pe baza 
clruia infracţiunea penală comisă este deferită unei Curţi 
cu juri ordinare. 

Aşadar, legea nu-l consideră nicidecum pe soldatul englez 
o maşină lipsită de voinţă, care trebuie să execute fără să ra
ţioneze ordinele primite, ci un „free agent" *, un om cu voinţa 
liberă, care trebuie să ştie oricînd ce face şi să răspundă pen
tru fiecare acţiune a sa. Cum l-ar mai pune la punct judecă
torii englezi pe soldatul acuzat, dacă acesta ar invoca, pentru 
justificarea sa, că i s-a comandat să tragă şi că a trebuit „să 
se supună ordinului " ! 

In Prusia situaţia e cu totul alta. Aici soldatul declară că 
superiorul lui direct i-a comandat să tragă şi este absolvit de 
orice pedeapsă. In Prusia, şi tot aşa şi în Franţa, în general 
îi este garantată funcţionarului absoluta impunitate pentru 
orice încălcare a legii, dacă dovedeşte că a primit ordin de la 
superiorul respectiv pe cale ierarhică reglementară. 

E de presupus că „Neue Preussische Zeitung" ne va crede 
pe cuvînt că nu sîntem de părere că o formulă de jurămînt 
lapidară ar putea face dintr-un om un alt om, dintr-un loco
tenent de gardă negru-alb un apologet al „libertăţilor consti
tuţionale" .  

In ultimele 12  luni domnii care au drept deviză „cu dum
nezeu înainte pentru rege şi patrie" au fost în plăcuta situa
ţie de a constata chiar în cadrul onorabilei lor tagme ce va
loare are jurămîntul. De aceea nu avem nimic împotrivă ca 
„Neue Preussische Zeitung" să pună armata să jure credinţă 
regelui, lui dalai-lama sau cui pofteşte, cu condiţia ca „glo
rioasa Mea armată" să ocupe în faţa legii aceeaşi poziţie ca 
şi soldatul englez, în felul arătat mai sus. 
Scris la 7 martie 1 849 
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* - „un om care acţionează liber" . - Nota Trad. 
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Uninea din martie 

Colonia, 1 0  martie. Aşa-numita „Uniune din martie" 211 de 
la Frankfurt, a aşa-numitei „adunări imperiale" de la Frank
furt are neruşinarea să ne trimită următoarea scrisoare lito
grafiată : 

„Uniunea din mrtie a hotărît să se întocmească o listă cu toate zia
rele care ne-au pus la dispoziţie coloanele lor şi să o trimită tuturor uniu
ilor u care sîntem în legătură, cu scopul de a publica cu prioritate în 
ziarele menţionate, cu concursul uniunilor amintite, înştiinţările noastre 
respective. 

Comunicîndu-vă, o dată cu prezenta, -aceas tă listă, socotim de prisos 
să vă atragem atenţia asupra importanţei pe care o au pentru un ziar 
«inştiinţările» plătite, ca sursă de venituri pentru întreaga întreprindere. 

Totodată Uniunea cntrală n martie a hotărît să recomande spriji
nului binevoitor al uniunilor revista democratică constituţională «Teutsches 
Volksblatt»,  editată de d-l r. Eisenmann la Wirzburg, întrucît aceasta 
ste ameninţată să piară din cauza concurentei ziarelor antidemocratice, 
iar d-1 redactor declară că nu este în stare să mai facă noi sacrificii. 

Frankfurt, la sfîrşitul lunii februarie 1849 
Conducerea Uniunii centrale din martie• 

Pe această listă cu ziarele care „au pus la dispoziţia Uniu
nii din martie coloanele lor" ,  în care adepţii „Uniunii din mar
tie" urmează să-şi publice cu prioritate „înştiinţările lor res
pective",  figurează, şi încă însemnată cu o steluţă, şi „Noua 
gazetă renană". 

Declarm prin ,prezenta membrilor stîngaci şi extrem de 
stîngaci * ai acestei aşa-numite „Uniuni din martie" a fostei 
„adunări imperiale" că „Noua gazetă renană" nu s-a pretat 
niciodată să fie organul vreunui partid parlamentar, şi cu atît 
mai puţin al unui partid al ridicolului club imperial de la 

* In original: „linkische und ăusserst linkische• prin analogie cu „linke. 
und ăusserst linke" („de stînga şi de extrema stingă") .  - Nota Red. 

24 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Frankfurt, că niciodată coloanele ziarului nostru nu au fost 
puse la dispoziţia aşa-numitei „Uniuni din martieu  a acestui 
club şi că în genere „Noua gazetă renană" nu cunoaşte această 
„Uniune din martieu .  Deci, dacă „Uniunea din martie" în lista 
litografiată cu ziarele care i-au pus la dispoziţie coloanele lor 
a indicat şi gazeta noastră ca fiind unul din organele ei, 
aceasta este pur şi simplu o calomnie la adresa „Noii gazete 
renane" şi o reclamă ieftină a „Uniunii din martie" .  Onora
bilii membri patrioţi ai „Uniunii din martieu  vor şti, fără în
doială, să împace acest lucru cu „ conştiinţa" lor. 

Hotărîrea „Uniunii din martie" de a recomanda revista 
„democratică-constituţională" (revista germană [teutsche] : 
„Teutsches Volksblatt") a „d-rului Eisenmannu face ca re
ferirea la gazeta noastră să devină şi mai absurdă. Pe cine 
nu va înduioşa trista soartă a marelui supramucenic „german" 
[1 1teutschen"]  Eisenmann ? Care om de treabă nu va fi zgu
duit de faptul că „d-rul u Eisenmann, care şi-a vîndut aminti
rile din închisoare pentru 1 2.000 de guldeni regelui „demo
crat-constituţional u al Bavariei, nu mai este în stare să facă 
„noi sacrificii " şi îl paşte primejdia de a fi zdrobit de „con
curenţa u ziarelor de rînd, care nu fac parte dintre cele im
puse şi sînt îndreptate împotriva „Uniunii din martie" ? Ii 
lăsăm pe patrioţi să judece în ce stare de părăsire o fi ajuns 
„Teutsches Volksblattu ,  dacă Eisenmann, mucenicul de 1 2.000 
de guldeni şi deputatul de cinci taleri, trebuie să facă apel 
la „ caritatea" publică. In orice caz, prost, tare prost trebuie 
să le meargă acestor Eisenmanni „democratici-constituţionali u 
dacă s-au gîndit să ceară de pomană prin intermediul „Noii 
gazete renane" ,  singura gazetă din Germania care i-a combă
tut pe „pomanagiii neruşinaţi şi dezgustători " din rîndul pa
trioţilor şi din adunările imperiale de pomanagii. 

La observaţia abjectă a patrioţilor aizi de profit şi hăr
ţuiţi de concurenţă în ceea ce priveşte „importanţa pe care o 
au pentru un ziar înştiinţările plătite ca sursă de venituri 
pentru întreaga întreprindere" n-avem, fireşte, de dat nici un 
răspuns. „Noua gazetă renană u s-a deosebit întotdeauna de 
patrioţi în toate şi în special prin aceea că nu a considerat 
niciodată mişcările politice drept o afacere sau o sursă de 
venituri. 

Scris de K. Marx la 10 martie 189 

Publi cat în 
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Viena şi Frankfurt 

Colonia, 12  martie. La 15 martie Reichstagul intenţiona să 
ia în discuţie la Kremsier proiectul de constituţie elaborat 
de comisie. Sosise momentul ca bestiile cezaro-crăieşti ale 
Curţilor marţiale să-i azvîrle Reichstagului în obraz consti
tuţia „din graţia lui dumnezeu" gata încă demult, şi să pună 
capăt întregii comedii de la Kremsier a reprezentanţei po
porului, tolerată pînă acum 252• 

Intreaga manevră cu acordarea constituţiei fusese pusă la 
cale încă în vara anului trecut de contrarevoluţionarii unşi 
şi neunşi la Schonbrunn-Viena, Potsdam-Berlin, Londra (unde 
Mettemich, ca un păianjen cu cruce al Sfintei alianţe, stă în 
mijlocul pînzei ţesute încetul cu încetul în jurul popoarelor 
trezite la lupta pentru libertate) şi Paris. Faptul că regele din 
Potsdam a fost primul care a executat această manevră se 
datoreşte exclusiv situaţiei din Prusia, care a făcut posibil 
acolo, mai devreme decît în Austria, un asemenea pas. 

In noiembrie Austria oficială a azvîrlit la picioarele celor 
adunaţi în biserica Sf. Paul capul însîngerat al lui Robert 
Blum. Drăgălaşa pereche de gemeni , comisarii imperiali 
Welcker-Mosle, se întorsese cu cîteva zile în urmă din anti
camera lui Windischgrătz şi de la ospăţul de la Olmi.itz aco
perită de atîta ruşine, încît oricare altul, în afară de onora
bilii Welcker-Mosle, şi-ar fi tras mai degrabă un glonte în 
ţeastă decît să mai privească în ochii cuiva. In loc de aceasta, 
diplomatica pereche de gemeni s-a mai şi lăudat cu peregri
nările ei în lung şi-n lat *.  

Majoritatea Adunării naţionale s-a declarat „satisfaite" ,  
satisfăcută, aşa cum Camera franceză sub Ludovic-Filip s-a 
declarat „satisfaite" ,  satisfăcută, chiar şi atunci cînd se co-

* Vezi volumul de faţă, p ag. 7580. - Nota Red. 

24* 
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miteau cele mai mari mîrşăvii, chiar şi în faţa celor mai evi
dente dovezi de corupţie. 

Se poate că sîngele lui Robert Blum cel ucis să fi stropit 
feţele celor adunaţi în biserica Sf. Paul. Li s-au îmbujorat, ce-i 
drept, obrajii, dar nu de ruşine, de minie sau de indignare 
profundă, ci de plăcere şi satisfacţie. E adevărat că în Austria 
au fost trimişi noi comisari imperiali. Dar singurul rezultat 
pe care l-au obţinut a fost că acolo aşa-numiţii deputaţi ai 
Adunării naţionale şi Germania trădată de aceştia au fost tra
tati cu un dispreţ şi mai mare decît înainte. 

„Mocht nix, 's is olles Aans I " * - a fost şi a rămas deviza 
si a acestor domni. 

Amintiţi-vă că puţin înainte de lovitura de stat dată de 
guvenul prusian, Bassermann, Simson şi, fireşte, „nobilul " 
domn Gagern etc. au fost la Berlin în calitate de comisari im
periali. 

Şi iată că din nou vedem comisari imperiali în Austria, la 
Olmiitz, în timp ce aici, ca şi la Berlin, Reichstagul a fost di
zolvat, iar poporului i-a fost impusă o constituţie „prin gra
tia lui dumnezeu" cu ajutorul croaţilor, serejanilor, huţuli
lor etc. 

Pretutindeni unde libertatea popoarelor urmează să fie 
călcată în picioare se ivesc de îndată, ca nişte vulturi negri 
care simt prada, comisarii aşa-numitei puteri centrale. Miro
sul nu i-a înşelat niciodată. 

A sosit, în sfîrşit, momentul ca balta cu broaşte de la Frank
furt să-şi dea seama că în curînd îi va veni şi ei rîndul. Ea 
însăşi va plăti pentru păcatele ei. Pe monumentul ce va fi 
ridicat pe locul activităţii ei scandaloase, trecătorul va putea 
citi : „Decedată din propria-i vină, din laşitatea, stupiditatea 
profesorilor şi ticăloşia devenită cronică, în parte în rîsul 
batjocoritor şi înveninat de ură, în parte în totala nepăsare 
a poporului " .  

Totuşi, unii intre aceşti jalnici zarafi îndrăznesc s ă  se 
fălească şi astăzi, ca de o mare ispravă, cu „drpturile fun
damentale" ieşite din faJbrica de la Franfurt. Cît priveşte 
„drepturile fundamentale" ,  ei au bătut apa în piuă ca scolasticii 
din evul mediu, au sporovăit ca nişte spălătorese, în timp 
ce „puterea fundamentală• a Sfintei alianţe şi a comparşilor 
ei se organiza tot mai temeinic şi persifla tot mai zgomotos 
vorbăria profesorilor şi filistinilor despre drepturile funda-

* - „Ei şi ce, e tot una 1• (în dialect vienez). - Nota Trad. 
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mentale. Aceştia din urmă şi-au stipulat „drepturile funda
mentale" pe un petic de hîrtie, pe cită vreme domnii con
trarevoluţionari şi-au înscris „puterea fundamentală" pe pa
loşe ascuţite, pe tunuri şi pe mantalele roşii ale slavilor. 

De îndată ce în vreun colţ al patriei germane poporul 
german voia sau încerca să facă uz de străvechiul său drept 
fundamental, dreptul de răzvrătire împotriva tiraniei feudale 
sau a celei filistine-constituţionale, Frankfurtul îi trimitea în 
grabă „trupe imperiale" care să cantoneze acolo, pentru a-l 
pedepsi şi îngenunchia, jefuindu-l, masacrîndu-1 şi dedîndu-se 
la excese de tot felul, şi astfel să fie menţinute în bună stare 
uneltele contrarevoluţiei, cu alte cuvinte să fie hrănite zdra
văn şi întărite în vederea unor noi fapte eroice pe seama 
poporului şi a „drepturilor fundamentale" ale acestuia. 

In astfel de cazuri domnii de la Frankfurt dispuneau întot
deauna de puterea necesară, pentru că o luau cu împrumut 
din arsenalul sus-menţionatei „puteri fundamentale" a milos
tiilor noştri suverani. 

Nu este deci de mirare dacă balta cu broaşte de la Frank
furt trebuie să tacă neputincioasă, să privească mută ori de 
cite ori domnii unşi proclamă „drepturile"  lor „fundamentale" ,  
chiar dacă aceste drepturi fundamentale ale donilor „din 
graţia lui dumnezeu" sînt îndreptate direct împotriva ei. 

De aceea ea priveşte şi trebuie să privească liniştită că 
Tamerlanul austriac * impune acum prin graţia lui dumnezeu 
şi a Sofiei iubiţilor săi „supuşi" ,  printre care foarte mulţi sînt 
germani, 13 legi fundamentale, dind o dată cu aceasta încă o 
palmă răsunătoare eroilor de la Frankfurt. Dar au şi meri
tat-o I 

Scris la 12 martie 1 49 
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* Trei noi proiecte de lege 

Colonia, 12 martie. Puterea regală prusiană consideră că 
a sosit, în sfîrşit, momentul să apară în toată măreţia ei. Co
roana „neştirbită" 253 din graţia lui dumnezeu ne-a dăruit as
tăzi trei noi proiecte de lege - cu privire la cluburi şi întru
niri, la placate 254 şi la presă - în care se propune Camere
lor să arunce pe umerii noştri o falangă întreagă de legi din
tre cele mai agreabile, în genul celor din septembrie. 

Mîine vom publica textul acestor proiecte împreună cu 
expunerea de motive în măsura în care ne-au parvenit. Vom 
reveni - şi nu o dată - asupra acestor straşnice produse 
prusace. Astăzi ne rezumăm la o scurtă expunere. 

I. Legea cu privire la cluburi. „Toate întrunirile trebuie 
anunţate cu 24 de ore înaintea convocării lor" .  Astfel sînt 
interzise întrunirile convocate în mare grabă atunci cînd sur
vin pe neaşteptate evenimente importante, şi tocmai aceste 
întruniri sînt cele mai importante. Accesul la întrunire tre
buie să fie permis oricui, prin urmare se interzice perceperea 
unei taxe de intrare care să servească la acoperirea cheltu
ielilor legate de organizarea întrunirii. La întrunirile uniuni
lor, a patra parte din local trebuie rezervată unor persoane 
care nu sînt membri ai uniunii. Aceasta înseamnă că uniunile 
vor fi silite să închirieze localuri mai mari şi mai scumpe, 
dînd astfel posibilitate agenţilor plătiţi ai poliţiei ca prin vo
ciferări, rumoare şi scandaluri să tulbure orice discuţie şi să 
împiedice orice întrunire. Şi dacă toate acestea nu vor duce 
la rezultatele dorite, atunci „reprezentantului autorităţilor 
poliţieneşti" i se conferă dreptul „de a dizolva imediat" , sub 
un pretext oarecare, orice întrunire, la fel cum şeful suprem 
al „autorităţilor poliţieneşti " ,  maiestatea-sa, preamilostivul 
nostru rege, „a dizolvat imediat" adunarea conciliatoare. Şi 
de îndată ce poliţia declară o întrunire dizolvată, toată lumea 
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trebuie să se împrăştie imediat, dacă nu vrea să împărtă
şească soarta cavalerilor conciliatori de la Berlin, cu alte cu
vinte dacă nu vrea să fie evacuată din sală cu baionetele. 

Cluburile, ce-i drept, nu au nevoie de o „autorizaţie pre
alabilă u ,  în schimb ele trebuie să dea în prealabil autorităţi
lor locale atîtea declaraţii şi să îndeplinească atîtea forma
lităţi, incit, chiar şi numai din această cauză, activitatea lor 
devine aproape imposibilă. In ceea ce priveşte însă convo
carea întrunirilor publice ţinute sub cerul liber, demonstra
ţiile etc., pentru ele se cere aprobarea prealabilă a poliţiei. 
Şi pentru a pune capăt purtării de panglici roşii, cocarde şi 
şepci, se mai recurge, în cele din urmă, împotriva lor la o 
reeditare a vechilor dispoziţii privitoare la prigonirea p�r
soanelor care poartă insigne negru-roşu-aurii 255• 

Iată cum arată „dreptlll de asociere şi de întrunire " ga
rantat cu un an în urmă cu buze tremurînde de Hohenzol
lemul cel iubitor de adevăr şi credincios cuvîntului dat. 

II. Legea cu privire la placate. Toate placatele cu conţinut 
politic, cu excepţia anunţurilor de convocare a întrunirilor 
legale, permise (toate întrunirile sînt, aşadar, din nou „per
mise" doar din graţie) , sînt interzise. In vremuri tulburi co
mitetul clubului nu are deci dreptul să îndemne poporul la 
linişte măcar cu ajutorul placatelor, ca nu cumva să-i scape 
soldăţimii eroice vreo victimă. Mai departe : vînzarea sau 
difuzarea pe străzi a imprimatelor este, de asemenea, inter
zisă, dacă nu există aprobarea respectivă, care poate fi anu
lată oricînd. Cu alte cuvinte : puterea regală prusiană caută 
să ne fericească cu o ediţie îmbunătăţită a legii cu privire la 
crieurs publics 256, pe care înspăimîntata Cameră a deputaţi
lor a fost nevoită s-o adopte în Franţa în perioada cea mai 
rea a despotismului burghez al lui Ludovic-Filip. 

Şi cum este motivată această lege ? Prin aceea că placa
tele şi vînzătorii de ziare împiedică circulaţia pe străzi, iar 
placatele strică aspectul clădirilor publice I 

III. Legea cu privire la presă. Toate acestea încă nu în
seamnă nimic în comparaţie cu drăgălaşele proiecte menite 
să pună căluş presei. Se ştie că din 1 830 grija Hohenzoller
nilor pentru fericirea poporului a constat mai cu seamă în 
tendinţa de a înnobila rînduielile patriarhale naţionale pru
sace, îmbinîndu-le cu sistemul de subjugare rafinată modernă 
al lui Ludovic-Filip. S-a păstrat bătaia, la care s-a adăugat 
munca silnică ; a rămas în vigoare cenzura şi totodată am fost 
blagosloviţi cu perlele legislaţiei din septembrie. Intr-un cu-
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vînt, ni s-a dat posibilitatea de a ne delecta în acelaşi tmp 
cu avantajele robiei feudale, ale rînduielilor birocratice po
liţieneşti şi ale brutalităţii legale modeme burgheze. Şi toate 
la un loc au fost denumite „liberalismul arhicunoscut al lui 
Frederic-Wilhelm al !V-lea". 

Noul proiect de lege hohenzollernian cu privire la presă, 
cu un şir întreg de formulări care-l complică, ne fericeşte cu 
o sinteză inegalabilă din : 1)  Code Napoleon, 2) legile din 
septembrie din Franţa şi, mai cu seamă, 3) lăudabilul drept 
prusian. 

Paragraful 9 este luat din Code. In provinciile în care este 
în vigoare dreptul prusian, tentativa de a comite o infrac
ţiune sau instigarea la infracţiune, chiar dacă era izbutită, se 
pedepsea pînă în prezent cu mai puţină severitate decît in
fracţiunea însăşi. In aceste provincii se introduce acum un 
articol din Code potrivit căruia instigarea la infracţiune care 
izbuteşte se echivalează cu săvîrşirea infracţiunii. 

Paragraful 1 0. Legile din septembrie din Franţa glăsu
iesc : cel care atentează la bazele pe care se sprijină în so
cietatea burgheză proprietatea şi familia, sau care-i incită pe 
cetăţeni la ură sau la dispreţ unul fată de altul se pedepseşte 
cu închisoare pînă la doi ani. Comparaţi cu loi du 9. sept. 
1 835 *, art. 8 :  

Toute attaque contre l a  propriete ... toute provocation â l a  haine en
tre Ies diverses classes de la societe sera punie etc. ** 

Singura deosebire constă numai în faptul că traducerea 
prusiană : „care-i incită pe cetăţeni în general la ură unul 
faţă de altul etc ."  este de zece ori mai rea. 

Toate paragrafele următoare ale proiectului sînt elabo
rate doar în scopul de a ferici din nou Provincia renană cu 
aceleaşi splendori ale dreptului prusian cu care ne-am des
fdtat din plin timp de 33 de ani şi care ne-au fost răpite ime
diat după 18 martie 257• Printre altele vor să ne procopsească 
cu următoarele noi infracţiuni, absolut necunoscute propriei 
noastre legislaţii renane : 

1 .  Initarea la ură şi dispreţ împotriva instituţiilor de stat 
sau a guvernului, folosind cu bună ştiinţă neadevăruri sau 
fapte care nu pot fi juridic dovedite. 

• - legea din 9 septembrie 135. - Nota Trad. 
** - Orice atac împotriva proprietăţii.„, orice incitare Ia ură între 

diferitele clase ale societăţii se p edepseşte etc. - Nota Trad. 
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2. „Aprecierile"  cu privire la societăţi religioase legal 
constituite (potrivit constituţiei acordate chiar şi turcii şi pă
gînii sînt societăţi religioase legal constituite I) făcute într-o 
formă menită ( !) să semene ura şi dispreţul împotriva acestora. 

Ambele aceste noi genuri de infracţiuni introduc la noi : 
a) vechi-prusaca „provocare de nemulţumiri" şi b) noţiunea 
vechi-prusacă de ultragiere a religiei, şi sînt sancţionate cu 
închisoarea pînă la doi ani. 

3. Cazurile de lezmajestate, şi anume atitudine ireveren-
ţioasă ( I  I) faţă de : 

a) rege ( I)  
b) regină ( I  I) 
c) moştenitorul tronului (I I I) 
d} alţi membri ai casei regale ( I  I I I) 
e) capul unui stat german (I 1 1  1 1) 

se pedepseşte cu închisoare de la o lună pînă la 5 ani I 
4. Dispoziţia instructivă potrivit căreia o afirmaţie chiar 

cu privire la fapte a căror veracitate poate fi dovedită se pe
depseşte ca insultă, dacă din această afirmaţie reiese intenţia 
de a ofensa I 

5. Ofensa adusă 
1) uneia din cele două Camere, 

2) unuia din membrii lor, 
3) unei autorităţi publice (Code nu prevede ofensa 

adusă corporaţiilor ca atare), 
4) unui funcţionar sau reprezentant al armatei (toate 

acestea „în legătură cu obligaţiile de serviciu") 
se pedepsesc cu închisoare pînă la 9 luni. 

6. Ofensa sau calomnia în ceea ce priveşte viaţa privată. 
Code Napoleon prevede numai ofense sau calomnii proferate 
sau răspîndite în mod public. Noul proiect de lege, în schimb, 
vrea să supună controlului poliţiei şi al parchetului şi să de
clare pasibilă de pedeapsă orice părere exprimată în discuţii 
particulare, acasă, în sînul familiei, în scrisori particulare, 
adică vrea să organizeze cel mai mîrşav şi general spionaj. 
Despotismul militar al atotputeicei autorităţi imperiale fran
ceze respecta cel puţin libertatea iscuţiilor particulare ; ea  
se  oprea, cel puţin după litera legii, în  pragul locuinţelor par
ticulare. Supravegherea şi sancţiunea constituţională naţio
nal-prusacă se extinde asupra vieţii private, asupra tot ce e 
mai intim în viaţă : asupra domeniului relaţiilor de familie, 
pe care chiar barbarii l-au considerat intangibil. Şi aceeaşi 
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lege prevede cu trei articole mai înainte doi ani închisoare 
pentru orice ofensă adusă relaţiilor de familie I 

Iată aspectul noilor „cuceriri " cu care vor să  ne feri
cească trei dintre cele mai brutale legi care, îmbinîndu-se şi 
completîndu-se una pe alta, ating apogeul brutalităţii şi al 
perfidiei, acesta este preţul pe care îl cere coroana „neştir
bită" Camerelor pentru ridicarea stării de asediu la Berlin I 

Scopul urmărit este evident. In ceea ce priveşte proiectul 
de lege cu pri'.'ire la presă, el nu prea aduce vechilor provin
cii ceva nou. Dreptul prusian era şi el destul de rău. Suprema 
minie a personificării graţiei divine se îndreaptă împotriva 
noastră, a renanilor. Vor să ne impună din nou acel infam 
drept prusian de care abia am scăpat şi a cărui abrogare a 
dat putinţa să respirăm pentru prima oară, în sfîrşit, ceva mai 
liber de cînd sîntem încătuşaţi de Prusia. 

Intenţiile coroanei prin graţia lui dumnezeu sînt exprimate 
limpede, prin gura lacheului ei Manteuffel, în expunerea de 
motive a acestui document drăgălaş : ea intenţionează „să 
ins tituie un regim juridic pe cî t se poate mai uniform" ,  adică 
să înlăture odioasele legi franceze şi să introducă pretutindeni 
infamul drept prusian. Coroana mai intenţionează „să umple 
lacuna" care s-a produs „în cea mai mare parte a Provinciei 
renane" (auziţi !) în urma abolirii, prin „decretul din 1 5  apri
lie 1848, a legilor penale cu privire la crima de lezmajestate" 1 

Aceasta înseamnă că noua lege penală ne va lipsi pe noi, 
renanii, de singurul lucru care ne-a mai rămas de pe urma aşa
numitei revoluţii de la 1 848 : valabilitatea neîngrădită a pro
priei noastre legisla/ii. 

Vor să ne facă prusieni cu orice preţ, prusieni în spiritul 
preamilostivului suveran, prusieni cu drept prusian, cu o no
bilime insolentă, cu tirania funcţionărimii, cu domnia baio
netelor, cu bastonadă, cenzură şi supunere oarbă. Aceste pro
iecte de lege nu sînt decît un început. Planul contrarevoluţiei 
se găseşte în faţa noastră, şi cititorii noştri vor rămîne uimiţi 
cînd vor afla ce anume prevede acest plan. Nu ne îndoim că 
domnii de la Berlin se vor înşela încă o dată cumplit asupra 
renanilor. 

Vom mai reveni nu o dată asupra acestor infame proiecte 
de legi pentru a căror elaborare miniştrii vor trebui să fie 
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puşi sub acuzare. Un lucru însă tre�uie spus de pe acum : 
în cazul cînd Camera va adopta ceva care să  semene fie şi 
pe departe cu aceste proiecte de legi, este de datoria deputaţi- . 
lor renani să părăsească de îndată Camera, care, prin adop
tarea unor asemenea hotărîri, vrea să-şi arunce alegătorii 
înapoi în barbaria patriarhală a legislaţiei vechi-prusiene. 

Scris de K. Marx la 12 martie 1849 

Publicat în suplimentul special 
al „Noii gazete renane" nr. 244 
din 13 martie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemnă 
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Acţiuni provocatoare ale guvernului 

Colonia, 1 2  martie. !nalţii domni încoronaţi şi neîncoro
naţi vor să se răzbune pentru suferinţele lor din martie 1 848 
prin îndoite bucurii în martie 1 849. In acest scop ei pun în 
mişcare cerul şi pămîntul pentru ca la aniversarea diferitelor 
zile din martie ale „patriilor" germane să izbucnească scan
daluri în cît mai multe puncte din Germania, oferind dom
nilor contrarevoluţionari un nou prilej pentru acţiuni vio
lente. Iată de ce de cîteva săptămîni în ziarele constituţionale 
şi aristocratice se trăncăneşte zilnic despre pregătirea unor 
grandioase răscoale ca cele din martie, despre noi incursiuni 
ale unor detaşamente de voluntari republicani venind de 
peste graniţele franceze şi elveţiene (în Elveţia trăiesc vreo 
1 5.500.000 de republicani germani) ; de fiecare dată ştiri din 
„sursă sigură u, reproduse după „indicii evidente " şi „comuni
cări autentice" servesc pentru a-i băga în panică pe credulii 
filistini . Intre timp poznaşii „cu har divinu stau liniştiţi în cu
lise, se bucură de efectele produse de înştiinţările fanteziste 
publicate sistematic de întreaga presă servilă şi zîmbesc sfi
dător cînd naivii filistini iau au serieux * această alarmă cal
culată. 

Badenul, adică Bekk, trebuia să pornească această cam
panie. Imediat jurnaliştii venali au ţinut isonul, repetînd do
cili întreaga litanie despre incursiuni, puciuri şi celelalte 
nerozii. Au sărit apoi în ajutor Wirttembergul şi Bavaria. Nu 
putea şi nu voia să rămînă în urmă nici „presa cotidianău a 
mercantilului, venalului şi vîndutului, a netrebnicului Frank
furt, care se fălea cu importanţa sa pe scara întregului impe
riu. Şi cei din Hessen, cei orbi şi cei ce văd **, cei din Han-

* - în serios. - Nota Trad. 
•• Joc de cuvinte intraductibil : „Hesse" - locuitor din Hessen, „blin

dr Hesse" - „prostănac, neajutorat" , - Nota Red. 
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novra de tipul lui Stive, cei din Braunschweig, deşiraţi ca 
nişte cîrnaţi, şi celelalte convoaie de popoare martirizate şi 
crucificate ale Germaniei au trebuit să cînte pe aceeaşi voce. 
Cei mai iscusiţi au fost respectabilii Wrangel-Manteuffel. 
S-au fabricat patru sute de paşapoarte false pentru emigranţii 
germani din Besan;on, şi, în afară de aceasta, s-au trimis în 
toate colţurile teritoriului negru-alb * instrucţiuni şi emisari 
ca prin presă şi viu grai să facă mare zarvă în jurul insur
genţilor republicani de tipul celor din martie care se apro
piau. 

O mulţime din aceste ziare creştin-germane, neţinînd 
seama de abilele indicaţii primite, au făcut din capul locului 
prea multă larmă. Greşeala a fost reparată printr-un tărăboi 
şi mai mare, prin minciuni şi mai sfruntate. 

Fireşte că d-l Hansemann s-a alăturat imediat acestei cete 
de zurbagii, sprijinindu-i bucuros în noul său ziar 258• Făcînd 
în aparenţă în prima Cameră opoziţie guvernului, el repară, 

, ca scutier credincios al guvernului Manteuffel-Brandenburg, 
în ziarul său această opoziţie aparentă, publicînd cele mai ab
surde ştiri şi corespondenţe despre izbucnirea iminentă a unor 
răscoale ca cele din martie. Dăm un singur exemplu. El pu
blică în ziarul său ca o corespondenţă de ultimă oră, sosită 

•din Colonia, următoarea născocire : 

„De cîteva zile trăim, ca să zicem aşa, într-o totală anarhie. Dacă 
treci pe stradă, vezi cum, chiar şi  ziua-n amiaza mare, pilcuri de mun
citori rătăcesc pe străzi, cerşind şi j efuind ; ei atacă în special cîrciu
mile şi tutungeriile, Lucrurile au ajuns pină acolo incit de cîteva zile 
primăria noastră trebuie să fie apărată de o armată numeroasă. Mai ales 
seara nimeni nu este în siguranţă pe s trăzi. Cel mai grav este însă că 
staTea de spirit agitată a muncitorilor este întreţinută în mod artificial, 
pentru ca la 18 martie să aibă loc o adevărată răscoală" .  

Ajunge să publicăm acest articol aici, la Colonia, pentru 
i demasca caracterul lui provocator şi tot ridicolul lui. 

Ziua şi mai ales seara aici nu puteai vedea altceva decît 
neîncetate încăierări sîngeroase între soldaţii de diferite 
arme. După cit se pare, este vorba să  se preîntîmpine inter
pelările cu privire la „glorioasa Mea armată" prin calomnii 
la adresa muncitorilor. - -

* - Prusia. - Nota Red. 
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Guvernele se pregătesc pe faţă pentru lovituri de stat pe 
cre urmează să le desăvîrşească contrarevoluţia. Poporul ar 
avea deci tot dreptul să fie gata pentru răscoală. El îşi dă 
însă perfect seama că situaţia critică din Franţa şi în special 
din Ungaria şi Italia îi va oferi inevitabil, cît de curînd, pri
lejul de a se răscula. De aceea el nu se lasă atras în cursa 
grosolană care i-a fost întinsă. 

Scris la 12 martie 1849 

Publicat în 
„Noua qazetă renană" r. 245 
din 14 martie 184.Q 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 1 4  martie. „Stările de asediu excepţionale vor fi 
ridicate atunci cînd se va legifera starea de asediu generală 
în întregul regat, fiind introdusă în uzanţele noastre constitu
ţionale. Seria acestor legi «drastice» va începe cu legile cu 
privire la întruniri şi presă în genul acelora din septembrie". 

Cu aceste cuvinte am însoţit noi publicarea mesajului tro
nului (nr. 234 din „Noua gazetă renană" *) . Să vedem în ce 
constă primul act parlamentar al guvenului ? Guvernul s-a 
prezentat în faţa Camerelor şi a spus : 

„Noi vă izbăvim de starea de asediu, în schimb voi să insti
tuiţi Curţi marţiale permanente îndreptate împotriva întruni
rilor, asociaţiilor şi a presei " .  

Nu putem ascunde nici un  moment că stînga parlamen
tară, prin atitudinea ei timidă a înlesnit de la bun început 
ofensiva guvernului. 

-

Vom compara en detail ** cele trei faimoase proiecte de 
legi cu legile din septembrie, cu proiectul legislaţiei penale 
elaborat înainte de evenimentele din martie şi cu dreptul pru
sian. Vrem însă să aducem mai întîi la cunoştinţa cititorilor 
noştri planul general al reformatorilor vechi-prusieni, asupra 
căruia am atras atenţia încă în ediţia noastră specială de alal
tăieri ***.  

In aceeaşi zi în care ziarele neoficiale din Berlin au pu
blicat cele 3 faimoase proiecte de legi, „Neue Preussische 
Zeitung",  acest „Moniteur" al providenţei brandenburgheze, a 
publicat „O părere asupra sarcinilor esenţiale ale aşa-zisei 
reprezentanţe a poporului, întrunită acum0• Dinastia Hohen
zollern şi guvernul ei Brandenburg sînt de viţă prea „nobilă" 

* Vezi volumul de fată, pag. 351 .  - Nota Red. 
** - amănunţit. - Nota Trad. 

*** Vezi volumul de fată, pag. 37-379. - Nota Red. 
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ca să fie ipocrite în momentele cînd soarele „puterii u strălu
ceşte deasupra coroanei „neştirbite" .  In a�menea momente 
inima regală nu-şi impune nici o constrîngere şi umileşte masa 
plebee prin însăşi modul dur, neceremonios în care îşi ex
primă poftele şi gîndurile cele mai intime. Nu o dată soarta 
- de ce am ascunde acest lucru -, soarta nemiloasă s-a 
complăcut ca, în momentele în care siguranţa succesului îi 
d ădea lui Frederic-Wilhelm al !V-lea sentimentul plenitu
dinii puterii sale, în momentele de „beţie divină" , cum spune 
Goethe, să dejoace, cu ajutorul unor evenimente ieşite din 
comun, profeţiile, ameninţările, actele voluntare ale „bunu
lui nostru regeu ,  ale „preaînţeleptului " Frederic-Wilhelm al 
IV-iea, care şi-a pus coroana repetînd cuvintele rostite de 
Napoleon atunci cînd şi-a pus coroana de fier a Lombar
diei *. După cum se ştie însă, chiar şi zeii sînt supuşi desti
nului implacabil. In orice caz, orice inimă regală, orice inimă 
d e  femeie, ca în genere orice inimă, se simte îmbătată cînd 
îşi dă frîu liber gîndurilor celor mai intime şi cînd ajustează 
lumea, fie prin cuvinte, fie pe hîrtie, pe măsura inimii sale. 

Efuziunea sentimentală mai mult sau mai puţin regală din 
„Neue Preussische Zeitung u prezintă prin urmare un mare 
interes psihologic ; pe de altă parte, ea face cunoscut poporu
lui ce anume se aşteaptă de la el, la ce poate fi silit în caz 
de nevoie, fireşte în propriul lui interes just înţeles. 

„Neue Preussische Zeitungu (supliment la nr. 59) a publi
cat pe coloane, pentru o mai bună înţelegere, planul general 
de reforme al Hohenzollernilor, ceea ce în orice caz înseamnă 
o lăudabilă condescendenţă faţă de cititori. Nu era oare li
beră să comunice hotărîrile regale într-o formă apocaliptică, 
în maniera apocalipsului Sfîntului Ioan ? Să urmărim aceste 
coloane I 

„Sarcinile esenţiale ale aşa-zisei reprezentanţe a poporu
lui întrunită acumu se reduc la următoarele : 

1 )  Epurarea Camerelor de infractorii politici. A Jove prin
cipium. ** Prima poruncă pentru o Cameră care acţionează 
după inima regală este să se transforme potrivit acestei inimi 
regale. Deocamdată componenţa ei mai este încă opera ire
Yerenţiosului vot universal, fie şi indirect. 

Şi ce cere inima regală ? 
Actuala reprezentanţă a poporului - trăncăneşte „Neue 

Preussische Zeitungu - are „o patău care o face nedemnă şi 

* Vezi volumul de f.ţă, p\g, 440. - Nota Red. 
** - Faceţi cu Joe începutul (Virgiliu „Bucolicele") - Nota Trad. 
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incapabilă „să fie în totalitatea ei purtătoarea onoarei pru
siene, a lealităţii şi dragostei de patrie prusieneu.  Ea are un 
cusur de care trebuie să se dezbare pentru a deveni „demnă" 
în ochii maiestăţii-sale. 

„Această pată, acest cusur constă în  faptul că printre membrii ei se 
află oameni c are au participat la acţiunile criminale ale fracţiunii Unruh, 
în special la hotărî rea acesteia de a refuza plata impozitelor•. 

„Gnvernul - se spune mai departe - nu i-a deferit p e  aceşti oa
meni justiţiei dintr-o slăbiciune regretabilă sau din neîncredere în justi
ţia infectată, ce-i drept, în cel mai înalt grad de ideile revoluţionare. 
Srcina Camerelor este să îndrepte această lipsă, această greşeală ; în 
special membrii ei judecători şi jurişti au datoria să acţioneze în acest 
sens pentru a salva onoarea pe ducă a castei lor sociale, Camera trebuie 
să ceară guvenului - chiar imediat după constituirea i - ca minis trul 
de justiţie să dispună efectuarea de îndată a anchetei judiciare şi pe
depsirea acstor infractori. O asemenea curătire este prima si cea mai 
imperiosă cerinţă a unor dezbateri rodnice•. 

Dorinţa intimă a regelui este de a vedea pedepsiţi pînă 
într-a treia generaţie pe infractorii care comit un sacrilegiu 
refuzînd plata impozitelor. Guvenul regal era prea slab pen
tru a transpune în fapt această dorinţă. Poporul regalo-pru
sian era atît de impertinent, atît de încăpăţinat, incit, dintr-un 
sentiment de revoltă făţişă împotriva inimii suverane, i-a ales 
din nou pe aceşti infractori şi păcătoşi drept reprezentanţi ai 
lui. Este de datoria Camerelor de a sili guvernul regal să tra
ducă în fapt cele mai ascunse intenţii ale maiestăţii-sale. Ele 
trebuie să implore în genunchi guvernul să le îngăduie să 
smulgă din sinul lor toate elementele descompuse şi care nu 
cadrau nici pe departe cu funcţia pe care o deţineau. Şi în 
primul rînd cărturarii şi fariseii, ,,judecătorii şi juriştii" sînt 
cei care trebuie să salveze „casta" lor, a cărei „onoare" era 
pe ducă din clipa în care în Manteuffel a încolţit bănuiala, 
fireşte neîntemeiată, că Themisa prusiană ar putea rămîne 
surdă la aluziile transparente ale coroanei. Cum ar putea 
să-şi salveze onoarea în ochii poporului o castă judecăto
rească pentru care n-ar fi lege fiecare capriciu al personifi
cării graţiei divine şi care n-ar executa fără să crîcnească 
ordinele regelui ? 

Este ştiut că în toate religiile, pocăinţa, jertfa, ba, de este 
cu putinţă, chiar jertfirea de sine constituie esenţa propriu
zisă a serviciului divin, a cultului. De aceea, pentru a dovedi 
că  este reprezentanta inimii regale - iar inima regală este 
adevărata inimă a poporului, vie, individualizată, umaniza
tă -, , ,aşa-zisa" reprezentanţă a poporului trebuie înainte de 

25 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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toate să se sacrifice pe sine însăşi, ca emanaJie a suveranităJii 
poporului, pe treptele tronului. 

Ea trebuie să-i izgonească pe toţi dputaţii care nu sînt 
pe placul maiestăţii-sale, să-i bage în închisori şi să-i dea pe 
mîna călăului ca jertfă adusă cultului puterii regale absolute. 
Astfel va ispăşi, în primul rînd, crima ei, păcatul ei originar r 
acela că se trage din suveranitatea poporului. Totodată ea 
îşi va ispăşi un trecut plin de fărădelegi şi sacrilegii la adresa 
maiestăţii-sale, deci a lui dumnezeu. Ea se va purifica, deve
nind o adevărată emanaţie a plenipotenţei regale. Ea va de
veni, dintr-o „aşa-zisă" reprezentanţă a poporului, o adevă
rată reprezentanţă a poporului, în cea mai înaltă accepţie 
regalo-prusiană. Regele - iată adevăratul popor prusian. 
Adevăratul popor prusian - a nu se confunda în nici un caz, 
după prostul obicei străin, cu numărătoarea superficială a 
locuitorilor statului - îşi alege, prin urmare, reprezentanţi 
numai pentru ca dorinţele regale să se întoarcă la rege ca 
dorinţe ale poporului, şi în felul acesta cele mai intime ce
rinţe ale suveranei sale inimi să capete, sub forma unor pro
iecte de legi şi a unor hotărîri ale Camerei, o realitate pe cît 
de prozaică, pe atît de general valabilă. 

Aşteptăm deci din partea Camerelor de la Berlin să inau
gureze cultul regelui cu jertfirea de sine, cu excluderea pă
cătoşilor care refuză să plătească impozite. 

„Neue Preussische Zeitung" nu ascunde că nici în acest 
caz Camerele nu sînt demne în faţa măriei-sale. Cea de-a 
doua parte a jertfei, Camera nu trebuie însă s-o aducă în în
tregul ei ca o corporaţie. Aceasta depinde de conştiinţa ac
tivă a păcatului şi de spiritul de autoflagelare al fiecărui 
deputat în parte. 

„E drept - suspină „Neue Preussische Zeitung• - că printr-o astfel 
de epurare nu vor fi indepărtaţi toţi acei deputaţi pe care am dori să-i 
vedem plecaţi din cauza antecedentelor lor politice şi a activităţii lor 
pe linie de stat, atîta vreme cit nu recunosc partea lor de vină la starea 
j alnică în care a ajns patria şi  nu se căiesc, angajîndu-se în mod public 
să lupte din toate puterile împotriva crimelor provocate î n parte din pro
pria lor vină. Se înţelege totuşi că nu poate i vorba de un temei juri
dic pe baza căruia asemenea oameni care au slujit revoluţia, care în 
special intre 18 martie şi 8 noiembrie au fost folosiţi ca funcţionari su
periori în acest serviciu" (ce formulare autentic prusacă I ) ,  „ca asemene. 
o ameni să fie îndepărtaţi cu toţii, fără excepţie, din Cameră. r fi fost 
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totuşi de dorit ca propria lor conştiinţă să-i fi ţinut departe de Cameră, 
dacă ei nu au ajuns să facă cotitura mai sus dorită. De asemenea, în 
ceea ce priveşte dorinţa• (măriei sale) „trebuie să se facă, pe drept cu
vînt, diferenţieri, de pildă între negustorii renani care peste noapte tre
buie să devină ploni ai statului şi bărbaţii de neam vechi-prusian• (feu
dal), „al căror nume glorios se împleteşte strins de multă vreme cu isto
ria dinastiei noastre şi a Jinuturilor care au format nucleul iniJial" (consti
tuie oare şi Sileza n nucleu iniţial 1) „l monarhiei " .  

Am spus-o încă demult „negustorilor re nani" .  Numai cu 
degoOt * a făcut dinastia feudală a Hohenzollenilor din 
această canalie burgheză unealta sa josnică şi pîndeşte mo
mentul să-i dea cu piciorul odat. pentru totdeauna. Hanse
mann I Camphausen I Kihlwetter ! In genunchi ! In faţa pala
tului regal, în prezenţa poporului, îmbrăcaţi în cămaşă de 
penitenţă, cu cenuşă pe capetele voastre plecate sub povara 
păcatelor, făgăduiţi solemn, declaraţi în public că vă căiţi, 
profund zdrobiţi de faptul că la un moment dat v-aţi încu
metat să pregătiţi prin uneltiri burgheze constituţionale con
trarevoluţia, a cărei înfăptuire revine numai „glorioasei Mele 
armate" ; iar voi, calicilor, iobagi tarabagii, negustori mes
chini de untdelemn, vicleni speculanţi cu afaceri de căi fe
rate, voi nu numai că aţi salvat tronul, dar aţi şi îndrăznit 
să vă făliţi cu această salvare, în fraze pompoase folosite la 
înmormîntări. In genunchi I In cămaşă de penitenţă ! De nu, 
la mănăstire I 

Cît despre „bărbaţii de neam vechi-prusian" ,  de vită no
bilă, aceste odrasle selecţionate de providenţă ale poporu
lui ales - un Arnim, Auerswald, Bonin, Pfuel -, nădăjduim 
să găsim cît de curînd în „Staats-Anzeiger" anunţurile lor 
mortuare. Numai în cazul că s-ar duce de bunăvoie pe lumea 
cealaltă, am putea crede că se căiesc. De la n negustor re
nan, de teapa lui Hansemann, nu ne putem aştepta la atîta 
măreţie sufletească. Hansemann este un voltairian de cea 
mai abjectă speţă, plat şi în special fără scrupule în chestiuni 
băneşti. 

Prin urmare, părăsiţi Camerele, scena - voi, monumente 
vii, mobile, ale lui 1 8  martie, voi, martori ai tentaţiilor, umi
linţelor, inconsecvenţei şi slăbiciunii regle I Retrăgeţi-vă 
din Camere, sau consimţiţi de bunăvoie să fiţi ţapii ispăşitori 
ai lui 1 8  martie I 

* - cu dezgust. - Nota Trad. 
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Cit despre cei care refuză plata impozitelor, înseşi Came
rele îi vor oferi tronului regal ca hecatombe ale purificării 
şi ispăşirii lor, devenind astfel vrednice să îndeplinească ce
lelalte „sarcini " impuse de rege „aşa-zisei reprezentanţe a 
poporului " .  

Scris de K .  Marx 
la 14 martie 19 
Publicat în 

(Va urma *) 

„Noua gazetă renana• nr. 246 
din 15 martie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Txadus din limba germană 

* rticolul „Proiectul de lege hohnzollernian cu pnvue la presă" 
(vezi volumul de faţă, pag. 404412) constituie continuarea la articolul de 
fată. - Nota Red. 
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Cenzura 

Colonia, 1 4  martie. Fără îndoială că presa cotidiană ger
mană este cea mai indolentă, molîie şi laşă din lume I Sub 
ochii ei se pot petrece cele mai mari infamii, îndreptate chiar 
împotriva ei, şi ea va tăcea, va tăinui totul ; dacă nu s-ar afla 
din întîmplare ce violete splendide de martie au răsărit ici
colo din graţia divină, din ziare de bună seamă că nu s-ar afla 
nimic. 

La D.sseldorf cetăţeanul şi comunistul Drigalski a încer
cat în toamna trecută, sub pretextul stării de asediu, să re
introducă cenzura *. Ea a fiinţat două zile ; dar furtuna pe 
care a stîrnit-o în opinia publică i-a silit pe domnii soldăţoi 
să renunţe de îndată la poftele lor de a reînvia cenzura. 

Dar cum stau lucrurile în vechile provincii ? 
De trei luni cenzura domneşte în toată splendoarea în 

două districte diferite, iar întreaga presă vechi-prusiană pri
veşte liniştită această încălcare fără precedent a drepturi
lor ei I 

Ascultaţi : 
Rosenberg **, în Silezia, 7 martie. „Rosenberg-Kreuzb.r

ger Telegraph" publică în nr. 1 9, la loc de frunte, următoa
rea declaraţie : 

„Rugăm pe onoraţii noştri cititori să nu ne facă o vină din apariţia cu 
întîrziere a acestui număr şi nici din faptul că apare cu spaţii goale, ci 
să tină sema că ne mai flăm încă sub stre de asediu şi că «Telqraph», 
care în ultima vreme era cenzurat de d-l Sack, Lndratul regal de aici, 
ales ca deputat în cea de-a doua Cameră, acum, după plcarea astuia 
la Brlin, a trecut sub cenzura directă a autorităţilor militare. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 6166. - Nota Red. 
** Denumirea poloneză : Olesno. - Nota Red. 

RedactJa• 
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Mai depate : 
La Eriurt de asemenea cenzura există nestingherită de la 25 

noiembrie. Presa de acolo a fost cenzurată mai întîi de d-l 
F. W. Huthsteiner, actualmente inspector de poliţie, fost re
dactor al lui „Barmer Zeitung" ,  care pe vremuri, sub cenzură, 
a fost liberal, pretins liberal, adică democrat, mai tîrziu 
subaltern al lui Dunker şi agent permanent al poliţiei pru
siene. Cu toate că acest domn respectabil tăia chiar articole 
din nenorocita „National-Zeitung"  din Berlin ( ! ) ,  s-a socotit 
totuşi că felul în care îşi executa funcţia nu era îndeajuns 
de prusac, din care cauză a fost înlocuit de un ofiţer. Prin 
urmare şi la Erfurt exista cenzură militară. 

Dar nu numai atît ; a fost instituită cenzura şi pentru zia
rele şi revistele care apăreau în străinătate, adică în regiuni 
asupra cărora nu se extindea starea de asediu. In „Erfurter 
Adressblatt" din 7 februarie a apărut următorul comunicat : 

„Din ordinul înaltei comandaturi regale avertizăm populaţia oraşului 
Erfurt că răspindirea sau afişarea de tipărituri veite din afară care ar 
semăna neîncredere în măsurile luate de guven sau ar avea o atitudine 
duşmănoasă fată de ele, reuşnd în felul acesta să înstrăineze populaţia 
de guvernul constituţional exisent, sau care ar stîmi animozitate împo
triva anumitor clase ale populaţiei, oreind agitaţie şi tulburări în oraşul 
nostru, atrage după sne <pedepse poliţieneşti corespunzătoare� şi <arestarea 

imediatb. 

Erfurt, 5 februarie 1b49. 
. Magistrat. DirecJia politiei• 

Incontestabil că reintroducerea cenzurii, înlocuirea cen
zurii obişnuite prin cenzura militară sînt măsuri care privesc 
foarte îndeaproape presa. Dar presa din oraşele învecinate 
- din Breslau, Berlin, Leipzig - acceptă toate acestea ca 
ceva de la sine înţeles I Intr-adevăr, presa germană continuă 
să fie „presa bună" de odinioară. 

li întrebăm însă pe somnoroşii noştri deputaţi de la Berlin 
cînd se vor hotărî, în fine, să ceară neîntîrziata punere sub 
acuzare a miniştrilor ? 

Scris la 14 martie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 246 
din 15 martie 1849 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 1S martie. Scurt timp după revoluţia din februa
ie, la Paris a început să se facă resimţită o lipsă de bani. 
Pretutindeni a fost proclamat le respect de la propriete * şi 
bieţii mic-burghezi au văzut în aceasta apărarea intereselor 
lor. Guvernul provizoriu a fost cu atît mai mult de acord cu 
le respect de la propriete, cu cit banca i-a avansat pe loc 
SO.OOO.OOO fără a-i cere vreo dobîndă. Guvernul provizoriu 
se compunea în cea mai mare parte din mic-burghezi de la 
„National " 259 şi s-a lăsat amăgit de mărinimia băncii. Cele 
SO.OOO.OOO s-au epuizat repede. In acest timp acţionarii şi po
sesorii de bilete de bancă avuseseră timpul să folosească cit 
mai bine le respect de la propriete, retrăgîndu-şi aurul de la 
bancă. Mic-burghezii, care la rîndul lor voiau şi ei să profite 
de le respect de la propriete, s-au dus la bancherul lor, ce
rînd să le sconteze poliţele trase asupra p ropriete a lor, 
adică asupra întreprinderii, prăvăliei sau fabricii lor ; ban
cherii au refuzat să sconteze poliţele sub pretextul lipsei de 
bani. Mic-burghezii s-au adresat atunci altor bancheri care 
să le gireze poliţele pentru a fi scontate la bancă ; bancherii 
au refuzat să andoseze poliţele. Respect de la propriete ! Prin 
urmare, tocmai bancherii au fost aceia care au încălcat primii 
le respect de la propriete, deşi tocmai ei s-au priceput să 
tragă foloase de pe urma acestui respect. Atunci s-a pornit 
toată lumea să se lamenteze că a dispărut creditul, că a dis
părut încrederea. Mic-burghezii însă tot nu voiau să renunţe 
la al lor respect de la propriete ; ei erau de părere că, dacă 
„liniştea şi ordinea" ar fi restabilite, ar reveni şi încrederea, 
iar ei şi-ar putea sconta poliţele garantate de proprietatea 
lor. Se ştie că după bătălia din iunie, cind liniştea şi ordinea 

* - respectul proprietăţii. - Nota Trad. 
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au fost restabilite, întreaga proprietate a ajuns, în urma con
cordatelor încheiate în faţa justiţiei cu creditorii insolvabili, 
în buzunarul bancherilor şi că abia atunci, cînd a lor „pro
priete u se dusese pe copcă, au înţeles mic-burghezii ce în
seamnă „respect" .  De pe urma crizei financiare provocate de 
marea burghezie, cel mai mult de suferit au avut, fără în
doială, muncitorii. In timp ce guvernul provizoriu a născocit 
faimosul impozit de 45 de centime 200 pentru a acoperi pro
priile sale nevoi, pe ziduri a apărut un placat semnat de 
muncitori care începea cu următoarele cuvinte : avez-vous 
besoin d'argent ? (Aveţi nevoie de bani ?). In acest placat se 
propunea de-a dreptul să se ceară restituirea miliardului 
acordat în 1 825 emigranţilor ca despăgubire. Cine au fost 
emigranţii de atunci ? Tocmai cei care au aţîţat în străinătate 
la război şi au sprijinit războiul împotriva Franţei şi care 
acum s-au reîntors în Franţa în compania străinilor. Care 
dintre emigranţi au profitat de această despăgubire ? Ducele 
de Orleans, adică regele recent izgonit, şi legitimiştii, adică 
amicii regelui izgonit mai demult. Adunarea constituantă şi 
Convenţia dispuseseră confiscarea averilor emigranţilor tră
dători ; regii şi emigranţii reîntorşi după cele două Restau
raţii 261 şi-au acordat lor şi amicilor lor despăgubirea. Regii 
au fost izgoniţi din nou ; hotărîrile Adunării constituante şi 
ale Convenţiei au intrat din nou în vigoare şi cel mai firesc 
lucru era ca această despăgubire să revină poporului. La ci
tirea placatului în care se cerea în felul acesta restituirea 
miliardului, muncitorii erau cuprinşi de entuziasm ; stăteau 
cu miile în faţa placatului şi-l comentau în felul lor. Asta a 
durat toată ziua ; a doua zi placatul dispăruse de pe ziduri. 
Legitimiştii şi orleaniştii, dîndu-şi seama de întregul pericol 
care-i ameninţa, tocmiseră pe bani grei oameni însărcinaţi 
special să distrugă în timpul nopţii acest placat, încît să nu 
rămînă nici urmă din el. Pe atunci noile planuri de organi
zare erau în toi. Toată lumea nu avea alt gînd decît să născo
cească un nou sistem pe care, în ciuda condiţiilor existente, 
să-l introducă de îndată în „stat" .  Guvernul provizoriu a avut 
atunci nefericita inspiraţie să născocească impozitul de  45 de 
centime, perceput de la ţărani. Muncitorii au crezut că aceste 
45 de centime vor avea acelaşi efect ca şi restituirea miliar
dului, şi anume impunerea proprietăţii funciare, şi au renun
ţat la miliard. „Journal des Debatsu 262 şi stupidul „National u 
le-au întărit această covingere şi au arătat în articolele lor 
de fond că adevăratul capital este „pămîntul" ,  proprietatea 
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iniţială asupra pămîntului, şi că guvernul provizoriu este pe 
deplin îndreptăţit să perceapă acest impozit în folosul mun
citorilor. Cînd s-a trecut în fapt la perceperea impozitului, 
pretutindeni ţăranii au început să se revolte împotriva mun
citorilor de la oraşe. „Cum ? - spuneau ţăranii - situaţia 
noastră este şi mai grea decît a muncitorilor ; noi trebuie 
să împrumutăm bani, plătind dobînzi împovărătoare pentru a 
ne putea cultiva pămîntul şi a hrăni familiile, şi pe deasupra, 
în afară de impozitele şi dobînzile pe care le plătim capita
liştilor, să mai dăm bani şi pentru întreţinerea muncito
rilor ?"  

Ţăranii au părăsit revoluţia, pentru că în loc să le apere 
interesele mai mult le vatămă. Muncitorii au înţeles scopul 
perfid al impozitului instituit de partidul reacţionar, abia 
acum au înţeles limpede sensul acestui respect de la pro
priete : s-a vădit deosebirea dintre proprietatea formală şi 
cea reală ; a ieşit la iveală că capitalul burghez a smuls, ca 
să zicem aşa, pămîntului terenul de sub picioare, că proprie
tarul formal al pmîntului a devenit un vasal al capitalistu
lui şi că impozitul nu-l lovea decît pe vasalul înglodat în 
datorii. Şi cînd pe deasupra adevăratul proprietar funciar l-a 
făcut pe bietul ţăran să-i simtă puterea, retrăgîndu-i creditul, 
sechestrîndu-i averea etc., ţăranul a început să urască de-a 
binelea revoluţia. Legitimiştii, care ca mari proprietari fun
ciari aveau o deosebită influenţă la ţară, s-au folosit de  
această împrejurare ca  să declanşeze uneltirile regaliştilor 
în favoarea lui Henric al V-lea. In aceste condiţii triste pen
tru revoluţie se apropia ziua de 15 mai 263• Cererea lui Barbes 
cu privire la miliard, deşi prezentată sub o altă formă, a căzut 
din nou ca un trăsnet asupra poporului, provocînd incendiul. 
Nici măcar bătălia din iunie nu a putut înnăbuşi gîndul 
referitor la miliard, şi acum, cînd la Bourges are loc procesul 
Barbes m, acest gînd prinde tot mai mult viaţă în rîndul ţă
ranilor. Să ceară de la legitimişti, moşierii şi vampirii lor, 
restituirea miliardului adunat pe socoteala lor, a ţăranilor -
iată o momeală şi mai şi decît Napoleon. Agitaţia făcută în 
jurul restituirii miliardului ajunsese să cuprindă întreaga 
Franţă, şi dacă această problemă s-ar fi rezolvat printr-un 
plebiscit, ea ar fi obţinut şi mai multe voturi decît Napoleon. 
Cererea de restituire a miliardului este prima măsură revo
luţionară care îi antrenează pe ţărani în revoluţie. Petiţiile, 
care veneau din toate părţile, şi tonul acestor petiţii dove
deau că revoluţia prinsese deja rădăcini. La Cluny se cerea 
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nu numai restituirea miliardului, ci şi 36/o dobîndă pe tot n
tervalul cu începere din 1825. De cînd cu procesul de la 
Bourges, aceste petiţii se înmulţesc într-atît incit judecătorii 
din Bourges - şi împreună cu ei întregul partid reacţionar -
sînt cuprinşi de panică. Comunele Agey, Ancey, Malain, 
St. Wibaldt, Vitteur şi o mulţime de alte comune au trimis 
astăzi din nou petiţii Camerei prin deputaţii lor. Sub titlul 
rappel du milliard *, gazetele publică zilnic numele altor co
mune care se alătură la această mişcare grandioasă. In cu
rînd se va putea citi pe toate zidurile, în toate comunele : 
rappel du milliard, şi dacă alegerile care trebuie să aibă loc 
în curînd se vor desfăşura sub această lozincă, atunci să 
vedem ce vor putea opune acestui miliard capitaliştii, indi
ferent dacă se intitulează legitimişti, orleanişti sau pur şi 
simplu burghezi ; vor putea ei să-i dea la o parte pe candi
daţii democraţi, care caută să intre în noua Cameră avînd 
ca zestre acest miliard, bani de care să beneficieze ţăranii 
şi muncitorii � Dar nu numai atît : Ludovic-Napoleon promi
sese pretutindeni ţăranilor nu numai restituirea banilor re
zultaţi din impozitul de 45 de centime, ci şi o reducere a im
pozitelor în general. In toate petiţiile se cerea ca miliardul 
să servească în cea mai mare parte acestui scop. In ceea 
ce priveşte fundamentarea juridică a restituirii miliardului, 
există precedentul creat nemijlocit după revoluţia din iulie 
1 830, cînd s-au sistat deodată plăţile care se făceau din acest 
miliard. Dacă atunci nu s-a cerut restituirea plăţilor deja 
făcute, aceasta nu are altă explicaţie decît faptul că însuşi 
Ludovic-Filip şi familia lui primiseră o mare parte din 
aceşti bani. 

Deoarece partidului contrarevoluţionar îi este imposibil 
să conteste justeţea acestei măsuri, el se mulţumeşte deocam
dată să atragă atenţia asupra dificultăţii înfăptuirii ei. Difi
cultatea ar consta în descoperirea persoanelor care au încasat 
sume mai mari sau mai mici din această despăgubire acor
dată. Nimic mai uşor. Să începem cu sumele mari. ln capul 
listei se află ducele de Orleans (Ludovic-Filip de mai tîrziu) 
şi sora sa, doamna Adelaide, care au primit 50.000.000, şi 
aceste milioane ar putea fi uşor recuperate de pe vastele 
domenii pe care Adunarea naţională le-a restituit de curînd 
familiei regale. 

* - restituirea miliardului. - Nota Trad. 
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Prinţul de Conde a primit 30.000.000, şi cine le-a moşte
nit ? Ducele de Aumale şi doamna de Feucheres. Pentru 
început aceasta ar fi o sumă frumuşică. Familia regală posedă 
păduri şi moşii întinse în Franţa, şi ţăranii au şi început să 
facă socoteala cit au pierdut prin faptul că aceste milione 
nu le-au fost restituite încă în 1 830. 

Sris la 15 martie 1 849 

Fublicat în 
„Noua gazetă renană" nr, 247 
din 16 martie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 
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Uniunea din martie de la Frankfurt 
şi „N oua gazetă renană" 

Colonia, 15  martie. Revenim încă o dată asupra nenoro
citei Uniuni din martie *, acest demn urmaş al „revoluţiei 
din martie " .  Ni se reproşează că, atacînd Uniunea din martie, 
„prejudiciem cauza libertăţii " .  Oare nu am demascat încă în 
decembrie 1 848, spre groaza lui „Kolnische Zeitung" ,  Uniunea 
din martie ca fiind o unealtă inconştientă a contrarevolu
ţiei ? 265 Oare nu m împărtăşit încă demult „Uniunii din 
martie" părerea noastră asupra „Uniunii din martie" ? Dacă 
Uniunea din martie ar fi o organizaţie a partidului revoluţio
nar, dacă ea însăşi ar fi măcar rodul consecvent, proaspăt l 
răscoalei din martie, am trece cu vederea lipsa de tact de 
care a dat, incontestabil, dovadă cu prilejul speculaţiei cu 
înştiinţările. Uniunea din martie este în primul rînd lipsită 
de orice activitate, dacă nu considerăm apelurile ei drept 
activitate ; apoi oscilează ca un nătîng credul între consti
tuţionalişti (pe care îi socotim nişte reacţionari mai răi decît 
clubul cavalerului von Radowitz 266) şi unii democraţi în
tr-adevăr de treabă, a căror minte s-a lăsat întunecată de 
mirajul concilierii pe scara întregului imperiu. Intr-o astfel 
de Uniune comercială centrală ** prin însăşi natura ei, ne
hotărîrea va avea întotdeauna majoritatea ; s-ar putea ca 
această uniune să trezească nemulţumire în popor, dar în 
momentul hotărîtor îl va trăda, ca să se bocească apoi de 
greşeala comisă. Deci să ne trăiască uniunea comercială „în 
deplină fericire" I In general, sensibilitatea ei ne atinge prea 
puţin ; după cit se pare, domnii liberali tot mai continuă să 
socotească presa liberă drept o cucerire particulară a lor. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 36-370. - Nota Red. 
•* Joc de cuvinte : „Central-Mărzverein" - „Uniunea centrală din 

martie" ; „CentralCommerzverein" - „Uniunea centrală comercială" -
Nota Red. 
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D-l Eisenmann, de pildă, a declarat făţiş că este constituţio
nalist pe veci şi adversar al republicanismului în cadrul 
aceleiaşi şedinţe a Uniunii din martie în care „Noua gazetă 
renană" a fost citată ca model de „fărîmiţare specific ger
mană" . Aşadar ni se cere ca noi, dintr-o înţelegere prostească 
a unităţii, să sprijinim ziarul unui om care, indiferent cite 
parale ar face altminteri, rămîne în orice caz o persoană care 
înţelege prosteşte unitatea germană. Din considerente de 
bună-cuviinţă „i-am lua cu noi" pe aceşti domni cit le-ar fi 
pe plac, dacă misiunea lor de la Frankfurt nu ar fi tocmai 
aceea de „a nu se mişca din loc " .  Printre aceşti domni se 
află şi „prieteni ai istoriei care gîndesc" 267• Nu se poate ca 
ei să nu ştie că nu numai în Germania, ci pretutindeni şi în 
toate timpurile feuillanţii 268, în pofida oricăror Uniuni din 
martie, au trebuit să fie mereu înlăturaţi încă înainte de 
izbucnirea adevăratei revoluţii. Ce le foloseşte adepţilor re
publicii sociale dacă acelaşi Vogt, care, după ce „în primele 
rînduri" a vociferat prin berăriile micilor oraşe universitare 
împotriva lui Bonaparte, devine ratatul Barrot imperial al 
lui Bonaparte al imperiului german ? 209 

Scris de K. Marx 
la 15 martie 149 

Fublicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 248 
din 17 martie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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• Proiectul de adresă al celei de-a doua Camere 

Colonia, 1 6  martie. Aducem mai jos la cunoştinţă citito
rilor noştri proiectul de adresă al celei de-a doua Camere, 
copie palidă, servilă a mesajului tronului. Autorul lui este 
faimosul cavaler al pămîntului roşu •, viteazul ( ! )  von 
Vincke. 

Comisia de redactare a adresei „recunoaşte• (erkennt) * *  
(stil Vechiul testament) „cu recunoştinţă statonicirea regimu
lui juridic prin constituţia de la 5 decembrie trecut" .  Ea 
exprimă această recunoştinţă chiar în numele „poporului 
prusian".  Şi de ce mulţumeşte poporul comisiei de redactare 
a adresei pentru constituţia din decembrie impusă cu baio
netele ? Pentru că este „pătruns de dorinţa" de „restaurare 
a unui regim de drept public". Vincke, sărmane cavaler I El 
a trebuit să se afirme ca apărătorul „terenului legalităţii" care 
constituie specialitatea sa. Şi cum să recunoşti „terenul lega
lităţii " faţă de guvernul Brandenburg, tocmai guvernul care 
a distrus acest teren al legalităţii, desfiinţînd legile din 6 şi din 
8 aprilie 1 848 ? Nimic mai simplu I Guvenul a acordat un 
nou teren al legalităţii, curtea marţială, şi totodată carta, co
dicele şi filozofia legii marţiale, constituţia din 5 decembrie. 
Guvernul desfiinţează mai întîi „regimul de drept public " .  
Apoi, sprijinindu-se p e  baionetele croate, guvernul proclamă 
un alt „regim de drept public" ,  o legalitate quelconque *** .  
Şi comisia de redactare a adresei, în numele poporului prusian, 
şi Vincke, în numele comisiei prusiene de redactare a adresei, 
se grăbesc care mai de care să salute restaurarea unui „regim 
de drept public" (oarecare) I Terenul legalităţii a murit I Tră-

• - Westfalia. - Nota Rd. 
•• Erkennt este folosit în limba germană în sensul de 11a recunoaşte• 

şi in sensul biblic de 11a cunoaşte•. - Nota Trad. 
••• - oarecare. - Nota Trad. 
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iască terenul legalităţii I Dacă guvenul prusian ar fi răs
turnat mîine, dacă la Berlin ar fi proclamat un Comite du 
salut public *, atunci printre primii care ar veni să prezinte 
felicitări, printre vornicei s-ar găsi fără doar şi poate şi un 
„campion al terenului legalităţii " ,  un Vincke oarecare, să 
recunoască mişcat „reinstaurarea" unui „regim de drept pu
blic" oarecare. 

Morţii călăresc iute 270, la fel şi comisia de redactare a 
adresei. Mai întîi „recunoştinţă" (după indicaţiile lui „Neue 
Preussische Zeitung")  pentru lovitura de stat din 5 decem
brie I Apoi proclamarea constituţiei elaborate în spiritul 
curţilor marţiale ca „lege fundamentală actualmente în vi
goare a statului prusian" I In sfîrşit, făgăduiala „de a înfăptui 
revizuirea cu profund respect şi devotament faţă de maies
tatea-voastră" , adică o revizuire în spiritul celui care a dă
ruit-o. ln felul acesta sînt speranţe că vom fi duşi înapoi la 
timpurile dinaintea „Dietei unite" I 

In ceea ce priveşte „starea de asediuu de la Berlin, comi
sia de redactare a adresei se mărgineşte exclusiv la fraza 
banală că „o adevărată libertate este de neconceput fără o 
ordine legală" .  Şi ce înseamnă lozinca „ordine legală lu ştim 
de cînd cu evenimentele de la Varşovia 271• Numai de-ar 
putea Prusia �ă existe fără bani sau să obţină bani fără aceşti 
inoportuni flecari parlamentari I ln ceea ce priveşte stările 
de asediu declarate sporadic „în afara oraşului Berlin" ,  co
misia de redactare a adresei consideră de cuviinţă „să aş
tepte noi comumcan din partea guvernului maiestăţii
voastre" .  Intre timp, Erfurt şi regiunile din Silezia în care a 
fost instituită starea de asediu trebuie să se înarmeze cu răb
dare. Vincke este satisfait, numai de nu i-ar „cenzura" pro
iectul său de adresă cenzurile militare din Erfurt şi Rosen
berg **. Nici o primejdie I 

Vincke promite apoi în numele comisiei de redactare a 
adesei, comisia de redactare a adresei promite în numele 
celei de-a doua Camere şi cea de-a doua Cameră promite în 
numele poporului „să depună toate eforturile" pentru a exe
cuta în modul cel mai satisfăcător tema pe care guvenul 
regal prusian ţ-a dat-o „aşa-zisei reprezentanţe a poporului" .  
1ntr-un ceas bun ! 

„Cu bucurie recunoaştem şi noi că armata prusiană şi-a dovedit 
viteji. în luptă şi credinţa în încercările grele prin care a trecut•. 

* Comitet al salvării publice. - Nota Trad. 
** Vezi volumul de faţă, pag, 389-390. - Nota Red. 
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Campania daneză în spiritul tribunalului imperial I 272 
Bătălia de la Miloslaw şi Wreschen I Victoriile repurtate la 
Anhalt, la Mainz şi la Frankfurt pe Main ! m Mai mult l 
Vincke recunoaşte bucuros credinţa cu care „glorioasa vlea 
armată"  i-a prigonit pe predecesorii lui Vincke şi a încins 
sobele cu documentele vechii Adunări naţionale. Vincke are 
toate motivele să se bucure. Fără „credinţa" „dovedită de 
armata prusiană în încercările grele prin care a trecut" ,  
Vincke al nostru nu ar fi avut niciodată prilejul să  devină 
nemuritor datorită acestui proiect de adresă redactat de el 
însuşi. De altfel remarcăm în treacăt că comisia de redactare 
a adresei se ţine şi aici şcolăreşte de indicaţiile cuprinse în 
planul general de retorme al Hohenzollenilor, publicat în 
„Neue Preussische Zeitung" .  

Dar problema germană ? 
„Prusia u nu se va da înlături de la „nici o jertfă" pentru a 

pune mîna pe Germania Mică *, recurgînd la alte mijloace 
decît cele folosite de Frederic cel Mare în cazul Sileziei. ln 
ceea ce priveşte „ cuceririle u ,  Prusia modernă este adepta 
progresului „paşnic u .  In plus, comisia de redactare a adresei 
îşi „pune speranţa u într-un „acord al tuturor guvernelor ger
mane cu Adunarea naţională germană u .  Noi sperăm că gu
vernele germane nu vor face prea mult caz de acest seminar 
al învăţătorilor germani. 

Comisia de redactare a adresei îşi exprimă dorinţa ca 
„nici denunţarea armistiţiului de către regele Danemarcii să 
nu constituie o încălcare a păcii" .  Vincke ştie prea bine că 
această denunţare a armistiţiului de către Danemarca nu este 
un act mai serios decît însuşi războiul pruso-danez. Trupele 
prusiene acţionează în calitate de trupe imperiale în Schles
wig-Holstein, iar trupele din Schleswig-Holstein acţionează 
în calitate de trupe imperiale în Germania de sud, procla
mînd şi unele şi altele instituirea curţilor marţiale ! 

Condoleanţele pentru moartea prinţului Waldemar, asigu
rările date de von Bodelschwingh, Riedel, von Seckendorf, 
Arnim, Harkort, contele Renard, Camphausen, Vincke, Grin 
şi alţii de teapa lor că sînt gata să se jertfească pe sine, asi
gurări care-i fac să decadă la rolul unor Lycurgi şi Soloni 
prusieni, teama de dumnezeu, respectul faţă d� legi, spiritul 
civic, dreptatea, providenţa, inimile regilor şi viitorul Prusiei, 
„şi cu el viitorul Germaniei u ,  toate acestea au fost servite 

• - adică Germania fără Austria. - Nota Red. 
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ca desert de către comisia de redactare a adresei prin inter
mediul binevoitor al lui von Vincke I 

Intr-o reprezentanţă a poporului şi într-un popor pe care 
un von Vincke, cu ajutorul unei asemenea cîrpăceli jalnice, 
poate, în numele unei comisii de redactare a adresei, în nu
mele unei Camere, în numele poporului însuşi, să le facă de 
rîs în faţa galeriei europene, idiotismul trebuie să  aibă drept 
de cetăţenie. 

Scris de F. Engels 
la 16 martie 1849 

Publicat în ediţia specială 
a „Noii gazete renana" nr, 247 
dn 16 martie 1 849 

Q6 - Marx Engels - Opere, Vll. 3 
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• 1 8  martie 

Colonia, 1 8  martie. Mărturisim cititorilor noştri că nu gă
sim astăzi o temă pentru articolul de fond. Revoluţia din mar
tie de la Berlin, acest slab ecou al revoluţiei de la Viena, 
nu ne-a entuziasmat niciodată. La 1 9  martie 1 848 Berlinul 
cînta : „Iisus, nădejdea mea /" .  De astă dată, la 1 8  martie, îi 
sfătuim pe bravii berlinezi să spună : „ Wrangel, nădejdea 
mea IN .  

„Noua gazetă renană" va sărbători numai aniversarea lui 
25 iunie m, 

Şi ce va face „Kolnische Zeitung" ,  adică „burghezia din 
Colonia " ?  

La 22 martie 1848 principalul reproş adus de „Kolnische 
Zeitung" d-lui von „Arnim" era că el a interzis „Gazela re
nană".  Pe atunci Camphausen încă nu era ministru. Spunem 
aceasta ca lămurire. 

Ne mai amintim încă vremurile fericite cînd Camphausen 
era colaboratorul nostru la Colonia 275• Relaţiile dintre 
Camphausenul de atunci şi noi şi relaţiile actuale dintre noi 
şi el - iată secretul revoluţiei din martie 1 848. 

Scris de K. Marx 
la 18 martie 1849 

Publicat in ediţia a ll-a 
a „Noi gazete rnane• nr. 249 
din 1 8  martie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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* „Neue Preussische Zeitung" despre 1 8  martie 

Colonia, 18  martie. „Neue Preussische Zeitungu ,  oficiosul 
lui Frederic-Wilhelm al /V-lea, scrie cu prilejul lui 18 mar
tie 1849 următoarele : 

Dar de două ori nefericit e poporul care-şi sărbătoreşte aniversarea 
revoluţiei ; a păcătui este omenesc, dar a-ţi face o cinste din păcat şi a-ţi 
sărbători cria este ceva diavolesc. 

Ziarul de mai sus numeşte în foiletonul aceluiaşi număr 
lupta din 18  şi 19 martie „o farsă sîngeroasă" l Aceasta este 
o răsplată demnă de „poporul Meu u pentru că a făcut o jumă
tate de revoluţie. 

Mai departe ziarul relatează că Wrangel s-a dus acum 
cîteva zile „să vadă u Friedrichshain 2i6• 

Este interesant de ştiut ce va „vedeau Wrangel la 1 8  mar
tie 1850. 

Scris de K. Marx 
1a 18 martie 1 849 

Publicat în ediţia a II-a a 
„Noii gazete renane" nr. 249 
din 18 martie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din l imba qermană 
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Prorectul de lege hohenzollernian 
cu privire la presă 

I 

Colonia, 21  martie. Potrivit făgăduielii noastre *, revenim 
asupra proiectelor de reformă hohenzollemiene privind liber
tatea presei şi dreptul de asociere, proiecte pătrunse de spi„ 
ritul stării de asediu. Pentru astăzi e suficient să arătăm -
luînd ca termeni de comparaţie proiectele anterioare de legi 
penale deja respinse, sub egida opoziţionistă a lui Camphau
sen, de către adunarea reprezentanţilor stărilor sociale din 
Renania 277 - ce „cuceriri " glorioase datorează locuitorii 
Renaniei răscoalei din martie de la Berlin şi cu cîtă dragoste 
nouă pentru violenţă, inspirată din dreptul prusian, a în
zestrat coroana „neştirbită" a marelui duce din Berlin legea 
renană. 

In Dieta unită, de patentată amintire m, iuncherul Thadden
Triglaff din La Mancha pomeraniană luase, cu doi ani în urmă, 
apărarea libertăţii presei. Asociatul „viteazului " june-cavaler 
Vincke din Westfalia s-a repezit atunci cu lancea sa : „Da, 
publicitatea judecăţii, dar atunci o adevărată publicitate a 
judecăţii pentru domnii literaţi " : 

„Libertatea presei şi, alături de ea, spînzurătoarea / 0  
Proiectele de  legi pe  care urmează să le  acorde guvenul 

din noiembrie sînt o răbufnire a vechilor exerciţii dinaintea 
evenimentelor din martie în spiritul patentei regale. „Puter
nica coroană a Prusiei" răspunde la prevederile odioase din 
Code penal, la verdictele juraţilor renani de achitare a celor 
ce refuză să plătească impozitele şi a celor ce se răzvrătesc : 
„Da, publicitatea judecăţii, dar o adevărată publicitate a 
judecăţii " : 

„Libertatea presei şi, alături de ea, spînzurătoarea, spîn
zurătoarea dreptului prusian 1• 

* Vezi volumul de faţă, pag. 387-388. - Nota Red. 
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Articolele din Code penal ignoră cu desăvîrşire suscepti
bilitatea la ofense a sentimentului de maiestate hohenzoller
niană. Cu tot censul şi cu toată grija poliţiei de a-i tria, nu 
vor putea fi găsiţi juraţi renani care să pedepsească nemai
pomenita infracţiune de lezmajestate mai aspru decît ofensa 
adusă unei „persoane particulareu ,  adică cu o amendă mai 
mare de 5 fr. Despotismul imperial însuşi considera mai pre
jos de demnitatea lui să declare că ar putea i „ofensat" în 
„maiestatea" -sa ; însă conştiinţa creştin-germană de suveran 
- conştiinţă care, fireşte, nu poate suferi nici o comparaţie 
cu măreţia mîndriei napoleoniene - „resimte" din nou „adînc 
nevoiau de a restabili în marele său ducat renan ocrotirea 
demnităţii sale vechi-prusiene. „Puternica u coroană nu cu
tează să abroge procedura de judecată renană, dar altoieşte 
pe această procedură mlădiţa mult promiţătoare a noţiunii de 
drept conformă cu dreptul prusian şi exclamă : 

„Publicitatea judecă/ii, o adevărată publicitate a judecă
ţii, şi, alături de ea, spînzurătoarea dreptului prusian !" 

In ceea ce priveşte „publicitatea judecăţii " care urmează 
să fie acordată ca o completare provizorie a Codului renan, 
§ 22 al proiectului de lege glăsuieşte precum urmează : 

„Autortăţile poliţieneşti au drptul să confişte orice tipăritură desti
nată difuzării ,  oriunde ar găsi asemenea tipăritură, chiar şi  atunci cînd 
s-a .început difuzarea ei... dacă conţinutul ei constituie o infracţiune sau 
o abatere pentru care urmărirea ei poate porni din oficiu".  

Poliţia are dreptul să confişte, la poştă sau la redacţie, 
ziarele care nu-i sînt pe plac, chiar şi atunci cînd „s-a început 
difuzarea Jaru, adică atunci cînd ar trebui să înceteze „ca 
atareu „măsurile preventive" ale poliţiei şi cînd, „potrivit 
legii " ,  chestiunea este deja de competenţa justiţiei ; ea are 
acest drept de confiscare în toate cazurile cînd „conţinutul u 
tipăriturilor, al ziarelor etc. „constituie o infracţiune sau o 
abatere" ,  pasibile a i „urmărite din oficiu" ,  cu alte cuvinte 
de  către poliţie, adică ori de cîte ori poliţia vrea să satisfacă 
unele pofte uckermarkeze 279 care aspiră la rolul ministerului 
public, şi consideră necesar să explice această tendinţă prin 
pretextul ultraoriginal al unor „infracţiuni sau abateri u sau 
al altor fapte „pasibile de urmărirea ; ea poate, în sfîrşit, să 
confişte toate tipăriturile de acest fel, c'est-a-dire * totul după 
bunul plac al stăpînului şi al sfintei sale hermandade 280, 
oriunde s-ar găsi asemenea tipărituri, adică poate să pătrundă 

* - cu alte cuvinte. - Nota Trad. 
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în case, în secretele vieţii de familie şi, acolo unde nu există 
nici un motiv de a apăra proprietatea cu ajutorul stării de 
asediu sau cu ajutorul detaşamentelor de croaţi, să organi
zeze, chiar în condiţiile regimului constituţional, o jefuire 
poliţienească a proprietăţii private a cetăţenilor paşnici. Pro
iectul de lege se ocupă de toate tipăriturile „destinate" difu
zării, „chiar şi atunci" cînd s-a început difuzarea lor ; el pre
supune deci, „bineînţeles" ,  dreptul de confiscare a tipări tu
rilor a căror difuzare încă nu a început, care încă nu pot con
stitui în nici un caz temeiul unei acuzări pentru „o infracţiune 
sau o abatere", şi extinde prin aceasta jefuirea poliţieneasc: 
a unor obiecte proprietate privată, care nu sînt „pasibile de 
urmărire" .  Legile din septembrie din Franţa, cenzura baio
netei din timpul dictaturii militare a lui Cavaignac şi chiar 
proiectele de legi penale propuse adunărilor provinciale ale 
reprezentanţilor stărilor sociale şi comisiilor lor au respectat, 
„spre nemulţumirea forurilor celor mai înalte" ,  cel puţin pro
prietatea privată, „care încă nu poate constitui temeiul unei 
acuzări pentru o infracţiune sau o abatere" .  Proiectul de lege 
cu privire la presă, bazat pe cuceririle din martie de la Ber
lin, organizează, dimpotrivă, o prigoană poliţienească oficială 
împotriva proprietăţii şi averii private a cetăţenilor, şi, în 
numele moralei poliţieneşti creştin-germane, scoate în arena 
publică, cu forţa, relaţii personale care n-au nimic de-a face 
cu dreptul penal. 

„Publicitatea judecăţii, dar o adevărată publicitate, şi, ală
turi de ea, spînzurătoarea dreptului prusian /"  

Paralel cu perfecţionarea acestei publicităţi a judecăţi: 
are loc o perfecţionare a articolelor din dreptul prusian. 

Mult visatele legi cu privire la lezmajestate sînt „stipu
late" în § 1 2  în modul următor : 

„Acela care prin viu grai, scris, tipar, ilustraţii sau n oice alt mod 
manifestă lipsă de respect faţă de persoana regelui va fi pedepsit cu în
chisoare de la două luni pină la cinci ani•. 

Dacă supuşii renani nu ştiu ce grad de „respect" i se cu
vine marelui lor duce hohenzollernian care le-a fost impus 
de congresul de la Viena - această scoatere la mezat a po
poarelor 2s1 - n-au decît să consulte expunerea de motive la 
legea penală de la Berlin. 

Potrivit dreptului prusian, maximul de pedeapsă cu care 
era sancţionată infracţiunea de lezmajestate era do i ani în
chisoare sau detenţiune într-o fotăreaţă, iar pentru manile-
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starea lipsei de respect - un an închisoare sau detenţiune 
într-o fortăreaţă (Dreptul prusian general, partea a II-a, sec
ţiunea 20, §§ 1 99, 200) . 

Aceste articole par totuşi să nu fi constituit o garanţie sufi
cientă pentru sentimentul de maiestate al „puternicei coroane 
a Prusiei " .  E drept că în „proiectul de lege penală pentru 
statele prusiene" ,  propus Comisiilor unite 282 din 1847, „mani
festările prin viu grai, scris sau imagini etc. care ofensează 
în mod premeditat onoarea regelui (§ 1 0 1 )  erau sancţionate cu 
muncă corecţională de la şase luni pînă la cinci ani" ; în 
schimb însă „manifestări şi acţiuni care, deşi nu pot fi consi
derate drept ofense aduse regelui, dar lezează totuşi res
pectul cuvenit acestuia" (§ 1 02) , sînt sancţionate cu închi
soare de la şase săptămîni pînă la un an. In expunerea 
oficială de motive la acest proiect se arată că adunările re
prezentanţilor stărilor sociale din Saxonia (în proiectul analog 
din 1 843) au propus, ce-i drept, să se determine mai precis 
„manifestarea lipsei de respect" prin adăugirea cuvîntului 
„premeditată" , pentru a împiedica astfel să cadă sub rigorile 
acestei legi manifestări şi acţini în care „nu există nici pe 
departe intenţia de a manifesta lipsă de respect faţă de rege" ; 
dar o asemenea adăugire a trebuit să fie respinsă de către 
guvern, deorece aceasta „ar fi şters deosebirea dintre in
fracţiunea de lezmajestate şi de manifestare a lipsei de res
pect " ,  iar manifestarea „premeditată" a lipsei de „respect" 
urmînd a fi considerată drept „infracţiune de lezmajestate" .  

Din această expunere d e  motive, care continuă s ă  fie un 
îndrumar al legii cu privire la  presă ce urmează să ne fie im
pusă în curînd, rezultă, aşadar, că „manifestrea lipsei de 
respect" ,  care actualmente se pedepseşte la fel cu infrac
ţiunea de lezmajestate, şi anume cu închisoare de la două 
luni pînă la cinci ani, constă tocmai într-o ofensă „nepre
meditată". 

Expunerea de „motive" menţionează totodată că numai la 
propunerea adunărilor reprezentanţilor stărilor sociale din 
Renania maximul de pedeapsă pentru „manifestarea lipsei de 
respect" a fost stabilit atunci la un an. 

Avantajul „cuceririlor din martie " pentru renani este evi
dent. Primele adaptări ale lui Code penal la dreptul prusian 
le-au adus renanilor noile infracţiuni de lezmajestate, cu doi 
ani închisoare, şi cele de „manifestare a lipsei de respect" ,  
cu un an închisoare 283 ; î n  proiectele de lege din 1843 şi 1 847, 
valoarea maiestăţii ofensate s-a ridicat la cinci ani, în timp 
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ce, la propunerea adunărilor reprezentanţilor stărilor sociale 
din Renania, manifestarea lipsei de respect a trebuit să ră
mînă la tariful de un an ; în condiţiile cuceririlor stării de 
asediu în urma răscoalei din martie a fost majorată şi „ma
nifestarea lipsei de respect" (chiar şi nepremeditată) la cinci 
ani închisoare, iar codul de legi renan se completează cu 
noi infracţiuni care-l apropie, din punct de vedere moral, de 
vechiul drept prusian. 

„Libertatea presei, publicitatea judecăţii în condiţiile stă
rii de asediu şi, alături de ele, spînzurătoarea /" 
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II 

Colonia, 22 martie. 

Instrucţiunile referitoare la infracţiunea de lezmaj estate - n e  lămu
reşte expunerea de motive a lui Manteuffel la § 12 al proiectului - pu
teau cu atît mai puţin să lipsească, cu dt, în cea mai mare parte a 
Renaniei, legile penale cu privire la infracţiunea de lezmajestate au fost 
abrogate ca urmare a d ecretului din 15 aprilie 1 848, şi de atunci această 
lacună p ersistă".  

Expunerea de motive a lui Manteuffel ne lămureşte că 
această parte a legislaţiei hohenzolleniene cu privire la  
presă, care întrece chiar dreptul vechi-prusian şi  cea mai 
augustă revelaţie a maiestăţii din proiectele de lege penală 
din 1843 şi 1847, a apărut necesară mai ales din cauza Rena
niei. Decretele din 15 aprilie 1 848, adică făgăduielile pe care 
„coroana rostogolită în praf" (vezi „Neue Preussische Zeitung" 
din 20 crt.) a trebuit să le facă sub impresia răscoalei din 
martie, „au abrogat" în Renania adaptările lui Code penal 
la dreptul prusian, impuse cu atîta trudă, şi au restabilit Code 
penal în iniţiala sa puritate defectuoasă ;  pentru a umple însă 
aşa cum se cuvine această „lacună " cucerită în martie şi 
pentru a atesta totodată în mod documentat capacitatea de 
dezvoltare progresivă a valorii maiestăţii hohenzollemiene, 
guvernul „de mînă forte" din noiembrie propune renanilor 
nu vechile prevederi, de dinainte de martie, ale dreptului 
prusian, nu, ci un nou criteriu asupra respectului cuvenit 
persoanei regelui, care întrece încă o dată pe atîta toate 
sancţiunile prevăzute în proiectele anterioare de lege pe
nală. Le roi est mort, vive le roi ! * Inainte de martie 1 848, 
în dreptul prusian demnitatea încă „neştirbită" a suveranu
lui era evaluată la o pedeapsă de n n închisoare ; în 

• - Regele a murit, tră i ască regele I - Nota Trad. 
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martie 1 849, ofensarea coroanei „rostogolite în praf" se ridi
case la valoarea de cinci ani închisoare. !nainte de martie 
1848, legea renană a fost completată numai cu adăugiri din 
dreptul patriarhal prusian ; în martie 1849 i-au fost impuse 
cuceririle din noiembrie ale lui Manteuffel : 

„Libertatea presei, cenzura baionetei şi, alături de ele, 
spînzurătoarea lu  

„Lacuna u legislaţiei renane mai are însă şi alte laturi. In 
§ 12 al proiectului de reformă a presei de la Berlin se spune 
mai departe : 

„De aceeaşi pedeapsă" (închiso"e de la două luni pînă la cinci ani' 
„este p asibil acela care, î n  modul arătat mai sus• {prin v iu grai, scris, 
ilustra/ii sau în orice alt mod), „aduce ofense reginei. Acela care, în mo
dul arătat mai sus, aduce ofense moştenitorului tronului (?) sau altut 
membru al casei regale„. va fi pedepsit cu închisoare de la o lună la 
trei ani". 

După cum am mai arătat, pentru ofensă adusă „însuşi şe
fului statului " ,  dreptul vechi-prusian prevedea o pedeapsă de 
numai doi ani închisoare. Progresul pe care-l marchează 
proiectul de lege cu privire la presă este evident, deoarece 
prevede pentru ofensa adusă persoanelor de rangul al doilea : 
pentru ofensă adusă reginei cinci ani închisoare, iar pentru 
ofensă adusă moştenitorului tronului (?) şi „altoru membri 
ai „casei regale" trei i închisoare. 

Legea renană cunoaşte tot atît de puţin o ofensă adusă
„reginei" etc. ca şi ofensa adusă „însuşi şefului statului " .  
Pînă acum ziarele renane au putut, fără a fi pedepsite, să 
flecărească despre „speranţele curţii cu privire la  un eve
niment neaşteptat" ,  ceea ce uneori, din motive medicale, 
poate fi de asemenea o manifestare a lipsei de respect. 

In sfîrşit, ex-brevetatul proiect de lege penală al Comi
siilor unite a încadrat ofensa adusă „reginei " într-o categorie 
inferioară ofensei aduse „şefului statului" ,  sancţionînd 
această ofensă (§ 103) cu trei ani închisoare în loc de  
cinci ani. Iar în ceea ce priveşte aceeaşi pedeapsă pentru 
ofensă adusă „reginei " şi celorlalţi membri ai familiei regale, 
expunerea de motive din 1847 arată că şi adunările repre
zentanţilor stărilor sociale din Renania, Silezia, Saxonia şi 
Pomerania au vrut să facă o distincţie între aceste persoane, 
dar că guvernul nu poate să dea curs acestei jalnice „cazu
istici " .  

Guvernul de  mină forte Manteuffel n-a socotit „cazu
istica" vechilor adunări ale reprezentanţilor stărilor sociale 
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din Renania, Silezia, Saxonia nedemnă de el. N-a făcut oare 
parte şi fabricantul de mătase von der Heidt dintre cazuiştii 
patentaţi din acea vreme 1 Proiectul de lege Manteuffel-von 
der Heidt cu privire la presă „stabileşte" distincţia cazuistică 
dintre regină şi ceilalţi membri ai casei regale ; el o stabi
leşte potrivit dezvoltării progresive a respectului general 
faţă de demnitatea regală după evenimentele din martie. 
Vechile adunări ale reprezentanţilor stărilor sociale din 
Renania, Silezia, Pomerania cereau să se facă o distincţie 
între regină şi ceilalţi membri i familiei regale, astfel ca 
pedeapsa egală - de trei ani închisoare - să fie uşurată în 
cazul ofensei aduse acestora din urmă ; guvenul de mină 
forte Manteuffel-von der Heidt acceptă distincţia, însă numai 
pentru a majora pedeapsa pentru ofensă adusă reginei la 
nivelul, de curînd majorat, al ofensei aduse „şefului statului " .  

De o egală capacitate de  dezvoltare a noţiunii de  maies
tate dă dovadă prevederea complementară a aceluiaşi para
graf, potrivit căuia ofensa adusă oricărui „şef de stat ger
man" se pedepseşte, ca şi ofensa adusă „moştenitorului tro
nului " ,  cu trei ani închisoare. 

Conform legii renane, ofensele aduse „şefilor altor state" 
sînt pedepsite la fel ca injuriile aduse persoanelor particu
lare (cu o amendă în bani de 5 fr.) şi numai la plîngerea celui 
ofensat, şi nu din oficiu pe baza caracterului lor public. Potri
vit proiectului de lege penală, respins încă în 1843 de adu
narea reprezentanţilor stărilor sociale din Renania spre „ne
mulţumirea forurilor celor mai înalte" şi care a fost propus 
din nou în 1847, în caz de ofensă adusă suveranilor străini 
şi „soţiilor lor" urma să se aplice o pedeapsă care mergea 
de la două luni închisoare pînă la doi ani muncă corecţio
nală. Dar adunarea reprezentanţilor stărilor sociale din 
Prusia a propus imediata abrogare a acestui articol, iar opo
ziţia iuncherilor westfalici de la ţară a declarat pedeapsa 
iniţială prea mare. Guvenul Manteuffel-von der Heidt 
umple, în fine, gravele lacune de după martie ale legislaţiei 
renane, majorînd pedeapsa contestată de reprezentanţii cen
zitari renani şi westfalici de la doi ani la trei ani şi luînd 
apărarea donchişotului pomeranian al Dietei unite : 

„Libertatea presei, o adevărată publicitate a judecăţii şi, 
alături de ele, spînzurătoarea ! "  

In  proiectul de  reformă a presei, inspirat de  forurile cele 
mai înalte, § 19 îşi are semnificaţia lui memorabilă şi în 
acelaşi timp amuzantă : 
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„Acela care prin viu grai, scris, tipar, ilustraţii sau în orice alt mod 
aduce vreo ofensă.„ 1) uneia dintre cele două Camere («ca atare» ) ,  
2 )  unui membru a l  celor două Camere în  timpul sesiunilor, 3 )  oricăror 
ltor institutii politice, unei autorităţi publice, unui funcţionar public 
va fi pedepsit cu închisoare pînă la 9 luni" .  

In timp ce alde Manteuffel-von der Heidt împrăştie cu 
baionetele „instituţiile politice" ,  adunările conciliatoare şi 
Camerele, „lacunele" din Code penal al renanilor sînt um
plute, în vederea „protecţiei acestor adunări u ,  cu noi cate
gorii de infracţiuni. Guvenul Manteuffel-von der Heidt dă
ruieşte ţării, prin graţia divină-regală, o constituţie patriotică, 
pentru a ferici astfel legislaţia renană cu un nou gen de in
frac/iune, pînă acum necunoscută : „ofensă adusă Camerelor" . 

„Libertatea presei, publicitatea judecă/ii şi, alături de ele, 
spînzurătoarea lu  

Renanii ar trebui să ia aminte din timp. Istoria adaptări
lor anterioare ale legislaţiei renane la dreptul prusian şi 
desăvîrşirea hohenzollemiană a făgăduielilor din martie le 
vor arăta la ce anume se pot aştepta de la cuceririle de din
colo de Rin. 

Cit priveşte atentatele de pînă acum ale legii marţiale 
împotriva lui Code penal, scopul lor nu era altul decît anexa
rea completă a provinciilor renane la provinciile vechi
prusiene, o anexare care nu va fi desăvîrşită atîta timp cit 
Renania nu va fi supusă definitiv bitei dreptului prusian. 
Prin noul proiect de lege însă, sub pretextul umplerii „lacune
lor" legislaţiei renane cu avantajele dreptului prusian, este 
completată toleranţa „lacunară" a însuşi dreptului prusian 
pentru vechile provincii. 

Oricît de jalnică ar fi actuala Cameră, totuşi nu ne aş
teptăm din partea ei să adopte aceste proiecte de lege. Ne 
aşteptăm însă ca după aceea să fim gratifica/i cu spînzură
toarea hohenzollemiană a presei. Şi tocmai acest lucru îl 
-şi dorim. 

Scris de K. Marx 
la 2 1-22 martie 1 849 

ublicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 252 şi  253 
ln 22 şi 23 martie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 25 martie. Mărturisim cititorilor noştri că ne 
hotărîm fără prea multă tragere de inimă să facem o analiză 
mai minuţioasă a dezbaterilor aşa-zisei cea de-a doua Ca
meră de la Berlin. Oricît de lipsite de importanţă şi de anoste 
au fost dezbaterile Adunării conciliatoare dizolvate, ele au 
prezentat cel puţin interes din punct de vedere al actuali
tăţii ; deşi au atins probleme care nu exercitau nici o in
fluenţă asupra destinelor Europei, legi care de la bun început 
erau sortite unei existenţe scurte, ele s-au ocupat totuşi de 
interesele noastre imediate ; în ele s-a reflectat, ca într-o 
oglindă fidelă, creşterea reacţiunii în Prusia. In schimb, dez
baterile din actuala Cameră nu urmăresc decît să legalizeze 
contrarevoluţia, care s-a şi desăvîrşit. Nu este vorba de pre
zent, el a fost exclus prin interzicerea interpelărilor ; este 
vorba de trecut, de interregnul care a durat de la 5 decembrie 
pînă la 26 februarie 284, şi dacă Camera nu recunoaşte ne
condiţionat acest interregn, atunci ea va fi dizolvată, iar acti
vitatea ei se va dovedi încă o dată zadarnică. 

Şi cum să te interesezi de asemenea dezbateri în timp ce 
în Ungaria şi în Italia revoluţia şi contrarevoluţia se în
fruntă cu arma în mînă, în timp ce ruşii se află la graniţa de 
răsărit şi Franţa se pregăteşte pentru o nouă revoluţie care 
va zgudui din temelii lumea ? 

In special dezbaterile în legătură cu adresa sînt tot ce 
poate fi mai anost din cîte ne reamintim să i citit vreodată. 
Dezbaterile gravitează, fireşte, exclusiv în jurul problemei 
de a recunoaşte sau nu aşa-zisa constituţie care a fost acor
dată. Dar ce importanţă poate avea faptul dacă această 
Cameră - aleasă în condiţiile stării de asediu şi sub impresia 
deprimantă a unei contrarevoluţii încununate de succes, 
care-şi ţine şedinţele într-un ungher al Berlinului aflat sub 
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stare de asediu, Cameră care nu are voie să crîcnească dacă 
nu vrea să fie dizolvată - recunoaşte sau nu acest docu
ment ? Ca şi cum mersul revoluţiei europene, care va face 
praf şi pulbere toate constituţiile actualmente în vigoare, 
acordate şi neacordate, va fi cît de cît schimbat dacă Camera 
va recunoaşte sau nu acest document ! 

Din toate dezbaterile, singurul lucru care prezintă interes 
este insolenţa de băieţoi a dreptei şi moliciunea laşă a 
stîngii. 

Domnii reglişti sînt incorigibili. De îndată ce, datorită 
ajutorului soldăţimii docile, treburile lor merg vremelnic mai 
bine, ei se şi văd din nou în ţara făgăduinţei şi folosesc un 
ton de o impertinenţă care întrece tot ce şi-a permis pînă 
atunci statul politist. 

Domnii de stînga, în schimb, îşi reduc pretenţiile în mă
sura în care dreapta şi le ridică. Din toate discursurile celor 
de stînga se degajă acea deprimare care însoţeşte decepţiile 
cumplite, acea resemnare a foştilor deputaţi ai adunării care, 
după ce a lăsat revoluţia să se împotmolească şi apoi să se 
afunde în mocirla creată de ea însăşi, s-a înecat strigînd cu 
amărăciune : poporul nu este încă copt ! 

lnşişi deputaţii de extremă stîngă, în loc să se opună di
rect întregii adunări, continuă să nutrească speranţa că vor 
obţine ceva în Cameră şi cu ajutorul Camerei şi că stînga va 
dobîndi majoritatea. ln loc să adopte în parlament o poziţie 
extraparlamentară, singura onorabilă într-o asemenea Cameră, 
ei fac căii parlamentare o concesie după alta ; în loc să facă 
pe cît posibil abstracţie de punctul de vedere constituţional, 
ei caută cu tot dinadinsul prilejul ca de dragul păcii să coche
teze cu el. 

Toate aceste dezbateri se duc în jurul problemei de a re
cunoaşte sau nu aşa-zisa constituţie. Stînga, care se con
sidera ea înseşi urmaşa majorităţii, care în fosta Adunare 
conciliatoare a hotărît să se refuze plata impozitelor, ar fi 
trebuit să înceapă cu cel mai hotărît protest împotriva lovi
turii de stat de la 5 decembrie. Şi ce face ea ? Se declară 
gata să recunoască dizolvarea Adunării naţionale ca un fapt 
împlinit, să renunţe la disputa de principii în ceea ce pri
veşte legalitatea bastardului care a fost acordat, să ierte în 
numele dragostei toate loviturile şi ofensele primite şi să 
treacă neîntîrziat la revizuirea constituţiei. 
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Dreapta respinge, fireşte, cu dispreţul cuvenit această 
propunere laşă şi sileşte stînga să treacă la o dispută de 
principii. 

Stînga nici nu merită altceva. De ce îşi închipuie aceşti 
domni că se poate realiza ceva acolo unde nu este nimic de 
realizat ? De ce îşi bagă în cap că r avea menirea să obţină 
pe cale parlamentară ceea ce poate fi obţinut numai pe cale 
revoluţionară, prin forţa armelor ? Bineînţeles, „datorită acti
vităţii parlamentare",  aceşti domni „au atins acea culme" 
de Ia înălţimea căreia deputatul Waldeck ştie să ne poves
tească atîtea lucruri frumoase, de la înălţimea căreia apare 
l'esprit de cops *, şi energia revoluţionară - s'il y en 
avait ** - se volatilizează. 

Primul orator al pestriţului partid numit stînga este 
d-l von Berg. Să nu vă închipuiţi însă că-l aveţi din nou în 
faţă pe micul şi veselul abate care anul trecut se pricepea 
atît de bine să-i necăjească pe domnii de dreapta cu tot felul 
de picanterii. D-l Berg nu mai e abate ; e pastor. 

El consideră că ar fi fost de dorit ca proiectul de adresă 
să fie în aşa fel întocmit încît „să-l adopte o majoritate cit 
mai mare" .  Cmera ar fi trebuit să dovedească ţării „că re
prezentanţii ei nu au de gînd să sacrifice binele ţării unor 
simple lupte de principii" .  In încheierea cuvîntării sale, 
d-l Berg constată că proiectul este lipsit de „acel spirit de 
conciliere de care noi sîntem pătrunşi (?), precum şi de nă
zuinţa de a se ajunge la o „înţelegere" .  El proroceşte Came
rei că dezbaterile în jurul adresei nu vor „consolida pacea şi 
speranţa patriei într-un viitor mai bun" .  

Intr-adevăr I Oare alegătorii din Jilich şi  Diren să-l fi 
trimis pe d-l Berg la  Berlin ca să declare că lupta pentru 
dreptul poporului de a-şi elabora el însuşi o constituţie este 
o simplă „luptă de principii " , ca să predice de pe amvon „îm
păcare" şi „înţelegere" şi să flecărească despre „pace" cînd 
nu poate fi vorba decît de război ? 

Dv., d-le capelan Berg, aţi fost ales nu în calitate de pre
dicator, ci pentru că aţi fost printre cei care au hotărît să se 
refuze plata impozitelor. Alegerea dv. nu a fost în interesul 
păcii, ci din capul locului ea a însemnat o declaraţie de 
război făcută loviturii de stat. Nu pentru a pleda în favoarea 
concilierii şi înţelegerii, ci pentru a protesta aţi fost trimis 
la Berlin. Şi iată că acum, cînd sînteţi deputat, declaraţi că 

* - spiritul de castă. - Nota Trad. 
•• - dacă ea r exista. - Nota Trad. 
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lupta dintre suveranitatea poporului şi „atotputenicia co
roanei u nu e decît o simplă luptă de principii, cu totul sterilă ! 

Majoritatea deputaţilor care au hotărît să se refuze plata 
impozitelor au fost realeşi nu pentru că întreaga lor activi
tate din mai pînă în noiembrie 1848 i-ar fi mulţumit pe alegă
tori, ci pentru că, hotărînd acest lucru, s-au situat pe un 
teren revoluţionar, pentru că se putea spera că loviturile pe 
care le primeau din partea guvernului, le vor deschide, în 
sfîrşit, ochii, făcîndu-i să înţeleagă cum trebuie să te porţi 
faţă de coroană şi faţă de guvern ca  să obţii ceva. Se nădăj
duia că prin aceasta fiecare dintre ei va face măcar un pas 
mai spre stînga. 

A reieşit însă că lecţia dată în noiembrie n-a întîrziat 
să-şi arate rnadele. In loc să facă un pas mai spre stînga, 
aceşti domni l-au făcut mai spre dreapta. Cu cel mai bine 
intenţionat patetism de tînguitori 285 ei predică împăcarea şi 
înţelegerea. Ei declară că sînt gata să uite şi să ierte corecţia 
care li s-a aplicat şi propun pacea. Merită deci din plin rîse
tele batjocoritoare cu care li se respinge propunerea. 

Urmează la cuvînt d-l conte Renard, moşier din Silezia. 
D-lui Renard îi place să creadă că în martie nu a avut loc 

nici o răsturnare, ci că s-a adăugat doar un factor nou. Co
roana rămîne coroană, i se adaugă numai ca „factor hotărî
tor" reprezentanţa stărilor sociale ( !) ,  prin care poporul are 
vot consultativ. In rest totul rămîne cum a fost. (Într-adevăr 
tocmai aşa ceva urmează să ne fie acordat sub forma consti
tuţiei cu dumnezeu înainte pentru rege şi patrie, şi apoi să 
fie revizuit) . Deputatul trebuie „să reprezinte constituţia po
porului în totalitatea sa, adică poporul împreună cu suve
ranul, nu însă poporul împotriva suveranului " .  (Se pune 
atunci întrebarea la ce mai serveşte suveranul dacă oricum 
deputaţii îl „reprezintău ?) . După această nouă teorie a statu
lui, d-l Renard mai declară Camerei următoarele : Camera 
nu este nicidecum chemată „să se tocmească cu coroana" -
adică să cadă la învoială -, „să se angajeze într-o ceartă de 
cuvinte cu ea sau chiar, dacă vreţi, cu privire la drepturiu ; 
guvernul şi Camera nu sînt nicidecum „avocaţii a două părţi 
care sînt în procesu .  Deputatul care"şi înţelege altfel man
datul său „face război civil în teorie" .  

D-l Renard vorbeşte destul de clar. In statele constituţio
nale profane parlamentul guvernează prin comitetul său, gu
vernul, iar regele nu are alt drept decît să spună amin şi să 
semneze. Aşa a fost şi la noi în zilele de grele încercări, în 
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timpul lui Camphausen, Hanserhann şi Pfuel. Dar, în monar· 
hia constituţională regală-prusiană prin graţia lui dumnezeu, 
lucrurile stau tocmai invers : regele guvenează prin miniştrii 
săi şi vai de parlament dacă se încumetă să facă altceva decît 
să spună amin la efuziunile regelui prin graţia lui dumnezeu l 

„Cea mai elocventă dovadă - continuă d-l Renard - că intre c
ronă şi popor nu există ii o ruptură o constituie momentul de faţă, 
cînd in toate provinciile se discută u o însufleţire generală problema' 
germnă„. Cauza acestei însufleţiri„. trebuie căutată Ia mulţi mai ale
în demnitatea şi în grandoarea ereditarei nostre dinastii prin graţia lu> 
dunezeu, . dinastiei cavalereşti şi victorioase• {în special în Champagne, 
la Iena 286 şi  la 18 martie 1 848) „a Hohenzollenilor. (nimaţie şi strigăte 
de bravo ! ) • .  

Ca mărturie a acestei însufleţiri stă faptul că în aceeaşi 
zi de 1 9  martie, cînd d-l Renard a rostit aceste cuvinte, la 
Giirzenich * 5.000 de oameni 1 11-au huiduit pe împăratul ger
man" ; că, la cîteva zile după acest incident, la Frankfurt 
a fost respinsă candidatura regelui Prusiei ca împărat eredi
tar ; stă j alnica majoritate de 4 voturi care s-a pronunţat în 
genere alaltăieri la Frankfurt pentru un împărat ereditar. 

Nu, exclamă în cele din urmă Renard, care de altfel nu 
e în nici un caz o vulpe ** : „nimănui nu trebuie să-i reuşească 
şi nu-i va reuşi să distrugă printr-o otravă dizolvantă rana 
care vrea să se lecuiască şi tinde spre o viaţă nouă, şi să facă 
din fisura eventual produsă" (vasăzică există totuşi I) 110 pră
pastie de netrecut ! "  

Prea onorabile Renard ! Fie ca răuvoitorilor să nu le  
reuşească niciodată 1 1să distrugă printr-o otravă dizolvantă 
viaţa nouă din rana" făcută în primăvara anului trecut port
felului tău doldora de aur pe seama privilegiilor feudale, 
rană care, prin graţia divină ce se revarsă din nou asupra ta, 
„vrea să se lecuiască şi tinde spre o viaţă nouă" ,  „făcînd din 
fisura, eventual produsă, o prăpastie de netrecut" între veni
turile şi cheltuielile tale I 

La tribună se urcă d-l Jacoby. Nici d-l Jacoby, deşi este 
mai categoric decît Berg şi-şi formulează raţionamentele mai 
limpede şi mai precis, nu poate renunţa la formulele diplo
matice. După părerea lui, recunoaşterea constituţiei în adresă 
este deplasată, deoarece acest lucru nu poate fi făcut în trea
căt, şi este inoportună, deoarece constituţia nu este încă r-

* Vezi volumul de faţă, pag, 4748. - Nota Red. 
* Jc de uvinte : Renrd - nume de familie ; „rnard• - ulpe, -

Nota Rd. 

27 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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"izuită definitiv, sancţionată şi consfinţită prin jurămînt. Ca 
şi cum recunoaşterea unei asemenea constituţii ar putea vreo
dată să nu fie deplasată şi inoportună I 

Nici d-l Jacoby „nu vrea să reia vechea dispută" cu pri
vire la dizolvarea Adunării conciliatoare. El vrea „să lase pe 
seama istoriei imparţiale"  să hotărască dacă această dizol
vare a fost un act salutar sau scopul final al unei conspiraţii 
diplomatice. „Istoria imparţială"  va înregistra că oamenii 
cre vorbeau în gura mare atunci cînd constituiau majoritatea 
se comportă acum, cînd sînt în minoritate, cu supunerea unor 
şcolari pedepsiţi. 

„In ceea ce priveşte recunoaşterea constituţiei de către popor, re
buie să obiectez c ă  adunarea noastră este singurul organ legal, singurul 
orgn chemat să recunoască constituţia" . 

Nu, d-le Jacoby, adunarea dv. nu este nicidecum un ase
menea organ. Adunarea dv. nu este altceva decît un organ 
creat în special în urma unor maşinaţii ale guvenului, organ 
ales pe baza aşa-zisei legi electorale acordate şi în condiţiile 
faimoasei „independenţe" a alegătorilor 287 • Adunarea dv. 
poate, fireşte, să recunoască constituţia, dar aceasta nu va fi 
decît o recunoaştere a constituţiei acordate de către însăşi 
constituţia acordată. Poporul se va sinchisi prea puţin de 
acest lucru, iar „istoria imparţială" va înregistra curînd că, 
în ciuda faptului că aţi recunoscut această aşa-zisă consti
tuţie - admiţînd că s-ar ajunge la acest lucru -, ea a fost 
călcată în picioare de mersul revoluţiei europene şi a dispă
rut nu se ştie cum. 

Probabil că d-l Jacoby ştie acest lucru tot aşa de bine ca 
şi noi ; deputaţii de dreapta ştiu şi ei că el ştie acest lucru ; 
la ce bun atunci toată această flecăreală despre terenul lega
lităţii, cu atît mai mult cu cît există intenia de a pune la 
îndoială terenul legal al adunării dizolvate I 

D-l Scherer, avocat şi deputat de Disseldorf şi Elberfeld, 
se arată extrem de indignat de proiectul de adresă prezentat 
de D'Ester. El consideră că delegaţia care ar înmîna regelui 
o atare adresă „trebuie să fie urmată de insurecţia armată" .  
Cînd î n  urma t a  vine insurecţia amată, d-le Scherer, vor
beşti cu totul altfel cu regii I 

Acest proiect „aruncă torţa în ţară" ; dar d-l Scherer este 
de părere că „ea nu va incendia, ci va dăuna numai acelora 
care o poartă". 

Mai limpede nici nu se putea vorbi. D-l Scherer sfătuieşte 
cu bunăvoinţă stînga să-şi retragă proiectul ; de nu, într-o 
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bună i se va pomni arestată, În ciuda paragrafelor cu pri
vire la inviolabilitatea deputaţilor. Omenos sfat, nimic de 
zis, d-le Scherer I 

La tribună se urcă acum d-l Waldeck. E neschimbat ; e de 
stînga, dar nici cu un pas mai de stînga decît e îngăduit 
cuiva dacă vrea să fie acceptat. D-l Waldeck îşi începe ex
punerea exprimîndu-şi indignarea că dreapta nu conteneşte 
să-i atribuie funesta dispută în legătură cu lovitura de stat 
din noiembrie. D-l Waldeck şi „partidul său" au arătat „destul 
de limpede că această ceartă de principii nici n-ar fi trebuit 
să pornească" .  După părerea lui, „adunarea este de acord" 
(destul de rău !) „asupra felului cum să se procedeze cu consti
tuţia" ,  anume că trebuie revizuită. D-l Waldeck explică din 
nou de ce consideră el lupta de principii inutilă şi mai face 
încă o dată apel la cele mai bune sentimente ale dreptei : 
„nu puteţi oare lăsa pentru un timp această problemă deo
parte ?„. Vederile dv. nu vor avea nimic de pierdut de pe 
urma acestui fapt ; menajaţi însă vederile altora /" 

Limbaj demn de un deputat al „reprezentanţei" dizolvate 
„a poporului" ,  adresat majorităţii care-şi freacă bucuroasă 
mîinile cînd îşi aminteşte de reuşita dizolvare a Adunării 
naţionale I 

, ,Menaj aţi însă vederile altora I "  Marele om imploră 
menajamente I 

Abia cînd elaborarea constituţiei va fi terminată, abia 
atunci, „speră" ministrul viitorului, „datorită activităţii par
lamentare adunarea se va ridica realmente la acea înălţime 
care este necesară pentru a înţelege cum trebuie urmările 
unei atare declaraţii" (cu privire la valabilitatea consti
tuţiei) I 

lntr-adevăr I Oare proaspeţii noştri cavalei de tribună 
parlamentară, cu o practică parlamentară de numai şapte luni, 
nu fac pe atotştiutorii şi pe deştepţii, compotîndu-se ca şi 
cum ar sta de cincizeci de ani pe băncile bisericii Sf. Ştefan şi 
ar fi trecut prin toate Camerele de la Paris, începînd cu 
„Chambre introuvable " din 1815  pînă la „Chambre introu
vable" din 24 februarie ? 288 

Dar un lucru e adevărat. Cavalerii noştri de tribună par
lamentară, în decursul scurtei lor cariere, s-au îndopat cu 
atîta autosatisfacţie parlamentară şi au consumat atîta ener
gie revoluţionară - si jamais il y en avait * - de parcă ar 
fi încărunţit în patosul dezbaterilor parlamentare. 

' - dacă r fi avut-o vreodată. - Nota Tr.. 

27* 
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După d-l Waldeck îşi desfăşoară arta oratorică fosta exce
lenţă, pe vremuri atotputenicul domn von Bodelschwingh. 

Ca şi d-l Manteuffel, fostul superior al acestuia a devenit, 
„la porunca maiestăţii-saleu,  adept al monarhiei constituţio
nale I Este cit se poate de comic să-l auzi pe ultimul premier 
al monarhiei absolute apărînd monarhia constituţională. 

Pînă la revoluţia din februarie, d-l Bodelschwingh trecea 
drept cel mai bun orator al guvernului de pe atunci. In Dieta 
unită el a reuşit să se strecoare cu mult mai bine decit alţii. 
Cînd citeşti însă actuala sa cuvîntare, te înspăimîntă, în 
propriul său interes, stupiditatea şi platitudinea acestei stranii 
cuvîntări. D-l Bodelschwingh a devenit constituţionalist la 
comandă ; abstracţie făcind însă de acest calificativ, el a ră
mas - nu se ştie dacă la comandă sau nu - acelaşi. El se 
scuză că a trăit „retras la ţară u ; dar mai curînd ai crede că 
s-a lăsat îngropat un an întreg. 

El recunoaşte că proiectul de adresă propus de stînga, 
proiect cit se poate de nevinovat, 1 1 1-a  edificat asupra vedei
lor ei într-un mod şi într-o măsură cum nu şi-ar fi putut nici 
pe departe imagina înainte de a veni în Cameră u .  

Quel bonhomme I * S e  vede că, p e  vremea cind d-l Bo
delschwingh mai guverna Prusia, tare prost l-au informat 
numeroşii lui spioni plătiţi cu banii noşti, dacă el este acum 
gata să creadă că de atunci încoace toate aceste fenomene 
au răsărit deodată ca din pămînt I 

Stînga declarase că ea nu se află în Cameră pe baza cartei 
elaborate în spiritul curţilor marţiale, ci pe baza votului 
universal. Ce răspunde d-l Bodelschwingh ? 

„Dacă mandatele nosre derivă n votul uiversal, atunci toate 
formalităţile" (de validare a alegerilor} „sînt de prisos. E destul să ne 
ducem în piaţă şi să spunem : legeţi-mă I Nu ştiu de cite fracţiuni din 
votul universal cnsideraţi că este nevoie pentu a revendica drptul de 
a intra in această Cameră. Luaţi cit poftiţi ; în felul acesta veţi înrni 
cu uşurinţă un număr suficient de voturi, in Z că s-ar recunoaşte acst 
drept, incinta acestei .re s-ar mple rînd în a măsură, incit nu 
ar i rămine loc pentru noi ; cel puţn în cea ce mă priveşte, aş e
nunţa atunci la mandat - şi cu cit mai curînd, cu atit mai bine". 

Nu ne-am mira dacă vreun ţăran oarecare din Westfalia 
sau d-l von Bodelschwingh, pe vremea cind mai era încă i
nistru, ar fi exprimat această idee profundă cu privire la votul 
universal. Pasajul mai sus citat prezintă interes prin faptul 
că demonstrează cum puteai fi premier în Prusia şi cum 

• - e nătîng I - Nota Trad. 
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puteai conduce întreaga birocraţie disciplinată „fără să ai 
habar" de problemele cel mai stringente de importanţă euro
peană. Dar ca să ai o fantezie atît de extraordinară în legă
tură cu votul universal după ce în Franţa acesta a fost în 
vigoare de două ori, după ce în Prusia nu numai că ceea ce 
stînga numeşte vot universal a fost de două ori în vigoare, 
dar chiar i-a acordat însuşi d-lui Bodelschwingh mandatul 
său în Cameră - pentru aceasta trebuie să fi fost ministru 
prusian antideluvian I Dar să nu uităm că d-l Bodelschwingh 
a fost îngropat şi a înviat abia „la comanda maiestăţii-sale " 
de a intra în Cmeră I 

Mai departe d-l Bodelschwingh spune : 

„Chiar dacă nu sîntem nicidecum de părere că abia prin rev1zwre 
această constituţie va căpăta valabilitate, avem toată încrederea că c
roana nu va refuza să satisfacă doleanţele ( I)  Camerei„. Spnem acst 
luu fiind conştienţi că nu trebuie să ne tocim şi să ne cetăm cu 
guvenul ca şi cum am avea în faţă nişte du.mani ; dimpotrivă, sîntem 
convinşi că în faţa noastră stă co:oana, care, ca şi noi, are în vedere 
numai binele patriei... că n zile bune ca şi în zile rele stăm strîns uniţi 
în jurul tronului„.  temelia cucerniciei, respectului faţă de lge, sentimen
tului obştesc etc.•.  

D-l Bodelschwingh îşi închipuia că încă mai vorbeşte în 
Dieta unită. Acum, ca şi mai înainte, el se situează pe terenul 
încrederii. Şi pe bună dreptate I Căci Camera creată de aşa
numitul vot niversl al stîngii, cu ajutorul paragrafelor 
care prevăd că este de sine stătătoare, al alegerilor indirecte 
şi manevrelor lui Manteuffel, nu trebuie să se ruşineze de loc 
cînd era intitulată : înlta Dietă unită. 

După deputatul Schulze-Delitzsch, care a rostit o cuvîn
tare cu totul lipsită de importanţă, urmează la tribună fosta 
excelenţă d-l conte Anim. Spre deosebire de d-l Bodel
schwingh, d-l Arnim nu a dormit anul trecut. El ştie ce vrea. 

E limpede, spune el, de ce vrem să recunoaştem de îndată 
constituţia în întregul ei. 

„Putem fi o are aut de siguri că revizuirea constituţiei va ajunge la 
n rezultat ? Şi dacă nu ? e va i socotit atnci o lege fundamentală ? 
Tocmai pentru că ne aflăm într-o situaţie în care nu este sigur că e va 
.junge l a  o inţelgere între cele rei puteri in ceea ce priveşte revi
uirea c onstituţiei, tocmai de aceea este important ::a şi in acest caz 
poporul să aibă o constituţie. 

E clar ? Aceasta este a doua aluzie discretă în decursul 
aceleiaşi şedinţe. 

Şi deputatul D'Ester se împotriveşte proiectului comisiei. 
Cuvîntarea lui D'Ester este incontestabil cea mai bună din 
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cîte s-au rostit de deputaţii stîngii în cursul acestor dezbateri 
generale. Indrăzneala şi vioiciunea cu care deputatul de 
Mayen îi atacă pe domnii deputaţi ai dreptei produce o im
presie plăcută după toate aceste dezbateri deprimante şi plic
ticoase. Dar nici D'Ester nu poate vorbi fără concesii diplo
matice şi tertipuri prlamentre. El spune, de pildă, că şi 
dînsul este perfect de acord că trebuie să se pună capăt revo
luţiei. Dacă, din considerente parlamentare, unui deputat i se 
pot trece cu vederea aceste cuvinte, unui membru al Comi
tetului central democratic nu-i era permis să se exprime nici
odată în felul acesta ; omului cre a început imediat după 
aceea o discuţie cu Wincke în legătură cu „gradul u respectiv 
„de cultură u nu-i era permis să lase să cadă asupra lui nici 
măcar umbra unei bănuieli că ar fi în stare de o asemenea 
trăncăneală. Tot nu-l crede nimeni. 

In încheiere, deputatul Riedel închină un imn de slavă 
faptului că „coroana şi-a asmat din nou dreptul de a 
elabora Jegiu .  Un „bravou ironic îi atrage atenţia că a fost 
indiscret. Speriat el adaugă : „ bineînţeles, în mod pro
vizoriu ! " .  

Aceasta este a treia aluzie discretă la adresa domnilor 
deputaţi I 

Se trece la dezbaterea problemelor speciale, asupra cărora 
ne rezervăm dreptul să revenim mîine. 

Scris de F. Engels 
la 25 .artie 1849 

ubicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 259 
in 30 marie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus dn limba germană 
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Războiul din Italia şi din Ungaria 

Colonia, 27 martie. Războiul din Italia a început 289• O dată 
cu acest război, monarhia habsburgică s-a încărcat cu o po
vară care fără îndoială că o va strivi. 

Atîta timp cît Ungaria nu s-a aflat în război deschis cu 
monarhia unită, ci întreprindea numai acţiuni militare episo
dice împotriva slavilor de sud, Austriei nu i-a fost greu s. 
o scoată la capăt cu italienii revoluţionarizaţi numai pe jumă
tate, fărîmiţaţi şi paralizaţi de tripla trădare a suveranilor 
lor. Şi, totuşi, cîte eforturi a reclamat această victorie I Mai 
întîi a fost nevoie ca papa şi marele duce de Toscana să-şi 
retragă direct sau indirect trupele de pe teritoriul Veneţiei, 
a fost nevoie ca să fie nemijlocit trădată cauza Italiei de 
către Carol Albert şi comandanţii lui de oşti, pe de o parte 
incapabili pe de alta vînduţi, şi înainte de toate a fost nevoie 
ca, printr-o politică de duplicitate şi prin concesii aparente, 
ba maghiarii, ba slavii de sud să fie determinaţi să-şi trimită 
trupele în Italia înainte ca Radetzki să fi putut repurta vic
toriile de la Mincio. Se ştie că abia regimentele de grăniceri 
ale slavilor de sud, trimise în masă în Italia, au făcut ca 
armatele austriece dezorganizate să fie din nou apte de luptă� 

Apoi, atîta timp cît a durat armistiţiul cu Piemontul, atîti 
timp cît Austria nu trebuia decît să-şi menţină armata ei din 
Italia la efectivul de pînă atunci fără a fi nevoită s-o întă
rească peste acest efectiv, Austria a putut să-şi îndrepte· 
grosul armatei ei de 600.000 de soldaţi împotriva Ungariei„ 
a putut să-i respingă pe maghiari, luîndu-le poziţie după po
ziţie, ba în cele din urmă, datorită întăririlor primite zilnic� 
să zdrobească forţele armate ale Ungariei. Ca şi Napoleon„ 
Kossuth n-ar fi putut rezista multă vreme unor forţe 
superioare. 
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Dar războiul din Italia schimbă foarte mult starea de 
lucruri. Din momentul în care denunţarea armistiţiului a de
venit un lucru cert, Austria a trebuit să-şi dubleze trupele 
trimise în Italia, să-şi împartă recruţii proaspăt înrolaţi între 
Windischgratz şi Radetzki. ln felul acesta este de presupus 
că nici unul, nici altul nu vor primi destule întăriri. 

De aceea, dacă în ceea ce-i priveşte pe maghiari şi pe 
italieni este vorba doar să  cîştige timp - timp pentru a-şi 
procura şi a-şi fabrica arme, timp pentru a-i instrui pe mili
ţieni şi pe membrii gărzilor naţionale încît să devină soldaţi 
apţi de luptă, timp pentru revoluţionarea ţării -, Austria, în 
comparaţie cu adversarii ei, slăbeşte pe zi ce trece. 

In timp ce Roma, Toscana şi chiar Piemontul sînt împinse, 
prin însuşi mersul războiului, tot mai mult spre revoluţie şi 
silite din zi în zi să-şi sporească energia revoluţionară, în 
timp ce ele pot aştepta criza din Franţa care se apropie cu 
paşi repezi, în Austria cel de-al treilea element dezorganiza
tor, opoziţia slavă, cîştigă zi de zi tot mai mult teren şi se 
organizează din ce în ce mai bine. Constituţia acordată care, 
drept recunoştinţă pentru faptul că slavii au salvat Austria, 
îi  aruncă înapoi în starea dinaintea revoluţiei din martie, ne
număratele ofense aduse slavilor prin abuzurile birocraţiei şi 
soldăţimii, toate acestea sînt fapte consumate, care nu mai 
pot fi schimbate. 

Se înţelege că în aceste împrejurări „K6lnische Zeitungu 
arde de nerăbdare să vadă că trupele imperiale pun capăt 
războiului neplăcut împotriva Ungariei. Ca atare a comunicat 
ieri că trei coloane ale trupelor imperiale au trecut Tisa, 
ştire cu atît mai verosimilă cu cît nu a fost pînă în prezent 
confirmată de nici un comunicat. Din altă parte se comunică 
în schimb că, dimpotrivă, armata maghiară înaintează în 
marş forţat spre Pesta cu intenţia vădită de a elibera Komor
nul * asediat. Deşi supus unui bombardament violent, Komor
nul rezistă vitejeşte. ln timpul bombardamentului, apărătorii 
Komonului n-au tras nici un foc de armă ; dar cînd austriecii 
au încercat să treacă la atac, împotriva lor s-a deschis un foc 
ucigător de mitralii care i-a silit să se retragă cu mari pier
deri. Se zvoneşte că regimentul de ulani polonezi al ducelui 
de Coburg ar fi trecut de partea maghiarilor în momentul 
cînd Dembinski, aşteptînd liniştit atacul acestuia, a pus or
chestra să cînte „Polonia nu e încă pierdută u 290• 

• Denumirea ungară : Komarom. - Nota Red. 
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Acestea sînt toate ştirile pe care le putem da astăzi în 
1egătură cu teatrul de război ungar. Curierul de la Viena 
.din 23 martie nu a sosit încă. 

Să ne întoarcem acum la teatrul de război italian. Aici, 
armata piemonteză este dispusă în arc de-a lungul rîurilor 
Ticino şi Pad. Linia întîi a acestei armate se întinde de la 
Arona peste Novara, Vigevano, Voghera pînă la Castel-San 
Giovanni în preajma Piacenzei. Rezervele ei se află la cîteva 
mile în spatele acestei linii, pe rîurile Sesia şi Bormida în 
apropiere de Vercelli, Trina şi Alessandria. La extremitatea 
flancului drept, lingă Sarzana, la graniţa toscano-modeneză, 
se află un corp special de armată sub comanda lui La Mar
mora, gata să invadeze Parma şi Modena prin trecătorile din 
Lunigiana, pentru a face din stînga joncţiunea cu flancul 
drept al armatei principale şi din dreapta cu armatele toscane 
Şi romane, şi să treacă, după împrejurări, Padul şi Adigele 
spre a opera pe teritoriul Veneţiei. 

De cealaltă parte, pe malul stîng al rîului Ticino şi al 
Padului, se află Radetzki. După cum se ştie, armata lui este 
împărţită în două corpuri, dintre care unul ocupă Lombardia, 
iar celălalt Veneţia. In timp ce din această provincie nu se 
-semnalează nici o dislocare de trupe, din toate părţile ne 
parvin ştiri că Radetzki şi-a concentrat la Ticino întreaga 
armată din Lombardia. El şi-a rechemat toate trupele din 
Parma, lăsînd în fortăreaţa Modena doar cîteva sute de oa
meni. La Varessa, Como, Val d'Intelvi şi Valtellina nu au ră
mas nici un fel de unităţi militare şi chiar grănicerii de la 
vamă au dispărut. 

Intreaga armată aflată la dispoziţia lui Radetzki, cu un 
efectiv de 50.000 de oameni, este înşirată de-a lungul Ticinu
lui de la Magenta pînă la Pavia şi de-a lungul Padului de la 
Pavia pînă la Piacenza. 

Se spune că Radetzki ar fi avut planul temerar de a trece 
imediat cu această armată Ticinul şi de a se îndrepta, profi
tînd de zăpăceala care s-ar fi produs fără doar şi poate în 
rîndurile italienilor, direct spre Turin. Ne amintim că şi anul 
trecut Radetzki a făurit, şi nu o dată, asemenea planuri napo
leoniene şi că şi atunci a plătit scump pentru ele. De astă 
dată însă întregul Consiliu de război s-a pronunţat împotriva 
acestui plan şi s-a hotărît ca, fără să se dea o luptă decisivă, 
-armata să se retragă în direcţia Adda, Oglio şi, la nevoie, 
chiar în direcţia Chiesa, pentru a primi acolo întăriri din 
Veneţia şi din Illiria. 
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Depinde de operaţiile piemontezilor şi de entuziasmul de 
luptă al lombarzilor dacă austriecii vor efectua această re
tragere fără pierderi şi dacă vor reuşi să-i ţină mult timp în loc 
pe piemontezi. Versantul sudic al Alpilor, anume Como, 
Brianza, Alpii Bergamezi, Veltlin (Val Tellina) şi regiunea 
Brescia, care au şi fost în cea mai mare parte părăsite de 
austrieci, se pretează în cel mai înalt grad pentru războiul 
naţional de partizani. Austriecii, concentraţi în regiunea de 
şes, trebuie să renunţe la munţi. Printr-o înaintare rapidă, cu 
trupe uşor înarmate, piemontezii pot organiza aici repede în 
flancul drept al austriecilor un război de guerillă care să 
ameninţe flancul şi ,  în caz de înfrîngere a unui corp de ar
mată izolat, să pună în primejdie retragerea trupelor impe
riale, să le taie comunicaţia şi să răspîndească insurecţia 
pînă în Alpii Tridentini. Garibaldi ar fi aici la locul lui. Dar 
nici prin gînd nu-i va trece să mai intre o dată în slujba 
trădătorului Carol-Albert 291, 

Armata din Toscana şi din Roma, sprijinită de La Mar
mora, urmează să ocupe linia Padului de la Piacenza pînă la 
Ferrara, să treacă cît mai curînd posibil Padul şi apoi Adi
gele, să-i taie lui Radetzki legătura u corpul de armată 
austro-veneţian şi să  opereze pe flancul stîng, respectiv în. 
spatele acestuia. Totuşi este greu de presupus ca această ar
mată să sosească destul de repede pentru a influenţa primele 
acţiuni militare. 

Dar factorul cel mai hotărîtor este comportarea piemon
tezilor. Armata lor este bună şi plină de avînt în luptă ; dar, 
dacă va mai fi trădată ca anul trecut, o aşteaptă înfrîngerea. 
Lombarzii cer arme pentru a lupta împotriva asupritorilor 
lor ; dar dacă un guvern burghez nehotărît va paraliza din 
nou, ca anul trecut, răscoala maselor, Radetzki îşi va face 
încă o dată intrarea în Milano. 

Impotriva trădării şi laşităţii guvenului există un singur 
mijloc : revoluţia. Şi se prea poate să fie tocmai nevoie ca 
regele Carol-Albert să-şi calce cuvîntul, ca nobilimea şi bur
ghezia lombardă să trădeze din nou, pentru a duce pînă la 
capăt revoluţia italiană şi totodată războiul Italiei pentru 
independenţă. Dar atunci va fi vai de trădători I 
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Infrîngerea piemoltezilor 

I 

Colonia, 30 martie. Actul de trădare al lui Ramorino a dat 
roade. Armata piemonteză a fost complet zdrobită la Novara 
şi respinsă spre Borgomanero, la poalele Alpilor. Austriecii au 
ocupat Novara, Vercelli şi Trino şi drumul spre Turin le este 
deschis. 

Ştiri mai amănunţite nu ne-au parvenit pînă acum. Un lu
cru este însă cert : fără Ramorino, care a permis austriecilor 
să se strecoare printre diferitele divizii piemonteze şi să izo
leze parte din ele, victoria austriecilor ar fi fost imposibilă. 

Că şi Carol Albert a trădat nu poate fi pus la îndoială. Dar 
dacă a făcut acest lucru numai prin intermediul lui Ramorino 
sau şi altminteri, vom afla abia mai tîrziu. 

Ramorino este aventurierul care - după o carieră mai mult 
decît dubioasă în timpul războiului din Polonia din 1830-
1831 - în 1834, în timpul campaniei din S avoia 292, în ziua 
cînd lucrurile au luat o întorsătură serioasă, a dispărut cu toţi 
banii armateL, şi care mai tîrziu, la Londra, i-a fabricat fostului 
duce al Braunschweigului, în schimbul sumei de 1 .200 de lire 
sterline, un plan de cucerire a Germaniei. 

Insuşi faptul că un asemenea afacerist a putut fi pus în 
acest post denotă că din capul locului Carol-Albert, care se 
temea mai mult de republicanii din Genua şi Turin decît de 
austrieci, era dispus să trădeze. 

Că după această înfrîngere revoluţia şi proclamarea re
publicii sînt aşteptate la Turin reiese din faptul că se fac în
cercări de a le preîntîmpina prin abdicarea lui Carol-Albert 
în favoarea fiului său mai mare. 

Infrîngerea piemontezilor este mai importantă decît toate 
farsele imperiale germane luate la un loc. Ea înseamnă în
frîngerea întregii revoluţii italiene. După înfrîngerea Pie
montului vine rîndul Romei şi Florenţei. 
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De nu sînt înşelătoare toate aceste indicii, tocmai această 
înfrîngere a revoluţiei italiene va fi senalul pentu izbuc
nirea revoluţiei europene. Poporul francez vede că, pe mă
sură ce în interiorul ţării este tot mai oprimat de propria 
-contrarevoluţie, la hotarele ţării se apropie din ce în ce con
trarevoluţia armată din afară. Victoria din iunie şi dictatura 
lui Cavaignac la Paris coincide cu marşul victorios al lui Ra
detzki pînă la Mincio ; alegerea lui Bonaparte ca preşedinte, 
guvernul Barrot şi legea cu privire la cluburi 293 coincid cu 
victoria de la Novara şi cu marşul austriecilor spre Alpi. Pari
sul e copt pentu o nouă revoluţie. Savoia, care de un an se 
pregăteşte să se separe de Piemont şi să se alipească la  
Franţa, care a refuzat să participe la război, Savoia va dori 
să se arunce în braţele Franţei ; Barrot şi Bonaparte o vor 
respinge. Genova şi, poate, Turinul dacă nu va i prea tîrziu 
vor proclama republica şi vor cere ajutoul Franţei, iar Odi
lon Barrot le va răspunde pe un ton grav că el va şti să apere 
integritatea teritoriului Sardiniei. 

Chiar dacă guvernul se face că nu ştie, poporul din Paris 
ştie că Franţa nu-i poate tolera pe austrieci la Turin şi Ge
nova. Şi poporul din Paris nu-i va tolera acolo. El le va răs
punde italienilor printr-o răscoală victorioasă ; iar rmata 
franceză, singura armată din Europa care de la 24 febuarie 294 
nu s-a mai aflat pe cîmpul de luptă, i se va alătura. 

Armata franceză arde de nerăbdare să treacă Alpii şi să-şi 
măsoare forţele cu austriecii. Ea nu are obiceiul să se împo
trivească unei revoluţii care-i făgăduieşte o nouă glorie şi noi 
lauri, care poneşte sub steagul luptei împotriva coaliţiei. 
Armata franceză nu este „glorioasa Mea armată" .  

Infrîngerea italienilor este dureroasă. Nici un alt popor, 
cu excepţia polonezilor, nu a fost strivit într-un mod atît de 
infam de forţa covîrşitoare a vecinilor lui şi nici un popor 
nu a încercat atît de des şi cu atît curaj să scuture jugul ca
re-l apăsa. Şi de fiecare dată acest popor nenorocit a fost din 
nou strivit de asupritorii lui. Şi toate sforţările, toate luptel> 
nu au alt rezultat decît noi înfrîngeri I Dar în cazul cînd 
această înfrîngere va avea drept urmare o revoluţie la Paris 
-şi va declanşa războiul în Europa, ale cărui indicii se arată 
pretutindeni ; în cazul cînd această înfrîngere va da impuls 
unei noi mişcări pe întregul continent, mişcare care de astă 
dată va avea cu totul alt caracter decît cea din anul trecut, 
- chiar şi italienii vor avea toate motivele să se felicite. 
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II 

Colonia, 1 aprilie. Potrivit ultimelor comunicate sosite din 
Italia, înfrîngerea piemontezilor lingă Novara nu este nici pe 
departe atît de decisivă cum reieşea din telegrama trimisă la 
Paris. 

Piemontezii au fost b ătuţi, li s-a tăiat legătura cu Turinul 
şi au fost izgoniţi în munţi. Asta-i tot. 

Dacă Piemontul ar fi republică, dacă guvenul din Turin 
ar i un guven revoluţionar şi ar avea curajul să recurgă la 
măsuri revoluţionare, nimic nu ar fi pierdut. Independenţa 
Italiei piere însă nu din cauza invincibilităţii armelor austriece, 
ci din cauza laşităţii monarhiei piemonteze. 

Datorită cărui fapt au învins austriecii ? Datorită faptului 
că, în urma trădării comise de Ramorino, două divizii ale ar
matei piemonteze au fost despărţite de celelalte trei, iar 
aceste trei divizii izolate au fost înfrînte de superioritatea 
numerică a austriecilor. Aceste trei divizii sînt acum împinse 
pînă la poalele Alpilor Penini. 

Din capul locului piemontezii au făcut o greşeală enormă 
prin faptul că le-au opus austriecilor doar o armată regulată, 
că au vrut să ducă împotriva lor un război obişnuit, burghez, 
onest. Un popor care vrea să-şi cucerească independenţa nu 
trebuie să se rezume la mijloacele obişnuite de ducere a răz
boiului. Răscoală de masă, război revoluţionar, guerillă pre
tutindeni - iată singurul mod în care un popor mic poate s-o 
scoată la capăt cu un popor mare şi o armată mai slabă este 
în stare să ţină piept unei armate mai puternice şi mai bine 
organizate. • 

Spaniolii au dovedit acest lucru în 1807-1 812 295, ungurii 
îl mai dovedesc şi acum. 

Chrzanowski a fost învins la Novara şi izolat de Turin ; 
Radetzki se fla la 9 mile de Turin. lntr-o monarhie cum e 
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Piemontul, fie ea şi constituţională, soarta campaniei era ast
fel hotărîtă ; lui Radetzki i s-au făcut propuneri de pace. In
tr-o republică însă acest lucru nu era cîtuşi de puţin hotărî
tor. Numai laşitatea inevitabilă monarhiei, care nu se încu
metă niciodată s ă  recurgă la mijloace revoluţionare extreme, 
numai această laşitate a făcut ca înfrîngerea lui Chrzanowsi 
să nu devină o fericire pentru Italia. 

Dacă Piemontul ar fi o republică, care să nu fie nevoită să 
ţină seama de tradiţiile monarhice, el ar fi putut termina cam
pania cu totul altfel. 

Chrzanowski a fost respins în direcţia Biella şi Borgoma
nero. Aici, unde Alpii elveţieni şi cele două sau trei văi în
guste ale rîurilor fac aproape imposibilă orice altă retragere 
şi dispersare a armatei, era lesne să concentrezi armata şi, 
printr-un marş îndrăzneţ, să faci să eşueze victoria lui Ra
detzki. 

Dacă comandanţii armatei piemonteze ar fi avut curaj re
voluţionar, dacă ei ar fi ştiut că la Turin există un guvern 
revoluţionar, gata să recurgă la măsuri extreme, le-ar . fost 
clir ce trebuie să întreprindă. 

După bătălia de la Novara, la Lago-Maggiore staţionau 
30.00040.000 de soldaţi din armata piemonteză. Concentrînd 
acest corp de armată în interval de două zile, el putea fi 
aruncat asupra Lombardiei, unde se aflau mai puţin de 12.000 
d� austrieci. Acest corp ar fi putut să ocupe Milano, Brescia, 
Cremona, să organizeze o răscoală generală, să zdrobească pe 
rînd corpurile de armată austriece care înaintau dinspre Ve
neţia şi să distrugă astfel întreaga bază de operaţii a lui Ra
detzki. 

In loc să se îndrpte spre Turin, Radetzki ar fi trebuit să 
se întoarcă imediat în Lombardia, urmărit de miliţia popu
lară piemonteză care, fireşte, ar fi trebuit să sprijine insurec
ţia din Lombardia. 

Acest război cu adevărat naţional, un război ca cel dus de 
lombarzi în martie 1 848, cînd l-au alungat pe Radetzki dincolo 
de Oglio şi Mincio, ar fi antrenat în luptă toată Italia, insu
flînd o nouă energie celor din Roma şi din Toscana. 

In timp ce Radetzki se pa încă între Pad şi Ticino, cum
pănind dacă să înainteze sau să se retragă, piemontezii şi 
lombarzii ar fi putut ajunge pînă la Veneţia, s-o despresoare, 
să facă joncţiune cu La Marmora şi cu trupele romane, să-l 
hărţuiască şi să-l slăbească pe feldmareşalul austriac prin 
numeroase lupte de guerilă, să-i fărîmiţeze trupele şi, în cele 
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din urmă, să-l învingă. Lombardia nu aştepta decît intrarea 
piemontezilor ; ea se răscula chiar fără să-i aştepte. Numai 
fortăreţele austriece ţineau în frîu oraşele Lombardiei. 10.000 
de piemontezi se şi aflau în Lombardia ; dacă mai veneau 
20.000-30.000, retragerea lui Radetzki devenea imposibilă. 

Dar răscoala de masă, insurecţia generală a poporului sînt 
mijloace în faţa cărora puterea regală se dă înapoi înspăi
mîntată, mijloace la care recurge numai republica, aşa cum 
ne-o dovedeşte anul 1793. Acestea sînt mijloace a căror apli
care presupune teroarea revoluţionară, şi care monarh s-ar 
putea hotărî la aşa ceva ? 

Prin urmare, nu înfrîngerile de la Novara şi Vigevano i-a 
distrus pe italieni, ci laşitatea şi moderaţia la care i-a con
strîns monarhia. Infrîngerea de la Novara nu a însemnat de
cît un dezavantaj strategic : în timp ce italienilor li s-a tăiat 
legătura cu Turinul, austriecii aveau drumul deschis într-a
colo. Acest dezavantaj ar fi fost cu totul lipsit de importanţă 
dacă după bătălia pierdută ar fi început imediat un adevărat 
război revoluţionar, dacă rămăşi\ele armatei italiene ar 
fi constituit nucleul insurecţiei naţionale generale şi onestul 
război strategic al armatelor s-ar fi transformat într-un război 
al poporului, ca cel l francezilor în 1793. 

Dar, fireşte, monarhia nu va consimţi niciodată la un 
război revoluţionar, la o insurecţie generală şi la terorism re
voluţionar. Decît să se alieze cu poporul, mai degrabă încheie 
pace cu duşmanul ei cel mai înverşunat, dar care este de 
aceeaşi obîrşie cu ea. 

Indiferent dacă Carol-Albert a fost sau nu un trădător, 
coroana lui, monarhia ar fi fost încă suficiente să ducă Ita
lia la pieire. 

Dar Carol-Albert este un trădător. Toate ziarele franceze 
relatează despre grandiosul complot contrarevoluţionar pus 
la cale de marile puteri din Europa, despre campania plănuită 
de contrarevoluţie în vederea oprimării definitive a tuturor 
popoarelor din Europa. Rusia şi Anglia, Prusia şi Austria, 
Franţa şi Sardinia sînt semnatarele acestei noi Sfinte alianţe. 

Carol-Albert primise ordin să pornească la război împo
triva Austriei, să se lase bătut, dind astfel prilej austriecilor 
să restabilească „ordinea " în Piemont, la Florenţa şi Roma şi 
să  impună pretutindeni constituţii elaborate în spiritul curţi
lor marţiale. In schimb, Carol-Albert urma să capete Parma 
�i Piacenza, ruşilor le revenea pacificarea Ungariei, Franţa 
urma să devină imperiu şi liniştea în Europa ar fi fost resta-
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bilită. Iată, după relatările ziarelor franceze, marele plan al 
contrarevoluţiei ; şi acest plan ne explică trădarea comisă de 
Ramorino şi înfrîngerea italienilor. 

Dar prin victoria lui Radetzki monarhia a primit o nouă 
lovitură. Bătălia de la Novara, urmată de paralizarea pie
montezilor, dovedeşte că în momentele hotărîtoare cînd un 
popor trebuie să-şi încordeze toate forţele pentru a se salva, 
nimic nu-l frînează mai mult ca monarhia. Dacă Italia vrea 
să nu piară din pricina monarhiei, în primul rînd în Italia tre
buie să piară monarhia. 
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III 

Avem în faţa noastră, în sfîrşit, limpede şi precis tabloul 
celor petrecute în timpul campaniei piemonteze pînă la vic
toria austriecilor de la Novra. 

Lăsînd în mod intenţionat să se răspîndească zvonul min
cinos că va rămîne în defensivă şi se va retrage spre Adda, 
Radetzki şi-a concentrat pe ascuns toate trupele la Sant-An
gelo şi Favia. Perfect informat asupra tuturor planurilor şi 
dispoziţiilor lui Chrzanowski şi asupra întregului dispozitiv 
l armatei acestuia, în urma trădării comise de partidul reac
ţionar filoaustriac din Turin, Radetzki a reuşit, în schimb, să-i 
inducă complet în eroare pe piemontezi în ceea ce priveşte 
planurile sale. Aşa se explică faptul că armata piemonteză a 
fost dispusă pe amîndouă malurile Fadului, pentru ca de aici, 
printr-o mişcare concentrică, să înainteze simultan din toate 
părţile spre Milano şi Loii. 

Totuşi, avînd în vedere rezistenţa serioasă opusă de cen
trul armatei piemonteze, nu te puteai nicidecum gîndi la suc
cesele rapide pe care le repurtează acum Radetzki. Dacă 
corpul de armată al lui Ramorino i-ar fi tăiat calea spre Fa
via, rămînea destul timp pentru a-l opri pe Radetzki să treacă 
rîul Ticino pînă la sosirea unor întăriri. Intre timp ar fi putut 
veni şi diviziile care staţionau pe malul drept al Fadului şi 
la Arona ; armata piemonteză, care se afla de-a lungul rîului 
Ticino, acoperea Turinul şi era îndeajuns de numeroasă pen
tru a pune pe fugă armata lui Radetzki. Aceasta, fireşte, cu 
condiţia ca Ramorino să-şi facă datoria. 

Ramorino însă nu şi-a făcut datoria. El i-a permis lui Ra
detzki să treacă rîul Ticino, din care cauză s-a produs o breşă 
în centrul armatei piemonteze, iar diviziile aflate dincolo de 
Fad s-au pomenit izolate. In felul acesta soarta campaniei a 
fost de fapt pecetluită. 

28 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Radetzki şi-a rînduit apoi întreaga sa  armată, cu un efectiv 
de 60.000-70.000 oameni şi 120 de tunuri, între Ticino şi Agogna 
şi a atacat din flanc cele cinci divizii piemonteze înşirate 
de-a lungul rîului Ticino. După ce, pe ziua de 21 , datorită co
losalei superiorităţi numerice a forţelor lui, a respins la Mor
tara, Garlasco şi Vigevano primele patru divizii mai apro
piate, el a cucerit Mortara, silindu-i astfel pe piemontezi să 
se retragă la Novara şi ameninţînd singura cale care le mai 
rămăsese deschisă spre Turin : calea de la Novara peste Ver-
celli şi Chivasso. · 

Dar şi această cale era ca şi pierdută pentru piemontezi. 
Pentru a-şi putea concentra trupele şi, în special, pentru a 
face posibilă venirea diviziei Solaroli, dispusă la extremitatea 
flancului stîng, lingă Arona, ei au trebuit să facă din Novara 
nodul operaţiilor lor, pe cînd altminteri ar fi putut să se re
grupeze dincolo de Sesia. 

Piemontezii, rămaşi aproape fără nici o legătură cu Tu
rinul, aveau de ales între a primi lupta lingă Novara sau a 
trece în Lombardia, unde să ridice poporul la război, lăsînd 
Turinul în voia soartei, a rezervelor şi a gărzilor naţionale. 
In acest caz Radetzki s-ar fi ferit să înainteze. 

Cele de mai sus presupun însă ca în Piemont răscoala de 
masă să i fost gata pregătită ; or, tocmai aceasta nu s-a fă
cut. Garda naţională burgheză era înarmată, în timp ce masa 
poporului nu, deşi cerea cu insistenţă armele care ss aflau 
în arsenale. 

Monarhia nu cutezase să facă apel la forţa de nebiruit care 
în 1793 a salvat Franţa. 

Piemontezii au fost deci nevoiţi să primească lupta la No
vara, în pofida poziţiei lor nefavorabile şi a superiorităţii nume
rice a inamicului. 

40.000 de piemontezi ( 1 0  brigăzi) , avînd o artilerie relativ 
·slabă, se opuneau întregii armate austriece, care număra cel 
·puţin 60.000 de oameni şi avea 120 de tunuri. 

Armata piemonteză a fost dispusă sub zidurile Novarei, 
!Pe ambele părţi ale şoselei spre Mortara. 

Flancul stîng, format din două brigăzi sub comanda lui 
)urando, avea ca punct de sprijin poziţia La Bicocca, destul 
.e putenică. 

Centrul, fomat din trei brigăzi comandate de Bes, avea 
ca punct de sprijin ferm La Cittadella. 
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Punctul de sprijin al flancului drept, format din două bri" 
găzi sub comanda lui Perron, îl constituia platoul de la Corte 
Nuovo (pe şoseaua spre Vercelli). 

Două corpuri de rezervă erau dispuse în felul următor : 
un corp, format din două brigăzi, sub comanda ducelui de 
Genua - pe flancul stîng ; al doilea, format dintr-o brigadă 
şi gărzi, sub comanda ducelui de Savoya, actualul rege - pe 
flancul drept. 

Dispozitivul trupelor austriece, aşa cum reiese din bule-
1tinul lor, este mai puţin clar. 

Mai întîi flancul stîng al piemontezilor a fost atacat de 
-corpul doi de armată austriac, de sub comanda lui D'Aspre, 
în timp ce în spatele acestuia se desfăşura corpul trei de ar
mată, de sub comanda lui Appel, precum şi corpul de rezervă 
şi corpul patru de armată. Austriecii au reuşit să-şi desfă
şoare în întregime linia de b ătaie şi să execute un atac con
centric simultan în toate punctele dispozitivului de luptă al 
piemontezilor şi, dată fiind colosala superioritate numerică a 
.austriecilor, piemontezii au fost zdrobiţi. 

Poziţia-cheie a piemontezilor era Bicocca. Dacă austriecii 
ar fi reuşit s-o ocupe, atunci centrul şi flancul stîng al pie
montezilor rămîneau închise între oraşul (nefortificat) şi ca
nal şi puteau fi ori zdrobite, ori silite să depună armele. 

De aceea a şi fost îndreptat atacul principal împotriva 
flancului stîng al piemontezilor, al cărui punct principal de 
sprijin era Bicocca. Aici s-au dat lupte aprige, deşi multă 
'Vreme fără rezultat. 

Centrul a fost de asemenea obiectul unor atacuri foarte 
·susţinute. Piemontezii au pierdut în mai multe rînduri ferma 
La Cittadella, recucerită de mai multe ori de Bes. 

Văzînd că aici întîmpină o rezistenţă atît de înverşunată, 
.austriecii şi-au îndreptat din nou grosul armatei împotriva 
flancului stîng al piemontezilor. Ambele divizii piemonteze 
au fost respinse spre Bicocca, şi în cele din urmă însăşi Bi
·cocca a fost luată cu asalt. In zadar şi-a aruncat ducele de 
'Savoya rezervele sale asupra austriecilor. Superioritatea nu
merică a armatei imperiale era prea mare, poziţia era pier
dută şi, o dată u ea, soarta b ătăliei era hotărîtă. Singra 
cale de retragere care le mai rămăsese piemontezilor era e. 
în direcţia Alpilor, spre Biella şi Borgomanero. 

Şi „Kolnische Zeitung" ,  care a aşteptat vreme îndelun
gată o victorie a austriecilor, numeşte această bătălie, pre-

28* 
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gătită printr-o trădare şi cştigată numai datorită superiori
tăţii numerice, 

„o bătălie care va rămine de-a pururl n exemplu strălucit (I) ln 
istoria războaielor, deoarece victoria rprtată de bătrînul Radetzki este 
rzultatul unor mnevre at1t de iscusit combinate şi a unei vitejii at1t 
de admirabile, cum u s-au mai pomenit din vremea mrelui demon J 
bttăliilor, Napoleon ( 1 1 1) •.  

Trebuie să recunoaştem că Radetzki, sau mai bine zis 
Hess, şeful statului său major, a înfăptuit cu abilitate com
plotul său cu Ramorino. Tot atît de adevărat este că de la 
trădarea săvîrşită de Grouchy la Waterloo nu s-a mai pome
nit, fireşte, o mîrşăvie mai cumplită ca cea a lui Ramorino. 
Dar Radetzki nu face p arte din categoria „demonului bătă
liilor" ( I ) ,  Napoleon, ci din aceea a lui Wellington I Pentru 
victoriile lui Wellington şi Radetzki s-a cheltuit nu vitejie şi 
iscusinţă, ci bani peşin. 

Asupra celorlalte inciuni difuzate aseară de „Kolnische 
Zeitung" ,  care susţinea că deputaţii democraţi a·r fi fugit din 
Turin, că lombarzii „s-ar fi comportat ca nişte laşi" etc., nu 
considerăm necesar să ne oprim. Ultimele evenimente le-au 
şi dezminţit. Aceste minciuni nu fac altceva decît să exprime 
bucuria lui „Kolnische Zeitung" că marea Austrie a înfrînt, şi 
încă Printr-o trădare,  micul Piemont. 

Scris de F. Engels 
la 30 marti--3 aprilie 1849 

ublicat în 
„Noua razetă rennă" r. 260, 
ediţia a II-a a numărului 261 
şi în r. 263 din 31 martie, 
1 şi 4 aprilie 1849 

Se ipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnj 
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Politica extenă 
a Republicii frnceze 

Colonia, 3 aprilie. Şedinţa Adunării naţionale franceze 
din 31 martie este marcată prin discursul „micului şi abilu
lui b ărbatu ,  d-l Thiers, care cu o francheţe cinică şi o clari
tate fără echivoc a făcut apologia tratatelor de la Viena din 
1 815, afirmînd că ele constituie b aza actualei situaţii politice 
din Europa. Oare micul b ărbat nu a ·  avut perfectă dreptate 
persiflînd contradicţia la care se ajunge atunci cînd în fapt 
aceste tratate rămîn în vigoare, deşi în frazeologia juridică 
sînt negate ? Şi tocmai această atitudine prudentă a adoptat-o 
atît guvenul provizoriu cit şi Cavainac. Politica extenă a 
lui Barrot a fost consecinţa necesară a politicii lui Cavainac, 
după cum politica extenă a lui Cavaignac a fost consecinţa 
necesară a politicii lui Lamartine. Lamartine, ca în genere 
.guvernul provizoriu, al cărui ministru de extene era, a trădat 
Italia şi Polonia sub pretextul de a nu împiedica dezvoltarea 
intenă a Republicii franceze. Zăngănitul armelor nu s-ar fi 
.armonizat cu propaganda retorică a lui Lamartine. Guvernul 
provizoriu, care pretindea că printr-o frazeologie despre „în
frăţireu se poate şterge contradicţia dintre clasa burgheză şi 
clasa muncitoare şi înlătura cu ajutorul fanteziei lupta de 
-clasă, afirma acelaşi lucru şi despre contradicţiile dintre na-
1iuni şi războiul din afară. Sub egida guvenului provizoriu 
s-au întărit din nou asupritorii polonezilor, italienilor şi un
·gurilor, concomitent cu burghezia franceză care a tradus în 
1apt la sfîrşitul lui iunie înfrăţirea preconizată de Lamartine. 
Cavainac a menţinut pacea în afară, pentru a putea duce în 
linişte războiul civil în ţară şi pentru a nu periclita nimicirea 
·republicii roşii învinse, a republicii muncitorilor, de către re
publica „onestă u, moderată, republica burghezilor. In timpul 
lui Cavainac a fost restabilită în Europa vechea Sfîntă ali
nţă, după cum în Franţa fusese restabilită noua Sfîntă alianţă 
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între legitimişti, adepţii lui Ludovic-Filip, bonapartişti şi re
publicanii „oneşti u .  Guvenul acestei duble Sfinte alianţe este 
guvernul Odilon Barrot. Politica lui extenă este politica 
acestei Sfinte alianţe. El are nevoie de victoria contrarevo
luţiei în afară pentru a desăvîrşi contrarevoluţia în Franţa. 

In şedinţa din 31 martie a Adunării naţionale, guvernul 
provizoriu se dezice de Cavaignac. Cavaignac susţine, pe 
bună dreptate, că el este urmaşul legitim al guvernului pro
vizoriu şi, la rîndul său, se dezice de Odilon Barrot, care, 
imperturbabil, se lasă încîntat de convingerea fermă că sensul 
revoluţiei din februarie sînt tratatele de la Viena din 1815. 
Flacon declară, fără a fi dezavuat de Odilon Barrot, că de dou: 
zile acest guvern a pus Italia literalmente sub interdicţie, 
refuzînd să le elibereze paşapoarte tuturor francezilor, polo
nezilor şi italienilor care vor să plece acolo. Nu merită oare 
Barrot să devină prim-ministrul lui Henric al V-lea ? 

De altfel, răspunzînd lui Thiers, Ledru-Rollin recunoaşte : 

,,Da, rebuie să recunosc, nu am procedat bine i guvenul provizoriu 
r fi trebuit să-şi trimită soldaţii la graniţe nu pentru cuceriri, ci pentru 
apărarea fraţilor oprimaţi, şi în clipa de faţă nu r mai fi existat nici un 
despot în Europa. Dacă atunci am ezitat însă să ponim războiul, de vină. 
era monarhia care ne secătuise finanţele şi ne golise arsenalele". 

Scris la 3 aprilie 1 849 

Fublicat în 
„Noua gazetă renană" r. 263 
din 4 aprilie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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' Comedia cu coroana imperială 

Colonia, 3 aprilie. D-l Brandenburg a comunicat ieri celei 
de-a doua Camere intenţiile regelui în „problema germană u .  
Ispita era prea mare ; de „credincioşii Eckarţiu 216 ai lui „Neue 
Preussische Zeitungu ,  cu avertismentele lor cu tot, nu s-a ţi
nut seama. Regele Prusiei va accepta coroana care i-a fost 
oferită şi în curînd vom putea deci asista la intrarea trium
fală a maiestăţii-sale cezaro-crăieşti-creştin-germane în reşe
dinţa „imperială" .  

Acceptînd însă coroana imperială din mîinile parlamentu
lui plebeu de la Frankfurt, Frederic-Wilhelm dă parlamentului 
şi iluziei acestuia despre suveranitatea sa uşurel cu piciorul. 

Primul-ministru ,,r:unoaşte că hotărîrea Adunării de la Frankfurt 
reprezintă un mare pas înainte in vederea realizării unităţii germane. Dr 
nu poate să nu ţină seama şi de drepturile guvernelor. l este de părere 
că ho tărîrea va deveni valabilă abia prin liberul consimtămînt al mo
narhilor, fiind obligatorie pentru statele germane ai căror monarhi îşi vor 
li dat acest liber consimtămînt. Guvenul prusian, în ceea ce-l priveşte, 
va face totul pentru a realiza această unire liber consimţită" . 

Cită şiretenie I O coroană imperială este oricînd de accep
tat, mai cu seamă atunci cînd ea este un scop al vieţii la care 
zadanic năzuieşti demult ; comparaţi cunoscuta broşură a lui 
von Radowitz : „De ce nu a devenit Frederic-Wilhelm 
al !V-lea împărat german" 297• Dar coroana oferită de parla
mentul de la Frankfurt prea era întinată cu noroi plebeu, prea 
amintea în mod neplăcut de zilele funeste ale dominaţiei po
porului suveran, pentru ca un rege prin graţia lui dumnezeu, 
şi pe deasupra şi reabilitat, să şi-o poată pune pe cap fără a 
sta prea mult pe gînduri. 

Abia atunci cînd ceilalţi monarhi, încoronaţi şi ei prin gra
ţia lui dumnezeu, îşi vor fi dat consimţămîntul la aceasta, 
abia atunci noua coroană va fi curăţată prin graţia lui dum-
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nezeu de toate păcatele cuceririlor din martie care au pîn
gărit-o, abia atunci ea va fi consfinţită ; abia atunci o va lua 
în mîinile sale alesul celor 290 de profesori şi consilieri au
lici şi va spune ca pe vremuri la Berlin : „Prin graţia lui dum
nezeu deţin această coroană şi vai de cel care se va atinge 
de ea ! " .  

I n  c e  stadiu nou v a  intra haosul imperial german în urma 
acestei comedii cu coroana imperială, şi în special prin recu
noaşterea sau nerecunoaşterea ei de către diferitele ţări, la 
aceasta să  răspundă înţeleapta „Kolnische Zeitung" . 

Scris de F. ngels 
Ia 3 aprilie 149 

Publicat în ediţia specială 
a „Noii gazete renane" nr. 3 
dn . aprilie 149 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus dn limba germnă 
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Colonia, 4 aprilie *. Ni s-a imputat din diferite părti c: 
n-m expus relaţiile economice care formează baza materială 
a luptelor de clasă şi a luptelor naţionale de astăzi. In mod 
sistematic noi ne-am referit la aceste relaţii numai acolo unde 
ele ies direct la iveală în ciocnirile politice. 

In primul rînd era necesar să urmărim lupta de clasă în 
decursul istoriei curente şi să dovedim în mod empiric, pe 
baza materialului istoric existent şi al aceluia nou care se 
iveşte zi de zi, că, o dată cu înfrîngerea clasei muncitoare, 
care făcuse revoluţia din februarie şi din martie, au fost în
vinşi şi adversarii ei - republicanii burghezi din Franţa, 
clasa burgheziei şi cea a ţărănimii care pe întregul continent 
european combăteau absolutismul feudal ; că victoria „repu
blicii oneste" în Franţa a însemnat totodată căderea naţiuni
lor care au răspuns la revoluţia din februarie cu eroice răz
boaie de independenţă ; că, în sfîrşit, o dată cu înfrîngerea 
muncitorilor revoluţionari, Europa a recăzut în vechea ei dublă 
robie, în robia anglo-rusă. Luptele din iunie de la Paris, că
derea Vienei, tragicomedia din noiembrie ** de la Berlin, efor
turile desperate ale Poloniei, Italiei şi Ungariei, înfometarea 
Irlandei - iată momentele principale care rezumă în Europa 
lupta de clasă dintre burghezie şi clasa muncitoare, şi pe baza 
cărora am demonstrat că orice mişcare revoluţionară, oricît 
de îndepărtat de lupta de clasă ar părea ţelul ei, trebuie să 
dea greş atîta timp cit nu va învinge clasa muncitoare re
voluţionară, că orice reformă socială va rmîne o utopie atîta 

* n diferitele ediţii ale lurăr.ii „Muncă salariată şi capital•, dintre 
care şi în ediţia din 1891, datele de la încputul fiecărui rticol au fost 
omise. - Nota Red. 

•• In ediţia din 1891 după uvîntul ,,noiembrie" s-a adăugat „1848". 
- Nota Red. 
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timp cît revoluţia proletară şi contrarevoluţia feudală nu-şi 
vor măsura forţele cu armele în mînă într-un război mondial. 
In expunerea noastră, ca şi în realitate, Belgia şi Elveţia erau 
nişte picturi de gen tragicomice şi caricaturale în marea frescă 
istorică : una ca stat-model de monarhie burgheză, cealalt. 
ca stat-model de republică burgheză, amîndouă state care îşi 
închipuie că sînt la fel de independente atît de lupta de clasă 
cît şi de revoluţia europeană. 

Acum, după ce cititorii noştri au văzut lupta de clasă dez
voltîndu-se şi luînd forme politice grandioase în 1848, a sosit 
timpul să ne ocupăm mai îndeaproape de relaţiile economice 
propriu-zise, pe care se întemeiază atît existenţa burgheziei şi 
dominaţia ei de clasă cît şi sclavia muncitorilor. 

In trei mari capitole vom expune : 1) relaţia dintre munca 
salariată şi capital, sclavia muncitorului, dominaţia capitalis
tului ; 2) pieirea inevitabilă a claselor burgheze mijlocii şi a 
stării ţărăneşti * în sistemul actual ; 3) înrobirea comercială 
şi exploatarea claselor burgheze ale diferitelor naţiuni eu
ropene de către despotul pieţei mondiale - Anglia. 

Vom căuta să facem expunerea cît mai simplă şi mai 
populară, poind de la presupunerea că chiar noţiunile cele 
mai elementare de economie politică ar fi necunoscute. Vrem 
să fim pe înţelesul muncitorilor. De altminteri, în Germania, 
începînd cu apărătorii înverşunaţi ai stărilor de lucruri exis
tente şi pînă la şarlatanii socialişti şi la geniile politice ne
înţelese, care în fărîmiţata Germanie sînt încă mai numeroşi 
decît suveranii, domneşte cea mai ciudată ignoranţă şi con
fuzie în ceea ce priveşte relaţiile economice cele mai simple. 

Să trecem, aşadar, la prima problemă : Ce este salariul î 
Cum este el determinat 1 

Dacă am întreba pe muncitori : „Ce salariu aveţi ?"  -
unul ar răspunde : „Eu primesc de la burghezul meu 1 franc ** 
pentru o zi de muncă",  altul : „Eu primesc 2 franci " etc. După 
diferite ramuri de muncă în care lucrează, ei ar indica sume 
de bani diferite pe care le primesc de la burghezii respec
ii pentru un timp de muncă determinat sau *** pentru exe
cutarea unei munci determinate, de pildă pentru ţesutul unui 

* In diţia din 1 891,  în loc de „stării ţărăneşti" a apărut „a aşa-nu
mitei stări a birgerilor•. - Nota Red. 

** 1 franc este egal cu 8 groşi de argint prusieni. 
[ln ediţia din 1891 cuvîntul „franc• este falocuit peste tot cu „marcă• .  

- Nota Red.] 
••• n diţia din 1 891 cuvntele „pentru un timp de muncă determinat• 

au fost omise. - Nota Red. 
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cot de pînză sau pentru culesul unei coli de tipar. Cu toată 
varietatea răspunsurilor lor, ei vor fi cu toţii de acord asupra 
unui punct : salariul este suma de bani pe care capitalistul 
o plăteşte pentru un timp de muncă determinat sau pentru 
prestarea unei munci determinate. 

Aşadar *, capitalistul cumpără munca lor pe bani. Pe 
bani ei îi vînd munca lor **. Cu aceeaşi sumă de bani cu 
care burghezul a cumpărat munca lor ***, de pildă u 2 franci, 
el ar fi putut să  cumpere 2 pfunzi de zahăr sau o cantitate 
determinată dintr-o altă marfă oarecare. Cei 2 franci cu care 
a cumpărat 2 pfunzi de zahăr reprezintă preţul celor 2 pfunzi 
de zahăr. Cei 2 franci cu care a cumpărat cele 12 ore de 
muncă **** reprezintă preţul muncii de 12 ore. Munca ***** 
este deci o marfă, întocmai ca zahărul. Prima se msoară cu 
ceasoicul, cealaltă cu cîntarul. 

Marfa lor, munca *****,  muncitorii o schimbă pe marfa ca
pitalistului, pe bani ; şi anume acest schimb re loc într-un ra
port determinat. Atîţia bani pentru atlta timp de muncă *•****" 
Pentru 12 ore de ţesut - 2 franci. Dar aceşti 2 franci nu re
prezintă oare toate celelalte mărfuri pe care pot să le cumpăr 
cu 2 franci ? In realitate muncitorul a schimbat, aşadar, 
marfa sa, munca, pe celelalte mărfuri de tot felul ******", şi 
anume într-un raport determinat. Dindu-i 2 franci, capitalistul 
i-a dat atîta cne, atîta îmbrăcăminte, atîtea lemne, lumină 
etc. în schimbul zilei sale de muncă. Cei 2 franci exprimă 
dei prporţia în care munca ******** este schimbată pe alte 

* In ediţia din 1891, după cuvîntul „Aşadar• urmează „pe cit se 
pare•. - Nota Red. 

** n ediţia din 1891 , după cuvîntul „lor" urmează : „Aceasta însă 
numai în aparenţă. Ceea ce vînd mucitorii în realitate capitalistului în 
schimbul banilor este torta lor de muncă. Capitalistul cumpără această 
forţă de mncă pentru o zi, o săptămînă, o lună etc. Şi, după ce a cum
părat-o, el o consumă, puînd pe muncitori să lucreze timpul convenit" .  
- Nota Red. 

*** In ediţia din 1891, n loc de „burghezul a cumpărat munca lor• a 
apăut „capitalistul a cumpărat forţa lor de muncă".  - Nota Red. 

**** In ediţia din 1891, în loc de „muncă" a apărut „folosinţa forţei de 
muncă".  - Nota Red. 

***** In ediţia din 1 891, în loc de „mnca• a apăut „forţa de muncă". 
- Nota Red. 

****** n ediţia din 1891 , în loc de „timp de muncă" a apărut „timp de 
folosinţă a forţei de muncă". - Nota Red. 

******* o ediţia din 1891, în loc de „munca, pe celelalte mărfuri de tot 
felul", a apărut „forţa de muncă, pe mărfuri de tot felul".  - Nota Red. 
******** In ediţia din 1891, în loc de „munca• a apărut „forţa de mncă". 
- Nota Red. 
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mărfuri, valoarea de schimb a muncii sale *. Valoarea de 
schimb a unei mărfi exprimată în bani este tocmai ceea 
ce numim preţul ei. Aşadar, salariul nu este decît o de
numire deosebită dată preţului muncii **, preţului acestei 
mărfi specifice care nu poate fi conţinută în altceva decît în 
canea şi în sîngele omului. 

Să luăm un muncitor oarecare, de pildă un ţesător. Bur
ghezul *** îi pune la dispoziţie războiul de ţesut şi firele. Ţe
sătorul începe să muncească şi firele se transformă în pînză. 
Burghezul *** îşi însuşeşte pînza şi o vinde, de pildă, cu 20 de 
franci. Reprezintă oare salariul ţesătorului o parte din pînză, 
din cei 20 de franci, din produsul mundi sale ? Nicidecum. 
Ţesătorul şi-a primit salariul cu mult înainte ca pînza să fi 
fost vîndută, ba poate chiar cu mult înainte de a se fi ter
minat ţesutul ei. Prin urmare, capitalistul nu plăteşte acest 
salariu cu banii pe care îi va obţine în schimbul pînzei, ci cu 
banii pe care îi are dinainte disponibili. Mărfurile pe  care 
ţesătorul le primeşte în schimbul mărfii sale, în schimbul 
muncii ****, sînt tot atît de puţin produse de el ca şi războiul 
de ţesut şi firele pe care i le pune la dispoziţie burghezul. 
Era posibil ca burghezul să nu fi găsit nici un cumpărător 
pentru pînza sa. Era posibil ca el să nu fi scos din vînzarea 
ei nici măcar suma dată ca salariu. Este posibil ca el s-o 
vîndă foarte avantajos în raport cu salariul ţesătorului. Toate 
acestea nu-l privesc de loc pe ţesător. Capitalistul cumpără 
cu o parte din averea de care dispune, din capitalul său, 
munca ***** ţesătorului, întocmai cum, cu o altă parte din 
averea sa, a cumpărat materia primă - firele - şi unealta 
de muncă - războiul de ţesut. După ce a făcut aceste cum
părături - printre care se numără şi munca ***** necesară 
pentru producerea pînzei -, el nu mai produce decît cu materii 
prime şi unelte de muncă care-i aparţin numai lui. Printre 
acestea din urmă se numără acum, fireşte, şi bunul nostru 

* n ediia din 1891,  în loc de „a muncii sale" a apărut „a forţei 
sale de muncă".  - Nota Red. 

** In ediţia din 1891,  în loc de „preţul muncii" a apărut „preţul foţei 
de muncă, numit de obicei preţul muncii". - Nota Red. 

*** In ediţia din 1891, în loc de „burghezul" a apărut „capitalistul". 
- Nota Red. 

**** In ediţia din 1891,  în loc de „mncii" a apărut „forţei de muncă".  
- Nota Red. 
***** n ediţia din 1891, în loc de „munca• a apărut „forţa de mncă". 
- Nota Red. 
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ţesător, căruia îi revine din produs sau din preţul produsului 
tot atît de puţin ca şi războiului de ţesut. 

Salariul nu este deci o parte care revine muncitorului din 
marfa produsă de el. Salariul este acea parte din mărfurile 
deja existente cu care capitalistul îşi cumpără o cantitate 
determinată de muncă * productivă. 

Munca ** este aşadar o marfă pe care posesorul ei, lln
citorul salariat, o vinde capitalului. Pentru ce o vinde ? Pen
tru a trăi. 

Munca *** este însă propria activitate vitală a munitoru
lui, propria sa manifestare de viaţă. Şi această activitate 
vitală el o vinde unui terţ, pentru a-şi asigura mijloacele de 
subzistentă necesare. Activitatea sa vitală este, aşadar, 
pentru el doar un mijloc care-i face posibilă existenţa. El 
munceşte ca să trăiască. El nici nu consideră munca o parte 
din însăşi viaţa sa ; ea este, dimpotrivă, o sacrificare a vieţii 
sale. Munca este o marfă pe care a vîndut-o unui terţ. De 
aceea nici produsul activităţii sale nu este scopul activităţii 
sale. Ceea ce produce pentru sine însuşi nu este mătasea pe 
care o ţese, nici aurul pe care îl extrage din mină, nici pa
latul pe care îl clădeşte. Ceea ce produce pentru sine însuşi 
este salariul, iar mătasea, aurul, palatul se reduc pentru el 
la o cantitate determinată de mijloace de subzistenţă, poate 
o haină de bumbac, monede de aramă şi o locuinţă la subsol. 
Şi muncitorul care timp de 1 2  ore ţese, toarce, sfredeleşte, 
strunjeşte, zideşte, sapă, sparge sau cară pietre etc. consi
deră oare aceste 1 2  ore de ţesut, de tors, de sfredelit, de 
strunjit, de zidit, de săpat, de spart pietre ca o manifestare 
a vieţii sale, ca viaţă ? Dimpotrivă. Viaţa începe pentru el 
abia atunci cînd această activitate încetează - la masă, la 
cîrciumă, în pat. Iar cele 12 ore de muncă nu au pentru dînsul 
sensul de ţesut, tors, sfredelit etc. ,  ci numai sensul de cîştig, 
care-i permite să mănînce, să se ducă la cîrciumă, să doarmă. 
Dacă viermele de mătase ar toarce pentru a-şi tîrî existenţa 
ca omidă, atunci el ar fi un adevărat muncitor salariat. 

Munca ***  n-a fost întotdeauna o marfă. Munca n-a fost 
întotdeauna muncă salariată, adică muncă liberă. Sclavul 

* In ediţia din 1891 , în loc de „muncă" a apărut „forţă de muncă". -
- Nota Red. 

** In ediţia din 1891,  în loc de ,,munca• a apărut „forţa de muncă" .  
- Nota Red. 

*** In ediţia din 1891, înainte de cuvîntul „Munca• a apărut ,,xerci
tarea forţei de muncă". - Nota Red. 
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nu-şi vindea munca * stăpînului de sclavi, intoicmi cum 
nic'i boul nu-şi vinde ţăranului serviciile. Sclavul, cu munca 
sa cu tot **, ste vîndut o dată pentru totdeauna stăpînului 
sau. El este o marfă care poate trece din mina unui proprie
tar în mina altuia. El însuşi este o marfă, dar munca .. nu 
este marfa sa. Iobagul vinde numai o parte din munca sa ***. 
Nu el este acela care primeşte o plată de la proprietarul pă
mîntului, ci, dimpotrivă, proprietarul pămîntului primeşte un 
tribut de la el. Iobagul aparţine pămîntului şi aduce roade 
stăpînului pămîntului. Muncitorul liber însă se vinde pe sine 
însuşi, şi anume bucată cu bucată. Zi de zi el vinde la mezat 
8, 1 0, 12 ,  15 ore din viaţa sa aceluia care oferă mai mult, 
posesorului de materii prime, de unelte de muncă şi de mij
loace de subzistenţă, adică capitalistului. Muncitorul nu 
aparţine nici vreunui proprietar şi nici pămîntului, dar 8, 1 0, 
12 ,  15  ore din viaţa sa zilnică aparţin aceluia care le cum
pără. Muncitorul îl părăseşte ori de cite ori vrea pe capita
listul care l-a tocmit, iar capitalistul îl concediază ori de cite 
ori crede de cuviinţă, de îndată ce nu mai poate trage de pe 
urma lui nici un folos sau folosul scontat. Dar muncitorul, a 
cărui unică sursă de ciştig este vînzarea muncii sale ****, nu 
poate părăsi întreaga clasă a cumpărătorilor, adică clasa 
capitaliştilor, fără să se condamne la moarte. El nu aparţine 
cutărui sau cutărui burghez, ci burghezilor, clasei burgl1e
zilor ***** 1 şi este treaba sa să se plaseze, adică să-şi gă
seasc·ă un cumpărător în rîndurile acestei clase a burghe
zilor "*****. 

• In ediţia din 1 89 1 ,  in loc de „munca" a apărut „forţa de muncă". 
- Nota Red. 

•• n ediţia din 1891,  in loc de „cu munca sa cu tot• a aprut „cu 
forţa sa de muncă cu tot". - Nota Red. 

** Jn editia din 1891, în loc de „munca sa• a apărut „foţa sa e 
muncă". - No ta Red. 

•••• In ediţia din 1891,  in loc de „vînzarea muncii sale" a apărut „vîn
zarea forţei sale de muncă". - Nota Red. 
***** In ediţia din 1 89 1 ,  in loc de „cutărui sau cutărui burghez, el bur
ghezilor, clasei burghezilor• a apărut „cutărui sau cutărui capitalist, cla
sei capitaliştilor•. - Nota Red. 
•••••• ll ediţia din 1 891,  in loc de „acestei clase a burghezilor" a apărut 
„acestei clase a capitaliştilor•. - Nota Red. 
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Inainte de a ne ocupa acum mai îndeaproape de relaţia 
dintre capital şi munca salariată, vom expune pe scurt rela
ţiile cele mai generale care j oacă un rol în determinarea 
salariului. 

Salariul este, după cum am văzut, preţul unei mărfi de
terminate, al munii *. Salariul este, aşadar, determinat de 
aceleaşi legi care determină preţul oricărei alte mărfi. 

Se pune deci întrebarea : cum este determinat preţul unei 
mărfi ? 

* n editia din 1891 , în loc de „l muncii. a aput „l forţei de 
muncă•. - Nota Red. 
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II 

Coloia, 5 aprilie. Prin ce este determinat pre/ul unei 
mărfi 1 

Prin concurenţa dintre cumpărători şi vînzători, prin ra
portul dintre cerere şi ofertă. Concurenţa prin care este 
determinat preţul unei mărfi are trei aspecte. 

Aceeaşi marfă este oferită de diferiţi vînzători. Acela 
care va vinde mărfuri la fel de bune la preţul cel mai ieftin 
este sigur că va înlătura pe ceilalţi vînzători şi că-şi va asi
gura desfacerea cea mai mare. Vînzătorii îşi dispută deci 
reciproc desfacerea, piaţa. Fiecare dintre ei vrea să vîndă, să 
vîndă cit mai mult, şi, dacă e posibil, să vîndă numai el, 
excluzîndu-i pe ceilalţi vînzători. De aceea unul vinde mai 
ieftin decit celălalt. Are loc, aşadar, o concurentă între 
vînzători, care face să scadă preţul mărfurilor oferite de ei. 

Are însă loc o concurentă şi între cumpărători, care, la 
rîndul ei, face să crească preţul mărfurilor oferite. 

In sfîrşit, are loc o concurentă între cumpărători şi vîn
zători. Primii vor să cumpere cit mai ieftin cu putinţă, cei
lalţi vor să vîndă cit mai scump cu putinţă. Rezultatul acestei 
concurenţe dintre cumpărători şi vînzători va depinde de 
raportul dintre cele două părţi ale concurenţei arătate mai 
sus, adică de faptul dacă este mai puternică concurenţa din 
armata cumpărătorilor sau concurenţa din armata vînzăto
rilor. Industria pune faţă în faţă pe cimpul de luptă două 
armate, dintre care fiecare în parte duce o luptă şi în pro
priile ei rînduri, în mijlocul propriilor ei trupe. Armata în 
sinul căreia are loc încăierarea cea mai mică o învinge pe 
cea adversă. 

Să presupunem că pe piaţă se află 1 00 de baloturi de bum
bac şi în acelaşi timp cumpărători pentru 1 .000 de baloturi 
de bumbac. In acest caz, cererea este deci de zece ori mai 
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mare decît oferta. Concurenţa dintre cumpărători va fi prin 
urmare foarte puternică, fiecare dintre ei voind să pună mina 
pe un balot, ba, dacă se poate, pe toată suta de baloturi. 
Acest exemplu nu este o ipoteză arbitrară. In istoria comer
ţului m avut perioade de recolte proaste de bumbac, cînd 
Cîţiva capitalişti asociaţi au căutat să acapareze nu 1 00 de 
b aloturi, ci toată rezerva de bumbac a pămîntului. In exem
plul dat de noi, fiecare cumpărător va căuta deci să-l scoată 
din luptă pe celălalt, oferind un preţ relativ mai mare pentiu 
balotul de bumbac. Văzînd trupele armatei duşmane angajate 
într-o luptă intestină înverşunată şi fiind absolut siguri de 
vînzarea tuturor celor 100 de baloturi de bumbac ale lor, 
vînzătorii de bumbac se vor feri să se încaiere între ei şi să 
scadă preţul bumbacului într-un moment în care adversarii 
lor se întrec să-l ridice. Aşadar, în armata vînzătorilor a 
coborît deodată pacea. Ei stau ca un singur om în faţa cum
părătorilor, îşi încrucişează filozofic braţele, şi pretenţiile 
lor n-ar mai cunoaşte limite dacă ofertele, chiar şi ale celor 
mai insistenţi umpărători, n-ar avea limitele lor foarte 
precise. 

Aşadar, dacă oferta unei mărfi e mai mică decît cererea 
acestei mărfi, între vînzători are loc o concurenţă foarte 
slabă, sau nu are loc nici o concurenţă. In aceeaşi proporţie 
în care scade această concurenţă, creşte concurenţa dintre 
cumpărători. Rezultatul : o urcare mai mult sau mai puţin 
însemnată a preţurilor mărfurilor. 

După cum se ştie, mai frecvent este cazul invers, avînd 
un rezultat invers. O precumpănire considerabilă a ofertei 
asupra cererii, concurenţă desperată între vînzători, lipsă de 
cumpărători, desfacerea mărfurilor la preţuri derizorii. 

Dar ce înseamnă creşterea şi scăderea preţurilor. ce în
seamnă preţ mare, preţ mic ? Un grăunte de nisip privit la 
microscop este mare, iar un turn este mic în comparaţie u 
un munte. Şi dacă preţul este determinat de raportul dintre 
cerere şi ofertă, atunci prin ce este determinat raportl 
dintre cerere şi ofertă ? 

Să ne adresăm primului burghez intîlnit în cale. Fără să 
stea prea mult pe gînduri, întocmai ca un nou Alexandu 
Macedon, el va tăia acest nod metafizic cu ajutorul tablei 
înmulţirii. Dacă producerea mărfii pe care o vînd - ne va 
spune el - m-a costat 1 00 de franci şi la vînzarea ei obin 
- bineînţeles după un interval de un n - 1 1  O franci, acesta 
este un profit modest, onest, decent. Dacă înă la vinzre 

29 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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obţin 120 sau 130 de franci, înseamnă că am realizat un profit 
mare ; iar dacă aş obţine 200 de franci, apoi acesta r fi un 
profit extraordinar, enorm. Ce-i serveşte, aşadar, burghezu
lui ca măsură a cîştigului ? Cheltuielile de producţie a mărfii 
sale. Dacă în schimbul acestei mărfi el primeşte o anumită 
cantitate de alte mărfuri a căror producţie a costat mai puţin, 
atunci a pierdut. Dacă în schimbul mărfii sale primeşte o 
anumită cantitate de alte mărfuri a căror producţie a costat 
mai mult, atunci a cîştigat. Şi burghezul calculează scăderea 
sau creşterea cîştigului său după numărul de grade cu care 
valoarea de schimb a mărfii sale se găseşte sub zero sau 
deasupra lui zero, adică sub cheltuielile de produc/ie sau 
deasupra lor. 

Am văzut deci că raportul variabil dintre cerere şi ofertă 
provoacă cînd urcarea, cînd scăderea preţurilor, cînd preţuri 
mari, cînd preţuri mici. 

Dacă preţul unei mărfi se urcă foarte mult din cauza 
ofertei slabe sau din cauza creşterii disproporţionate a ce
rerii, atunci preţul unei alte mărfi oarecare scade în mod 
necesar în aceeaşi proporţie ; căci preţul unei mărfi nu poate 
face decît să exprime în bani raportul în care terţe mărfuri 
sînt schimbate cu ea. Dacă, de pildă, preţul unui cot de ţe
sătură de mătase se ridică de la 5 la 6 franci, atunci preţul 
argintului a scăzut în raport c·u preţul mătăsii, şi la fel a 
scăzut, în raport cu preţul m ătăsii, preţul tuturor celorlalte 
mărfuri care au rămas la vechile lor preţuri. Trebuie să se 
dea o cantitate mai mare din acestea în schimbul aceleiaşi 
cantităţi de mătase. 

Ce urmare va avea urcarea preţului unei mărfi ? O mul
ţime de capitaluri se vor îndrepta spre ramura industrială 
prosperă, şi acest aflux de capitaluri în domeniul industri.i 
favorizate va dura pînă cînd profitul în ramura respectivă va 
scădea pînă la nivelul obişnuit, sau, mai bine zis, pînă cînd, 
din c·auza supraproducţiei, preţul produselor ramurii respec
tive va scădea sub cheltuielile de producţie. 

Invers, dacă preţul unei mărfi scade sub cheltuielile ei de 
producţie, capitalurile se vor retrage din producţia mărfii 
respective. Cu excepţia cazului în care o ramură industrială 
nu mai corespunde cerinţelor vremii şi deci trebuie să dis
pară, producţia mărfii respective, adică oferta ei, va scădea 
prin această fugă a capitalurilor pînă cînd ea va corespunde 
cererii, deci pînă cînd preţul ei se va ridica din nou la ni
velul cheltuielilor ei de producţie, sau, mai bine zis, pînă 
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cînd oferta va fi scăzut sub cerere, adică pînă cînd preţul ei 
se va urca iarăşi peste cheltuielile ei de producţie, că:i 
preţul curent al unei mărfi se află întotdeauna peste sau sub 
cheltuielile ei de producţie. 

După cum vedem, capitalurile emigrează şi imigrează în 
permanenţă din domeniul unei industrii în domeniul alteia. 
Preţul urcat provoacă o imigrare prea puternică, iar preţul 
scăzut o emigrare prea puternică. 

Dintr-un alt punct de vedere am putea arăta că nu numai 
oferta este determinată de cheltuielile de producţie, ci şi 
cererea. D ar aceasta ne-ar îndepărta prea mult de tema 
noastră. 

Am văzut adineauri că oscilaţiile ofertei şi ale cererii fac 
ca preţul unei mărfi să revină mereu la nivelul cheltuielilor 
ei de producţie. E drept că adevăra tul preţ al unei mărfi se 
află întotdeauna peste sau sub cheltuielile de producţie ; dar 
urcarea şi scăderea se compensează reciproc, aşa încît, dacă 
totalizăm fluxul şi refluxul industriei într-un anumit interval 
de timp, mărfurile sînt schimbate între ele corespunzător 
cheltuielilor lor de producţie, preţul lor fiind deci determinat 
de cheltuielile lor de producţie. 

Această determinare a preţului prin cheltuielile de pro
ducţie nu trebuie înţeleasă în sensul în care o înţeleg eco
nomiştii. Economiştii spun că preţul mediu al mărfurilor este 
egal cu cheltuielile de producţie ; aceasta ar fi legea. Mişca
rea anarhică prin care urcarea este compensată de scădere, 
iar scăderea de urcare, ei o consideră drept întîmplare. Tot 
atît de justificat ar fi să se considere - şi aceasta a şi fost 
cazul altor economişti - oscilaţiile preţurilor drept lege şi 
determinarea lor prin cheltuielile de producţie drept întîm
plare. Dar numai aceste oscilaţii care, examinate mai de 
aproape, aduc cu sine ravagiile cele mai grozave şi, aseme
nea unor cutremure de pămînt, zdruncină din temelii socie
tatea burgheză, numai aceste oscilaţii determină, în desfă
şurarea lor, preţul prin cheltuielile de producţie. Mişcarea de 
ansamblu a acestei dezordini este ordinea ei. In desfăşura
rea acestei anarhii industriale, în această mişcare circulară, 
concurenţa compensează, ca să spunem aşa, o extravaganţă 
prin c�alaltă. 

Vedem, aşadar, că preţul unei mărfi este determinat de 
cheltuielile ei de producţie în aşa fel, încît perioadele în care 
preţul acestei mărfi se urcă peste cheltuielile de producţie 
sînt compensate de perioadele în care el. scade sub ch�ltuie-

29* 
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lile de producţie, şi invers. Fireşte că acest lucru nu este 
valabil pentru un produs industrial izolat dat, ci numai pen
tru întreaga ramură industrială. Acest lucru nu este valabil 
deci nici pentru industriaşul izolat, ci numai pentru întreaga 
clasă a industriaşilor. 

Determinarea preţului prin cheltuielile de producţie este 
identică cu determinarea preţului prin timpul de muncă ne
cesar pentru producerea unei mărfi, deoarece cheltuielile de 
producţie se compun din : 1 )  materii prime şi unelte de 
muncă *, adică din produse industriale a căror producere a 
costat un anumit număr de zile de muncă şi care reprezintă 
deci o anumită cantitate de timp de muncă, şi 2) din muncă 
nemijlocită, a cărei măsură este tocmai timpul. 

Or, aceleaşi legi generale care reglează în genere preţul 
mărfurilor reglează, fireşte, şi salariul, preţul muncii. 

Salariul ba se va urca, ba va scădea, în funcţie de ra
portul dintre cerere şi ofertă, în funcţie de felul cum se va 
desfăşura concurenţa dintre cumpărătorii muncii **,  capita
liştii, şi vînzătorii muncii ** ,  muncitorii. Oscilaţiile salariului 
corespund în general oscilaţiilor preţurilor mărfurilor. Dar în 
cadrul acestor oscilaţii preţul muncii va fi determinat de 
cheltuielile de producţie, de timpul de muncă necesar pentru 
producerea acestei mărfi, munca ***. 

Care sînt deci cheltuielile de producţie a muncii ** ? 
Sînt cheltuielile necesare pentru a-l menţine pe muncitor 

ca muncitor şi pentru a-l forma ca muncitor. 
De aceea, cu cit o muncă cere un timp de calificare mai 

scurt, cu atît cheltuielile de producţie a muncitorului sînt mai 
mici, cu atît preţul muncii sale, salariul său, este mai redus. 
In ramurile industriale care aproape nu necesită nici un timp 
de calificare, simpla existenţă fizică a muncitorului fiind 
suficientă, cheltuielile de producţie necesare pentru a-l pro
duce pe muncitor se mărginesc aproape numai la mărfurile 
necesare pentru a-l menţine în viaţă * *** .  De aceea preţul 
muncii sale va i determinat de preţul mijloacelor de sub
zistentă necesare. 

• ln ediţia din 1891, in loc de „unelte de mncă" a apărut „uzura 
uneltelor de muncă". - Nota Red. 

•• Jn ediţia din 1891 , în loc de „muncii" a apărut „forţei de muncă" .  
- Nota Red. 

••• ln ediţia din 1891, în loc de „munca • a apărut „for/a de muncă". 
- Nota Red. 
•••• In ediţia din 1891, după cuvin tul „viaţă • s-a adăugat „şi capabil 

de a munci" .  - Nota Red. 
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Aici intervine însă şi un alt considerent. 
Calculînd cheltuielile sale de producţie şi, pe baza lor, 

preţul produselor, fabricantul ţine seama şi de uzura uneltelor 
de muncă. Dacă, de pildă, o maşină îl costă 1 .000 de franci 
şi această maşină se uzează în 1 0  ani, atunci el adaugă anual 
100 de franci la preţul mărfurilor, pentru ca după 1 0  ani să  
poată înlocui maşina uzată cu alta nouă. La fel trebuie in
cluse, în cheltuielile de producţie a muncii * simple, chel
tuielile de perpetuare, care dau clasei muncitoare posibili
tatea să se înmulţească şi să înlocuiască pe muncitorii uzaţi 
cu alţii noi. Prin urmare, uzura muncitorului este pusă la so
coteală �a fel ca şi uzura maşinii. 

Aşadar, cheltuielile de producţie a muncii * simple se 
reduc la cheltuielile de întreţinere şi de perpetuare a mun
citorului. Preţul acestor cheltuieli de întreţinere şi de per
petuare constituie salariul. Salariul astfel determinat se nu
meşte salariu minim. Acest salariu minim, ca de altfel în 
genere determinarea preţurilor mărfurilor prin cheltuielile 
lor de producţie, nu se referă la individul izolat, ci la specie. 
Sînt muncitori, milioane de muncitori, care nu primesc destul 
ca să se poată întreţine şi perpetua ; dar salariul întregii 
clase muncitoare se egalizează în cadrul oscilaţiilor lui la 
nivelul acestui minim. 

Acum, după ce ne-am lămurit în ceea ce priveşte legile 
cele mai generale, care reglează atît salariul cît şi preţul 
oricărei alte mărfi, putem să trecem la o cercetare mai amă
nunţită a temei noastre. 

* In ediţia din 1891,  în loc de ,,muncii" a apărut ,,foţei de muncă". 
Nota Red. 
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III 

Colonia, 6 aprilie. Capitalul constă din materii prime, 
unelte de muncă şi mijloace de subzistenţă de tot felul, care 
sînt întrebuinţate pentru producerea de noi materii prime, 
·noi unelte de muncă şi noi mijloace de subzistenţă. Toate 
aceste părţi componente ale capitalului sînt creaţii ale muncii, 
produse ale muncii, muncă acumulată. Munca acumulată care 
serveşte ca mijloc pentru o nouă producţie este capital. 

Aşa spun economiştii. 
Ce este un sclav negru ? Un om de rasă neagră. Această 

explicaţie nu valorează mai mult ca cealaltă. 
Un negru este un negru. Abia în condiţiile unor anumite 

relaţii el devine sclav. O maşină de filat bumbac este o ma
şină pentru filatul bumbacului. Numai în condiţiile unor anu
mite relaţii ea devine capital. Smulsă din aceste relaţii, ea nu 
este capital, la fel cum aurul în sine nu este bani sau zahărul 
preţ al zahărului. 

In producţie oamenii vin în contact nu numai cu natura * .  
Ei  nu produc decît cooperînd într-un fel anumit şi făcînd între 
ei schimb de activităţi. Pentru a produce, ei intră în anumite 
legături şi relaţii între ei, şi numai în cadrul acestor legături 
şi relaţii sociale are loc contactul lor cu natura **, are loc 
producţia. 

In funcţie de c·aracterul mijloacelor de producţie, aceste 
relaţii sociale în care intră producătorii între ei, condiţiile în 
care fac între ei schimb de activităţi şi participă la ansamblul 
producţiei vor fi, fireşte, diferite. O dată cu inventarea unui 

* Jn ediţia din 1 891 ,  în loc de „vin în contact nu numai cu natura" 
a apărut „nu acţionează numai asupra naturii, ei acţionează şi unii asupra 
altora". - Nota Red. 

** Jn ediţia din 1891 ,  în loc de 11contactul lor cu natura• a apărut 
„acţiunea lor asupra naturii".  - Nota Red. 
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nou instrument de război, a armei de foc, s-a modificat în mod 
necesar întreaga organizare internă a amatei, s-au schimbat 
condiţiile în care indivizii pot să formeze o armată şi să ac
ţioneze ca amată, s-a schimbat şi raportul dintre diferitele 
amate. 

Relaţiile sociale în cadrul cărora produc indivizii, relaţiile 
sociale de produc/ie, se schimbă deci, se transformă o dată 
cu schimbarea şi dezvoltarea mijloacelor materiale de pro
ducţie, a forţelor de producţie. Relaţiile de producţie formează 
în totalitatea lor ceea ce numim relaţiile sociale, societatea, 
şi anume o societate pe o anumită treaptă de dezvoltare 
istorică, o societate cu un caracter specific, distinctiv. Socie
tatea antică, societatea feudală, societatea burgheză sînt ast
fel de ansambluri de relaţii de producţie, fiecare dintre ele 
însemnînd totodată o treaptă deosebită de dezvoltare în isto
ria omenirii. 

Capitalul este şi el o relaţie socială de producţie. El este 
o relaţie de producţie burgheză, o relaţie de producţie a so
cietăţii burgheze. Mijloacele de subzistenţă, uneltele de 
muncă, materiile prime din care constă capitalul n-au fost 
oare produse şi acumulate în condiţii sociale date, în relaţii 
sociale determinate 1 Nu sînt ele oare întrebuinţate în vede
rea unei noi producţii în condiţii sociale date, în relaţii so
ciale deteminate 1 Şi nu face, oare, tocmai acest caracter 
social determinat ca produsele care servesc pentru o nouă 
producţie să fie capital ? 

Capitalul nu constă numai din mijloace de subzistenţă, 
unelte de muncă şi materii prime, numai din produse mate
riale ; el constă în aceeaşi măsură din valori de schimb. Toate 
produsele din care constă sînt mărfuri. Prin urmare capitalul 
nu este numai o sumă de produse materiale, el este şi o sumă 
de mărfuri, de valori de schimb, de mărimi sociale. 

Capitalul rămîne acelaşi, fie că înlocuim lina cu bumbac, 
cerealele cu orez, căile ferate cu vapoare, cu condiţia numai 
ca bumbacul, orezul, vapoarele - corpul capitalului - să 
aibă aceeaşi valoare de schimb, acelaşi preţ ca şi lina, cerea
lele, căile ferate în care el se întruchipa înainte. Corpul ca
pitalului se poate transforma neîncetat, fără ca acest capital 
să sufere cea mai mică schimbare. 

Dar dacă orice capital este o sumă de mărfuri, adică de 
valori de schimb, aceasta nu însenă că orice sumă de 
mărfuri, de valori de schimb este capital. 
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Orice sumă de valori de schimb este o valoare de schimb, 
orice valoare de schimb în parte este o sumă de valori de 
schimb. De pildă, o casă care are o valoare de 1 .000 de franci 
este o valoare de schimb de 1 .000 de franci. O bucată de 
hîrtie în valoare de o centimă * este o sumă de valori de 
schimb egală c·u 100/100 de centime. Produsele care pot fi 
schimbate pe alte produse sînt mărfuri . Proporţia determinată 
în care ele pot fi schimbate constituie valoarea lor de schimb, 
sau, exprimat în bani, preţul lor. Masa acestor produse nu 
poate schimba cu nimic destinaţia lor de a fi mărfuri, sau de 
a reprezenta o valoare de schimb, sau de a avea un preţ 
determinat. Copacul, fie mare, fie mic, rămîne tot copac. Oare 
se schimbă caracterul de marfă, de valoare de schimb a fie
rului dacă îl schimbăm pe alte produse nu cu uncia, ci cu 
chintalul ? ln funcţie de masa sa, el este o marfă de o valoare 
mai mare sau mai mică, cu un preţ mai mare sau mai mic. 

Cum devine însă capital o sumă de mărfuri, de valori de 
schimb ? 

Prin faptul că în calitate de forţă socială independentă, 
adică ca forţă a unei părţi a societăţii, ea se păstrează şi 
sporeşte prin aceea că este schimbată pe munca ** nemijlo
cită, vie. Existenţa unei clase care nu posedă nimic altceva 
lecit capacitatea de muncă este o premisă necesară a capi
talului. 

Abia dominaţia muncii acumulate, trecute, materializate 
asupra muncii nemijlocite, vii transformă munca acumulată 
în capital. 

Capitalul nu constă în aceea că munca acumulată ser
veşte muncii vii ca mijloc în vederea producţiei noi, ci că 
munca vie serveşte muncii acumulate ca mijloc de a-şi păstra 
şi spori valoarea de schimb. 

Ce se petrece în schimbul dintre capital şi munc·a sala
riată ...* ?  

Muncitorul primeşte în schimbul muncii sale **** mijloace 
de subzistenţă, iar capitalistul primeşte, în schimbul mijloa
celor sale de subzistenţă, muncă, activitatea productivă a 

* In ediţia din 189 1 ,  cuvîntul „centimă" este înlocuit prin cuvîntul 
„pfenig" .  - Nota Red. 

** In ediţia din 1891, în loc de „munca• a apărut „forţa de muncă".  
- Nota Red. 

*** In diţia din 1891,  în loc de „între capital şi munca salariată" a 
apărut „între capitalist şi muncitorul salariat",  - Nota Red. 

**** In ediţia din 1891,  în loc de „muncii sale" a apărut „forţei sale 
de muncă" .  - Nota Red. 
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muncitorului, puterea creatoare prin care muncitorul nu nu
mai că înlocuieşte ceea ce consumă, ci şi dă muncii acumu
late o valoare mai mare decît poseda ea înainte. Muncitorul 
primeşte de la capitalist o parte din mijloacele de subzistenţă 
existente. La ce-i servesc aceste mijloace de subzistenţă ? La 
consumaţia nemijlocită. Dar îndată ce eu consum mijloacele 
de subzistenţă, ele sînt iremediabil pierdute pentru mine, 
afară doar dacă întrebuinţez timpul în care aceste mijloace 
mă ţin în viaţă pentru a produce noi mijloace de subzistenţă, 
pentru a crea în timpul consumaţiei, prin munca mea, noi 
valori în locul valorilor absorbite prin consumaţie. Dar toc
mi această nobilă forţă reproductivă muncitorul o cedează 
capitalului în schimbul mijloacelor de subzistenţă primite. El 
a pierdut-o deci pentru sine însuşi. 

Să luăm un exemplu : un arendaş plăteşte zilerului său 
5 groşi de argint pe zi. Acesta lucrează în schimbul celor 
5 groşi o zi întreagă pe cîmpul arendaşului şi-i asigură astfel 
un venit de 1 0  groşi. Arendaşul nu numai că primeşte înapoi 
valorile pe care trebuie să le cedeze zilerului, ci le şi du
blează. Prin urmare, el a întrebuinţat, a consumat într-un chip 
rodnic, productiv cei 5 groşi pe care i-a dat zilerului. Cu cei 
5 groşi el a cumpărat tocmai munca şi forţa zilerului, care 
creează produse agricole de o valoare îndoită, făcînd din 
5 groşi 1 O groşi. In schimb, zilerul primeşte în locul forţei 
sale productive, ale cărei efecte le-a cedat toemai arendaşu
lui, 5 groşi, pe care îi schimbă pe mijloace de subzistenţă, 
consumate de el mai repede sau mai încet. Cei 5 groşi au fost 
consumaţi, aşadar, în două feluri : în mod productiv pentru 
capital, deoarece au fost schimbaţi pe o forţă de muncă care 
a produs 1 0  groşi, şi în mod neproductiv pentru muncitor, 
deoarece au fost schimbaţi pe mijloace de subzistenţă care 
au dispărut pentru totdeauna şi a căror valoare el poate s-o 
dobîndească din nou numai repetînd acelaşi schimb cu aren
daşul. Capitalul presupune, aşadar, munca salariată, munca 
salariată presupune capitalul. Ele se condiţionează reciproc, 
se creează reciproc. 

Un muncitor dintr-o fabrică de bumbac produce oare nu
mai stofe de bumbac ? Nu, el produce capital. El produce 
valori care servesc din nou ca să se comande muncii lui şi, 
prin intermediul ei, să se creeze valori noi. 
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Capitalul poate spori numai schimbîndu-se pe muncă *, 
numai dînd naştere muncii salariate. Munca salariată ** nu 
poate să se schimbe decît pe capital, înmulţind capitalul, în
tărind puterea a cărei sclavă este. De aceea înmulţirea capi
talului înseamnă înmulţirea proletariatului, adică a clasei 
muncitoare. 

Interesul capitalistului şi al muncitorului este, aşadar. 
acelaşi, susţin burghezii şi economiştii lor. Şi într-adevăr ! 
Muncitorul piere dacă capitalul nu-i dă de lucru. Capitalul 
piere dacă nu exploatează munca ***, şi pentru a o exploata 
trebuie s-o cumpere. Cu cît capitalul destinat producţiei, 
capitalul productiv, creşte mai repede, deci cu cît industria 
este mai înfloritoare, cu cît burghezia se îmbogăţeşte mai 
mult, cu cît afacerile merg mai bine, cu atît capitalistul are 
nevoie de mai mulţi muncitori, cu atît muncitorul se vinde 
mai scump. 

Condiţia indispensabilă pentru ca muncitorul să aibă o 
situaţie acceptabilă este deci creşterea cît se poate mai ra
pidă a capitalului productiv. 

Dar ce înseamnă creşterea capitalului productiv ? ln
seamnă creşterea puterii muncii acumulate asupra muncii vii, 
creşterea dominaţiei burgheziei asupra clasei muncitoare. 
Cînd munca salariată produce avuţia străină care o domină, 
puterea vrăjmaşă ei, capitalul, ea capătă în schimb de la 
aceasta posibilităţi de muncă [Beschaftigungsmittel] , adică 
mijloace de subzistenţă, cu condiţia să devină din nou o 
parte a capitalului, pîrghia care zvîrle din nou capitalul într-o 
mişcare accelerată de creştere. 

Afirmaţia că interesele capitalului şi interesele muncii ** ** 
sînt identice înseamnă doar atît : capitalul şi munca salariată 
sînt două laturi ale uneia şi aceleiaşi relaţii. Una o condiţio
nează pe cealaltă, întocmai cum se condiţionează reciproc 
cămătarul şi risipitorul. 

Atîta timp cît muncitorul salariat este muncitor salariat, 
soarta lui depinde de capital. Iată care este faimoasa comu
nitate de interese dintre muncitor şi capitalist. 

* In ediţia din 1891, în loc de „muncă" a apărut „forţă de muncăw.  
- Nota Red. 

** ln ediţia din 1891,  în loc de „munca salariată" a apărut „forţa de 
muncă a muncitorului salariat•. - Nota Red. 

*** In ediţia din 1 891 , în loc de „munca• a apărut „forţa de muncă". 
- Nota Red. 
**** In ediţia din 1891, în loc de „in teresele muncii" a apărut „intere

sele muncitorilor" .  - Nota Red. 
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IV 

Colonia, 7 aprilie. Dac'ă creşte capitalul, creşte şi masa 
muncii salariate, creşte şi numărul muncitorilor salariaţi, în
tr-un cuvînt dominaţia capitalului se extinde asupra unei 
mase mai mari de indivizi. Şi să presupunem cazul cel mai 
favorabil : o dată cu creşterea capitalului productiv creşte 
cererea de muncă. Se urcă deci preţul muncii, salariul. 

O casă, fie mare sau mică, atîta timp cit casele din jur 
sînt şi ele mici satisface toate pretenţiile sociale legate de o 
locuinţă. Cînd însă alături de casa cea mică se ridică un pa
lat, ea arată ca o cocioabă. Casa cea mică dovedeşte acum 
că proprietarul ei nu este de loc pretenţios sau că are pre
tenţii foarte modeste ; şi oricit s-ar înălţa căsuţa în decursul 
civilizaţiei, dacă palatul vecin se va înălţa în aceeaşi măsură 
sau într-o măsură şi mai mare încă, locatarul casei relativ 
mici se va simţi tot mai prost, mai nemulţumit şi mai apăsat 
�ntre cei patru pereţi ai ei. 

O sporire simţitoare a salariului presupune o creştere 
rapidă a capitalului productiv. Creşterea rapidă a capitalului 
productiv aduce după sine o creştere la fel de rapidă a bogă
ţiei, a luxului, a necesităţilor şi a plăcerilor sociale. De 
aceea, cu toate că plăcerile accesibile muncitorului au devenit 
mai numeroase, satisfacţia socială pe care acestea i-o procură 
a scăzut atît în comparaţie cu plăcerile sporite ale capita
listului, care sînt inaccesibile muncitorului, cit şi în compa
raţie cu gradul de dezvoltare a societăţii în general. Nece
sităţile şi plăcerile noastre sînt generate de societate ; de 
aceea le măsurăm în raport cu societatea, şi nu după obiec
tele care servesc la satisfacerea lor. Intrucît necesităţile şi 
plăcerile noastre au un caracter social, ele sînt relative. 
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In general, salariul nu este determinat numai de masa de 
mărfuri pe care o pot obţine în schimbul lui. El  cuprinde dife
rite raporturi. 

Ceea ce muncitorii primesc în schimbul muncii lor * este, 
înainte de toate, o sumă de bani determinată. Este oare sala
riul determinat numai de acest preţ în bani ? 

In secolul al XVI-lea cantitatea de aur şi de argint care 
circula în Europa a sporit în urma descoperirii Americii * *. 
Valoarea aurului şi a argintului a scăzut deci în raport cu 
celelalte mărfuri. Muncitorii primeau în schimbul muncii lor * 
aceeaşi cantitate de argint în monede ca şi mai înainte. 
Preţul în bani al muncii lor rămăsese acelaşi şi totuşi salariul 
lor scăzuse, fiindcă în schimbul aceleiaşi cantităţi de argint 
ei primeau o cantitate mai mică de alte mărfuri. Aceasta a 
fost una dintre împrejurările care au favorizat creşterea ca
pitalului, ridicarea burgheziei în secolul al XVI-lea. 

Să luăm un alt caz. In iana anului 1847, în urma unei recolte 
proaste, preţurile alimentelor strict necesare, ca cerealele, 
canea, untul, brînza etc., s-au urcat considerabil. Să pre
supunem că muncitorii ar fi primit în schimbul muncii lor * 
aceeaşi sumă de bani ca şi înainte. Nu scăzuse, oare, salariul 
lor ? Fireşte că scăzuse. In schimbul aceleiaşi sume de bani 
ei primeau mai puţină pîine, came etc. Salariul lor scăzuse 
nu pentru că scăzuse valoarea argintului, i pentru că cres
cuse valoarea mijloacelor de subzistenţă. 

Să presupunem, în sfîrşit, că preţul în bani al muncii ar 
rămîne acelaşi, în timp ce preţul tuturor produselor agricole 
şi industriale ar fi scăzut datorită folosirii unor maşini noi, 
datorită unui anotimp favorabil etc. Cu aceeaşi sumă de bani 
muncitorii pot cumpăra acum mai multe mărfuri de toate fe
lurile. Salariul lor s-a urcat, aşadar, tocmai pentru că valoarea 
lui bănească nu s-a schimbat. 

Preţul în bani al muncii, salariul nominal, nu coincide, 
prin urmare, cu salariul real, adică cu cantitatea de mărfuri 
care se obţine realmente în schimbul salariului. Vorbind deci 
de urcarea sau de scăderea salariului, nu trebuie să avem în 
vedere numai preţul în bani al muncii, salariul nominal. 

* ln ediţia din 1891 ,  în loc de „mncii lor• a apărut „forţei lor de 
muncă".  - Nota Red. 

•• n ediţia din 1891, în loc de „în urma dscoperirii Americii" a pă
ut „în urma descoperirii unor mine mai bgate şi mai uşor de exploatat 
în America•. - Nota Red. 
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Dar nici salariul nominal, adică suma de bani pentru care 
muncitorul se vinde capitalistului, nici salariul real, adică 
cantitatea de mărfuri pe care poate s-o cumpere cu aceşti 
bani, nu epuizează raporturile cuprinse în salariu. 

lnainte de toate, salariul mai este determinat şi de raportul 
în care se găseşte faţă de cîştig, faţă de profitul capitalistu
lui ; acesta este salariul comparativ, salariul relativ. 

Salariul real exprimă preţul muncii în raport cu preţul 
celorlalte mărfuri ; în schimb, salariul relativ exprimă preţul 
muncii nemijlocite în raport c·u preţul muncii acumulate, va
loarea relativă a muncii salariate şi a capitalului, valoarea 
reciprocă a capitalistului şi a muncitorului *. 

Salariul real poate rămîne acelaşi, ba chiar să crească, şi 
salariul relativ poate totuşi să scadă. Să presupunem, de pildă, 
că preţurile tuturor mijloacelor de subzistenţă ar fi scăzut 
cu 2a, în timp ce salariul cu ziua ar fi scăzut numai cu 1/s, 
adică, de pildă, de la 3 franci la 2 franci. Deşi cu aceşti 2 franci 
muncitorul dispune de o sumă mai mare de mărfuri decît 
dispunea înainte cu 3 franci, salariul său a scăzut, totuşi, în 
raport cu profitul capitalistului. Profitul capitalistului (de 
pildă al fabricantului) s-a mărit cu 1 franc ; aceasta înseamnă 
că, pentru o sumă mai mică de valori de schimb pe care capi-

* n ediţia din 1 891 ,  Engels a schimbat pasajul care începe cu cu
vintele : „în schimb salariul relativ exprimă", în felul următor : „în 
schimb salariul relativ exprimă partea care revine muncii nemijlocite din 
valoarea nou produsă de ea, în raport cu partea care revine muncii 
acumulate, capitalului. 

Am spus mai sus [vezi volumul de faţă, pag. 445. - Nota Red.] : „Sa
lariul nu este deci o parte care revine muncitorului din marfa produsă 
de el. Salariul este acea parte din mărfurile deja existente cu care capi
talistul îşi cumpără o cantitate determinată de forţă de muncă produc
tivă", Dar capitistul trebuie să inlocuiască din nou acest salariu din 
preţul u care vinde produsul creat de muncitor 1 el trebuie să-l înlo
cuiască în aşa fel, incit, de regulă, să-i mai rămînă un excedent peste 
cheltuielile de producţie făcute, un profit. 'reţul de vinzare al mărfii 
produse de muncitor se împarte pentru capitalist în trei părţi : 1n primul 
rînd, partea care înlocuieşte preţul materiilor prime avansate de el şi  
uzura uneltelor, a maşinilor şi a altor mijloace de muncă, de asemenea 
avansate de el ; în al doilea rînd, partea care înlocuieşte salariul avansat 
de el şi, în al treilea rînd, excedentul care rămine, adică profitul capi
talistului. In timp ce prima parte înlocuieşte numai valori care au existat 
mai înainte, ste limpede că atit partea care înlocuieşte salariul cit şi 
excedentul, care reprezintă profitul capitalistului, sint luate pe de-a-n
tregul din valoarea nouă creată prin munca muncitorului şi adăugată 
materiilor prime. Şi în acest sens putem considera atît salariul cit ş1 
profitul, spre a le compara între ele, ca părţi din produsul muncitorului " .  
- Nota Red. 
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talistul o plăteşte muncitoului, muncitoul trebuie să producă 
o sumă de valori de schimb mai mare ca înainte. Valoarea 
capitalului a crescut în raport cu valoarea muncii *. Repartiţia 
avuţiei sociale între capital şi muncă a devenit şi mai inegală. 
Capitalistul comandă cu acelaşi capital unei cantităţi mai 
mari de muncă. Puterea clasei capitaliştilor asupra clasei mun
citoare a crescut, poziţia socială a muncitoului s-a înrăutăţit ; 
ea a căzut cu încă o treapti mai jos faţă de aceea a capi
talistului. 

Care este deci legea generală care determină scăderea şi 
creşterea salariului şi a profitului în corelaţia lor ? 

Salariul şi profitul se află într-un raport invers. Valoarea 
de schimb a capitalului **, profitul, creşte în aceeaşi proporţie 
în care scade valoarea de schimb a muncii ***, salariul, şi 
invers. Profitul creşte în măsura în care salariul scade şi scade 
în măsura în care salariul creşte. 

Se va obiecta, poate, că capitalistul poate cîştiga prin 
schimbul avantajos al produselor sale cu alţi capitalişti, prin 
creşterea cererii pentru marfa sa fie în urma deschiderii de 
pieţe noi, fie în urma creşterii momentane a necesităţilor pe 
pieţele vechi etc'. ; că profitul unui capitalist se poate, aşa
dar, mări prin înşelarea altor capitalişti, independent de creş
terea şi de scăderea salariului, adică a valorii de schimb a 
muncii **** ;  sau că profitul capitalistului r putea de asemenea 
creşte prin perfecţionarea uneltelor de muncă, printr-o nouă 
metodă de folosire a forţelor naturii etc. 

ln primul rînd va trebui să se admită că rezultatul rămîne 
acelaşi, deşi se obţine pe o cale inversă. E drept că profitul s-a 
mărit nu pentru că a scăzut salariul, ci salariul a scăzut pentu 
că s-a mărit profitul. Cu aceeaşi cantitate de muncă ***** 
capitalistul a cumpărat o cantitate mai mare de valori de 
schimb, fără să fi plătit, din această cauză, munca mai scump ; 
adică, în raport cu venitul net pe care munca îl aduce capi
talistului, ea este plătită mai ieftin. 

• In ediţia din 1891,  în loc de „Valoarea capitalului a crescut în 
raport cu valorea muncii" a apărut „Partea capitalului a crescut în ra
port cu partea muncii" .  - Nota Red. 

•• In ediţia din 1 89 1 ,  în loc de „ Valoarea de schimb a capitalului" a 
apărut „Partea capitalului" . - Nota Red. 

„* In ediţia din 1 89 1 ,  în loc de „valoarea de schimb a muncii" a apă
rut „partea muncii".  - Nota Red. 

•••• In ediţia din 1 891 , în loc de „a muncii• a apărut „a forţei de munc ă • .  
- Nota Red. 
**•••  In ediţia din 1 891 , în loc . de „muncă" a apărut „muncă străină".  

- Nota Red. 
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Pe lîngă aceasta, amintim că, în ciuda oscilaţiilor preţuri
lor mărfurilor, preţul mediu al fiecărei mărfi, proporţia în 
care este schimbată pe alte mărfuri, este determinat de 
cheltuielile ei de producţie. De aceea înşelăciunile reciproce 
dinăuntrul clasei capitaliştilor se compensează în mod nece
sar. Perfecţionarea maşinilor, noile metode de folosire a for
ţelor naturii în slujba producţiei dau posibilitatea să se pro
ducă într-un timp de muncă dat, cu aceeaşi cantitate de 
muncă şi de capital, o masă mai mare de produse, dar în nici 
un caz o masă mai mare de valori de schimb. Dacă prin folo
sirea maşinii de filat pot să produc într-o oră de două ori 
mai multe fire ca înainte de a fi fost inventată, de pildă 
1 00 de pfunzi în loc de 50, eu nu capăt * în schimbul acestor 
1 00 de pfunzi mai multe mărfuri decît primeam înainte pentru 
.50, pentru că cheltuielile de producţie au scăzut la jumătate 
-sau pentru că pot să fuizez cu aceleaşi cheltuieli o canti
tate dublă de produse. 

In sfîrşit, oricare ar fi proporţia în care clasa capitalistă, 
burghezia,  fie dintr-o singură ţară, fie de pe întreaga piaţă 
mondială, ar repartiza în sinul ei venitul net de pe uma pro
ducţiei, suma totală a acestui venit net nu este, de fiecare 
dată, altceva decît suma cu care munca acumulată a crescut 
în total datorită muncii vii ** .  Această sumă totală creşte 
deci în proporţia în care munca măreşte capitalul, adică în 
proporţia în care profitul creşte faţă de salariu. 

Vedem, aşadar, că, chiar dacă rămînem în limitele rela
ţiei dintre capital şi munca salariată, interesele capitalului 
şi interesele muncii salariate sînt diametral opuse. 

O creştere rapidă a capitalului este egală cu o creştere 
rapidă a profitului. Profitul poate să crească repede numai 
atunci cînd valoarea de schimb a muncii 1 **,  cînd salariul 
relativ sc·ade tot aşa de repede. Salariul relativ poate să 
scadă, deşi salariul real creşte o dată cu salariul nominal, cu 
valoarea bănească a muncii, însă nu în aceeaşi proporţie ca 
profitul. Dacă, de pildă, în perioadele cînd afacerile merg 
bine salariul se urcă cu 5°/o, în timp ce profitul creşte 
cu 30°/o, atunci salariul comparativ, salariul relativ nu a cres
cut, ci a scăzut. 

* In ediţia din 1891, după cuvîntul „ capăt" urmează „pînă Ia urmă" .  
- Nota Red. 

** In ediţia din 1891 ,  în loc de „muncii vii" a apărut „muncii ne
mijlocite•. - Nota Red. 

*** In ediţia din 1891 ,  în loc de „valoarea de schimb a muncii" a apă
.rut „preţul muncii" . - Nota Red. 
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Aşadar, chiar dacă venitul muncitorului se măreşte o dată 
cu creşterea rapidă a capitalului, se măreşte în acelaşi timp 
şi prăpastia socială care desparte pe muncitor de capitalist, 
se măreşte în acelaşi timp şi puterea capitalului asupra 
muncii, dependenţa muncii faţă de capitl. 

Afirmaţia că muncitorul este interesat în creşterea rapidă 
a capitalului înseamnă doar atît : cu cit muncitorul măreşte 
mai repede avuţia străină, cu atît mai grasă va fi bucăţica 
care îi va pica lui, cu atît mai mulţi muncitori pot avea de 
lucru şi pot fi chemaţi la viaţă, cu atît mai mult poate spori 
masa sclavilor care depind de capitl. 

Am văzut aşadar : 
Chiar situa/ia cea mai favorabilă pentru clasa muncitoare, 

creşterea cît se poate de rapidă a capitalului, orieît ar îm
bunătăţi viaţa materială a muncitorului, nu desfiinţează nta
gonismul dintre interesele sale şi interesele burghezului, in
teresele capitalistului. Profitul şi salariul se află în perma
nenţă într-un raport invers. 

Dacă creşte repede capitalul, se poate urca şi salariul, dar 
profitul capitalistului creşte incomparabil mai repede. Starea 
materială a muncitorului s-a îmbunătăţit, dar s-a îmbunătăţit 
în dauna situaţiei sale sociale. Prăpastia socială care-l des
parte de capitalist s-a lărgit. 

In sfîrşit : 
Afirmaţia că pentru munca salariată condiţia cea mai fa

vorabilă este creşterea cit mai rapidă a capitalului productiv 
înseamnă de fapt doar atît : cu cit clasa muncitoare măreşte 
şi sporeşte mai repede puterea vrăjmaşă ei, avuţia străină 
care o domină, cu atît mai favorabile sînt condiţiile în care 
i se permite să muncească mai departe pentru a spori avuţia 
burgheză, pentru a mări puterea capitalului, mulţumită că-şi 
făureşte singură lanţurile de aur cu care burghezia o tîrăşte 
după sine. 
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Colonia, 10  aprilie. Creşterea capitalului productiv şi ur
carea salariului să fie ele oare într-adevăr atît de indisolubil 
legate, cum pretind economiştii burghezi ? Nu trebuie să-i 
credem pe cuvînt. Nu trebuie să-i credem nici măcar atunci 
cînd afirmă că cu cît capitalul este mai gras, cu atît sclavul 
lui este mai bine îndopat. Burghezia este prea luminată, ea 
calculează prea bine pentru a împărtăşi prejudecăţile feuda
lului, care se făleşte cu strălucirea slugilor sale. Condiţiile 
de existenţă ale burgheziei o constrîng să calculeze. 

Va trebui de aceea să cercetăm lucrurile mai îndeaproape. 
Cum acţionează creşterea capitalului productiv asupra 

salariului ? 
Cînd capitalul productiv al societăţii burgheze creşte în 

general şi în întregime, are loc o acumulare mai multilaterală 
de muncă. Creşte numărul capitaliştilor şi proporţia lor *. 
Inmulţirea capitalurilor măreşte concurenta dintre capitalişti. 
Volumul tot mai mare al capitalurilor oferă mijloacele de a 
aduce pe cîmpul de luptă industrial armate de muncitori mai 
puternice şi înarmate cu unelte de luptă mai uriaşe. 

Un capitalist poate să-l înlăture pe celălalt de pe cîmpul 
de luptă şi să pună stăpînire pe capitalul lui numai vînzînd 
mai ieftin. Pentru a putea vinde mai ieftin fără să se ruineze, 
el trebuie să producă mai ieftin, adică trebuie să dezvolte cît 
mai mult cu putinţă forţa productivă a muncii. Dar forţa pro
ductivă a muncii se intensifică, în primul rînd, printr-o mai 
mare diviziune a muncii, prin introducerea tot mai generali
zată şi perfecţionarea continuă a maşinilor. Cu cît este mai 
mare armata de muncitori între care este divizată munca, cu 

* In ediţia din 1891, în loc de „numărul capitaliştilor şi proporţia 
lor" a apărut „numărul capitaliştilor şi volumul capitalurilor lor",  -
Nota Red. 

30 - Marx-Engels - Opere, voi .  6 
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cît maşinile se introduc pe scară mai uriaşă, cu atît scad, 
proporţional, cheltuielile de producţie, cu atît mai productivă 
devine munca. De aceea între capitalişti ia naştere o între
cere generală pentru a mări diviziunea muncii şi numărul 
maşinilor şi a le exploata cît mai intens. 

Cum va proceda un capitalist dacă, printr-o diviziune mai 
mare a muncii, prin folosirea şi perfecţionarea unor maşini 
noi, prin exploatarea mai avantajoasă şi mai masivă a forţe
lor naturii, a găsit mijlocul de a produce cu aceeaşi cantitate 
de muncă sau de muncă acumulată o cantitate mai mare de 
produse, de mărfuri decît concurenţii săi, de pildă dacă în 
timpul de muncă în care concurenţii săi ţes o jumătate de 
cot de pînză el poate produce un cot întreg de pînză ? 

El ar putea să vîndă în continuare o jumătate de cot de 
pînză la preţul de piaţă de pînă atunci, dar acesta n-ar fi un 
mijloc de a-i înlătura de pe piaţă pe concurenţii săi şi de a-şi 
mări propria sa desfacere. Pe măsură însă ce producţia sa a 
crescut, a crescut pentru el şi nevoia desfacerii. Mijloacele 
de producţie mai puternice şi mai costisitoare de care dis
pune îi permit, ce-i drept, să-şi vîndă marfa mai ieftin, dar ele 
îl constrîng totodată să vîndă mai multe mărfuri, să cuce
rească o piaţă incomparabil mai mare pentru mărfurile sale ; 
de aceea capitalistul nostru va vinde jumătatea de cot de 
pînză mai ieftin decît concurenţii săi. 

Capitalistul nu va vinde însă un cot întreg la acelaşi preţ 
la care vînd concurenţii săi jumătatea de cot, deşi producerea 
întregului cot nu-l costă mai mult decît îi costă pe ceilalţi 
o jumătate de cot. Căci în acest caz el n-ar cîştiga nimic în 
plus, ci şi-ar scoate cu ajutorul schimbului numai cheltuielile 
de producţie. O eventuală mărire a încasărilor sale s-ar da
tora faptului că a pus în mişcare un capital mai mare, şi nu 
faptului că şi-ar fi valorificat capitalul într-o măsură mai 
mare decît ceilalţi. De altfel el atinge scopul urmărit fixînd 
preţul mărfii sale numai cu cîteva procente mai jos decît con
curenţii săi. El îi înlătură de pe piaţă sau, cel puţin, le ră
peşte o parte din desfacere, vînzînd sub preţul lor de vînzare. 
In sfîrşit, să ne amintim că preţul curent este întotdeauna 
peste sau sub cheltuielile de producţie, după cum vînzarea 
unei mărfi are loc într-un sezon favorabil sau nefavorabil 
industriei. După cum preţul de piaţă al cotului de pînză este 
peste sau sub cheltuielile lui de producţie obişnuite pînă 
atunci, va varia şi procentul cu care capitalistul care a folosit 
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noi mijloac'e de producţie mai productive va vinde peste chel
tuielile sale reale de producţie. 

Privilegiul capitalistului nostru nu este însă de lungă du
rată ; alţi capitalişti concurenţi introduc aceleaşi maşini, 
aceeaşi diviziune a muncii, le introduc pe aceeaşi scară sau 
pe o scară mai largă, şi acest proces se va generaliza în ase
menea măsură, încît preţul pînzei va scădea nu numai sub 
vechile ei cheltuieli de producţie, dar şi sub noile ei cheltu-
ieli de producţie. • 

Aşadar, capitaliştii se găsesc acum unii faţă de alţii în 
aceeaşi situaţie în care se aflau înainte de introducerea noi
lor mijloace de producţie ; şi dacă cu aceste mijloace de pro
ducţie pot furniza la acelaşi preţ o cantitate dublă de pro
duse, ei sînt acum siliţi să funizeze această cantitate dublă 
sub preţul vechi. Pe baza acestor noi cheltuieli de producţie 
reîncepe acelaşi joc. O mai mare diviziune a muncii, mai 
multe maşini, exploatarea diviziunii muncii şi a maşinilor pe 
o scară şi mai largă. Iar concurenţa reacţionează la fel faţă 
d e  acest rezultat. 

Vedem deci cum modul de producţie, mijloacele de pro
ducţie sînt permanent trnsformate, revoluţionate, cum di
viziunea muncii aduce cu sine în mod necesar o şi mai mare 
diviziune a muncii, folosirea maşinilor o şi mai largă folo
sire a maşinilor, producţia pe scară întinsă o producţie pe 
scară şi mai întinsă. 

Aceasta este legea care scoate mereu producţia burgheză 
de pe vechiul ei făgaş şi sileşte capitalul să încordeze forţele 
productive ale muncii, pentru că le-a încordat mai înainte, 
legea care nu-i dă răgaz şi care-i şopteşte fără încetare : 
Inainte I Inainte I 

Legea aceasta nu e alta decît legea în virtutea căreia 
preţul unei mărfi se egalizează în mod necesar, în cadrul 
oscilaţiilor periodice ale comerţului, cu cheltuielile ei de 
produc/ie. 

Oricît de uriaşe ar fi mijloacele de producţie puse în miş
care de un capitalist, concurenţa va generaliza aceste mij
loace de producţie, şi, din momentul în care le-a generalizat, 
singurul rezultat al productivităţii mai mari a capitalului său 
este că acum trebuie să fuizeze, la acelaşi preţ, de 10 ,  de 20, 
de 100 de ori mi mult decît înainte. Dar deoarece el trebuie 
să desfacă, poate, de 1 .000 de ori mai mult pentru a compensa 
printr-o cantitate mai mare de produse desfăcute preţul de 
vînzare mai mic, întrucît acum este necesară o vînzare mai 

30* 
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masivă nu numai pentru a obţine un profit *, ci şi pentru a 
înlocui cheltuielile de producţie - după cum m văzut, în
seşi uneltele de producţie devin tot mai scumpe -, şi întru
cît această vînzare masivă a devenit o chestiune vitală nu 
numai pentru el, ci şi pentru rivalii lui, vechea luptă reîncepe 
cu atît mai violent cu cît mijloacele de producţie deja in
ventate sînt mai productive. Diviziunea muncii şi folosirea 
maşinilor vor continua, prin urmare, pe o scară incompara-
bil mai largă. 1 

Oricare ar fi puterea mijloacelor de producţie folosite,. 
concurenţa caută să răpească capitalului roadele de aur ale 
acestei puteri, reducînd preţul mărfii la nivelul cheltuielilor 
de producţie, ridicînd deci, pe măsură ce se produce mai 
ieftin, adică pe măsură ce se produce mai mult cu aceeaşi 
cantitate de muncă, la rangul unei legi imperioase producţia 
mai ieftină, furnizarea unei cantităţi tot mai mari de produse 
pentru aceeaşi sumă. Astfel, prin eforturile sale, capitalistul 
n-a cîştigat nimic altceva decît obligaţia de a furniza mai 
mult în acelaşi timp de muncă, într-un cuvînt condiţii mai 
grele pentru valorificarea capitalului său. Deci, în timp ce 
concurenţa îl urmăreşte mereu cu a ei lege a cheltuielilor 
de producţie şi fiecare armă pe care o făureşte împotriva ri
valilor săi se transformă într-o armă împotriva lui însuşi, 
capitalistul caută neîncetat să păcălească concurenţa, intro
ducînd fără răgaz maşini noi, mai costisitoare, dar care pro
duc mai ieftin, introducînd noi diviziuni ale muncii în locul 
celor vechi, fără să aştepte pînă ce concurenţa să le fi în
vechit pe cele noi . 

Să ne închipuim acum că această agitaţie febrilă a cuprins 
simultan întreaga piaţă mondială şi vom înţelege cum creş
terea, acumularea şi concentrarea capitalului au ca urmare 
aplicarea pe scară tot mai uriaşă a unei neîncetate şi tot mai 
accelerate diviziuni a muncii, folosirea de noi maşini şi per
fecţionarea celor vechi. 

Dar cum acţionează aceste împrejurări, care nu pot fi des
părţite de creşterea capitalului productiv, asupra determinării 
salariului ? 

Diviziunea mai mare a muncii permite unui singur munci
tor să execute munca a 5, 1 0, 20 de muncitori ; ea măreşte, 
prin urmare, concurenţa dintre muncitori de 5, 1 0, 20 de ori. 
Muncitorii îşi fac concurenţă nu numai vînzîndu-se unul mai 

* In ediţia din 1891,  în loc de „a obţine n profit" a apărut „a cîştig.. 
mai mult" .  - Nota Red. 



Mncă salariată şi capital 469 

ieftin decit c·elălalt ; ei îşi fac concurenţă executînd unul 
munca a 5, 10,  20 de muncitori ; diviziunea muncii, introdusă 
şi mereu sporită de către capital, îi constrînge pe muncitori 
să se concureze în acest fel. 

Mai departe. Pe măsură ce diviziunea muncii sporeşte, 
munca se simplifică. lndemînarea deosebită a muncitorului 
îşi pierde valoarea. El e transformat într-o simplă forţă de 
-producţie monotonă, căreia nu i se cer nici eforturi fizice, 
nici intelectuale. Munca lui o poate face oricine. De aceea 
concurenţii îl asaltează din toate părţile, şi, pe lingă aceasta, 
mai reamintim că cu cit munca este mai simplă şi mai uşor 
de învăţat, cu cit necesită mai puţine cheltuieli de producţie 
pentru a fi însuşită, cu atît mai mult scade salariul, căci sa
lariul, întocmai ca şi preţul oricărei alte mărfi, este determi
nat de cheltuielile de producţie. 

Aşadar, pe măsură ce munca satisface mai puţin şi devine 
mai dezgustătoare, sporeşte concurenţa şi scade salariul. 
Muncitorul caută să-şi menţină suma salariului său muncind 
mai mult, fie că lucrează mai multe ore, fie că produce mai 
mult în aceeaşi oră. lmpins de nevoie, el măreşte deci şi mai 
mult efectele dezastruoase ale diviziunii muncii .  De aici re
zultă că cu cît lucrează mai mult, cu atît salariul pe care-l 
primeşte e mai mic, şi anume pentru simplul motiv că face 
în aceeaşi măsură concurenţă tovarăşilor săi de muncă ; îşi 
face deci din aceştia tot atîţia concurenţi care se oferă accep
tînd condiţii la fel de proaste ca şi el, pentru că în ultimă 
instanţă îşi face, aşadar, sie însuşi concurenţă, sie însuşi ca 
membru al clasei muncitoare. 

Maşinile produc aceleaşi efecte pe o scară mult mai în
tinsă, deoarece înlocuiesc pe muncitorii indemînatici cu mun
citori neîndemînatici, pe bărbaţi cu femei, pe adulţi cu copii, 
căci acolo unde este introdusă pentru prima dată maşina, 
muncitorii manuali sînt aruncaţi în stradă în masă, iar acolo 
unde maşina este dezvoltată, perfecţionată, înlocuită cu ma
şini mai productive, muncitorii sînt concediaţi în grupuri mai 
mici. Am descris mai sus, în linii mari, războiul industrial pe 
care-l duc capitaliştii între ei ; caracteristica acestui război 
este că bă tăliile se cîştigă nu atît prin recrutarea, cît prin 
concedierea armatei de muncitori. Comandanţii, capitaliştii, 
se întrec în a concedia care de care mai mulţi soldaţi 
industriali. 

Economiştii afirmă, fireşte, că muncitorii deveniţi de pri
sos prin introducerea maşinilor găsesc noi ramuri de activitate. 
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Ei nu au curajul să afirme de-a dreptul că muncitorii care 
au fost concediaţi găsesc de lucru în noi ramuri de muncă. 
Faptele dezmint prea categoric această minciună. De fapt, ei 
nu susţin decît că pentru alte părţi componente ale clasei 
muncitoare, de pildă pentru acea parte din tînăra generaţie 
de muncitori care se pregătea să intre în ramura industrială 
dispărută, se vor găsi noi posibilităţi de muncă. Fireşte, 
aceasta este o mare satisfacţie pentru muncitorii căzuţi în 
luptă. Domnii Capitalişti nu vor duce lipsă de carne şi de 
sînge proaspăt care să poată fi exploatat, iar morţii vor fi 
lăsaţi să-şi îngroape morţii. Aceasta este o consolare pe care 
burghezii şi-o acordă mai mult lor înşişi decît muncitorilor. 
Dacă întreaga clasă a muncitorilor salariaţi ar fi nimicită de 
maşini, ce grozăvie ar însemna acest lucru pentru capital, 
care fără munca salariată încetează de a mai fi capital I 

Să presupunem însă că muncitorii înlăturaţi direct d e  
către maşină şi toată acea parte a tinerei generaţii care 
aşteaptă să fie angajată în ramura respectivă de muncă gă
sesc o nouă ocupaţie. Crede cineva că această nouă ocupaţie 
va fi plătită la fel ca cea pierdută ? Aceasta ar contrazice 
toate legile economice. Am văzut că industria modenă de
termină în permanenţă înlocuirea ocupaţiilor complexe, supe
rioare prin altele mai simple, subordonate. 

Cum ar putea deci o masă de muncitori alungaţi de ma
şină dintr-o ramură industrială să-şi găsească un refugiu în 
altă ramură fără ca plata să fie mai mică, mai proastă ? 

Ca o excepţie a fost citat cazul muncitorilor care lucrează 
chiar în producţia de maşini. De îndată ce în industrie se cer 
şi se folosesc mai multe maşini, ar trebui să crească în mod 
necesar numărul maşinilor, prin urmare ar trebui să crească 
producţia de maşini şi totodată şi numărul muncitorilor care 
lucrează în producţia de maşini, iar muncitorii ocupaţi în 
această ramură industrială sînt muncitori pricepuţi, ba chiar 
instruiţi. 

Din 1 840 încoace această afirmaţie, care şi înainte era 
adevărată numai pe jumătate, şi-a pierdut orice aparenţă de  
adevăr, deoarece î n  producţia d e  maşini, în  ac·eeaşi măsură 
ca şi în producţia de fire de bumbac, maşinile sînt folosite 
tot mai multilateral, iar muncitorii ocupaţi în fabricile de ma
şini nu mai puteau juca faţă de maşiile extrem de ingenioase 
decît rolul unor maşini extrem de rudimentare. 

Dar în locul bărbatului concediat din cauza maşinii fabrici 
angajează, poate, trei copii şi o femeie I Şi nu trebuia, oare. 
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salariul bărbatului să ajungă pentru cei trei copii şi o femeie 1 
Nu trebuia să ajungă acest minim de salariu pentru conser
varea şi înmulţirea speciei ? Ce dovedeşte, aşadar, această 
vorbărie în care se complac burghezii ? Nimic altceva decît 
că, pentru a c îştiga cele necesare existenţei unei familii de 
muncitori, se consumă astăzi de patru ori mai multe vieţi de 
muncitori decît înainte. 

Să rezumăm : Cu cît creşte mai mult capitalul productiv, 
cu atî t se extinde mai mult diviziunea muncii şi folosireo 
maşinilor. Cu cît se extind mai mult diviziunea muncii şi iolo· 
sirea maşinilor, cu atît creşte mai mult concurenţa dintre 
muncitori, cu atît se reduce mai mult salariul lor. 

In plus, clasa muncitoare se recrutează şi din păturile mai 
de sus ale societăţii ; în rîndurile proletariatului cad o mul
ţime de mici industriaşi şi mici rentieri, care se grăbesc să-şi 
întindă braţele alături de braţele muncitorilor. Astfel pădurea 
de braţe întinse care cer de lucru devine tot mai deasă, iar 
braţele tot mai slabe. 

Se înţelege de la sine că micul industriaş nu poate rezista 
în războiul * în care una dintre primele condiţii este aceea 
de a produce pe o scară din ce în ce mai mare, adică tocmai 
de a fi un mare industriaş, şi nu unul mic. 

Că dobînda capitalului scade în aceeaşi măsură în care 
se măreşte masa şi numărul capitalurilor, în care creşte capi
talul, că, prin urmare, micul rentier nu mai poate trăi din 
renta lui, fiind deci nevoit să se avînte în industrie, să con
tribuie deci la îngroşarea rîndurilor micilor industriaşi şi, 
prin aceasta, la sporirea numărului de candidaţi la proleta
riat, toate acestea nu mai au nevoie de alte explicaţii. 

In sfîrşit, în măsura în care capitaliştii sînt siliţi de pro
cesul descris mai sus să exploateze pe o scară mai întinsă 
uriaşele mijloace de producţie dej a  existente şi să pună în 
mişcare în acest scop toate resorturile creditului, în aceeaşi 
măsură se înmulţesc şi catastrofele ** ,  în mijlocul cărora lumea 
comercială se menţine numai sacrificînd zeilor infernului o 
parte din avuţie, din produse şi chiar din forţele de produc
ţie, - într-un cuvînt, se intensifică crizele. Ele devin mai 
frecvente şi mai violente chiar şi numai din cauză că, pe 
măsură ce creşte masa de produse şi, prin urmare, necesita-

* In ediţia din 1891,  în loc de „războiul" a apărut „lupta• . -
Nota Red. 

** In ediţia din 1891,  în loc de „catastrofele" a apărut „catstrofele 
ndustriale". - Nota Red. 
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tea unor pieţe largi, piaţa mondială se îngustează tot mai 
mult, rămîn tot mai puţine pieţe * de exploatat, deoarece 
fiecare criză precedentă a atras în comerţul mondial o piaţă 
pînă atunci necucerită sau numai superficial exploatată. Dar 
capitalul nu numai că trăieşte de pe urma muncii. Stăpîn pe 
cit de distins pe atît de barbar, el trage după sine în mormînt 
cadavrele sclavilor si, întregi hecatombe de muncitori care 
pier în timpul crizelor. Vedem, aşadar, că incomparabil mai 
repede decît capitalul creşte concurenţa dintre muncitori, 
adică cu atît mai mult scad relativ posibilităţile de muncă, 
mijloacele de subzistenţă pentru clasa muncitoare, şi cu toate 
acestea creşterea rapidă a capitalului este condiţia cea mai 
favorabilă pentru munca salariată. 

Scris de K, Marx 
pe bza conferinţelor rostite 
de el în a doua jumătate 
a lunii decembrie 1847 

Fublicat în 

(Va urma) 299 

„Noua gazetă renană" nr. 26-267 şi 269 
dn 8 şi 1 1  aprilie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus dil limba germană 

* în ediţia din 1891 , în loc de „pieţe• a apărut „pieţe noi• .  -
Nota Red. 
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• Extrădarea emigranţilor politici 

Colonia, 1 2  aprilie. Din mandatele de arestare emise de 
guvenul prusian împotriva aşa-zişilor delicvenţi politici aus
trieci, germani şi negermani, în special împotriva lui Kossuth, 
Bem, Perczel şi alţi eroi unguri, a reieşit legătura strînsă 
dintre libertatea constituţională prusiană şi sîngeroasa justi
ţie marţială Cezaro-crăiască. Existenţa unei entente cordiale 
între Potsdam şi Olmiitz, în pofida problemei cu privire la 
coroana imperială, a problemei germane, a problemei Schles
wig-Hollsteinului şi a altor probleme, era un fapt care putea 
trece neobservat numai de cîrtiţele literare care fac pe diplo
maţii de la „Kolnische Zeitung" şi de la alte ziare versate în 
înşelăciune. Dar că această entente cordiale va merge pînă 
la ultima mîrşăvie, pînă la infamia de a extrăda austriecilor 
pe emigranţii politici, aceasta este o surpriză pe care ne-a re
zervat-o gloriosul nostru guvern. 

Dacă Robert Blum ar fi fugit de la Viena în Prusia, guver
nul prusian l-ar fi extrădat călăilor lui. 

Guvernul prusian a extrădat la 4 aprilie anul curent cîini
Jor sîngeraşi austrieci ai Curţilor marţiale pe unul din tova
răşii de luptă ai lui Robert Blum, cadetul vienez Hocke. ln 
„Oberschlesische Lokomotive" se poate citi următoarea co
respondenţă din Ratibor * cu data de 4 aprilie. 

„Ieri la prînz cadetul vienez Hocke a fost adus aici într-un vehicul 
special, sub escortă poliţienească, de la Breslau, unde se refugiase de 
cîtva timp, fiind acuzat de înaltă trădare pentru participare la revoluţia 
din ortombrie de la Viena. Intr-o scrisoare adresată rudelor sale de la 
Viena, Hocke le comunicase adresa sa din Breslau. După cit se vede, 
această scrisoare a împărtăşit soarta multor altor scrisori, adică a fost 
deschisă la vreuna din statiile austriece la care oprea poştalionul, de· 
oarece, scurt timp după aceea, la cererea guvernului austriac, autorită-

* Denumirea poloneză : Racib6rz. - Nota Red. 
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ţile poliţieneşti din Breslau au primit ordin să-l aresteze pe numitul 
Hăcke la locuinţa sa şi să-l extrădeze austriecilor. 

Aşadar, ieri la prînz arestatul a fost adus aici sub escortă. O boală 
foarte serioasă, de care suferă de mai multă vreme, a întrerupt călă
toria sa, care-l ducea în faţa Curţii marţiale, El a fost depus sub pază 
militară severă la închisoarea oraşului, de unde a fost expediat încă 
astăzi, la orele 5 dimineaţa, escortat fiind de doi poliţişti şi un j andarm, 
peste graniţă, Mult lăudata umanitate prusacă nu i-a îngăduit, în cursul 
acestei ultime călătorii, care a durat două ore şi jumătate, să coboare 
măcar o singură dată din trăsură, aşa cum îl obliga boala de care 
suferea. Sub pretextul lipsei de bani i s-a refuzat orice băutură răcori
toare, cu toate că, după spusele sale, atunci cînd a fost arestat la 
Breslau i s-au confiscat cei 80 de taleri pe care-i avea asupra lui, iar 
cheltuielile de transport, după cum ştim precis, nu însumează decît (I) 
30 de taleri. 

Datoria presantă a ziarelor germane este să atragă insistent atenţia 
emigranţilor austrieci asupra primejdiei la care se expun oprindu-se pe 
teritoriul prusian şi mai ales pe cel silezian. Vechea convenţie cu pri
vire la extrădarea delicvenţilor politici mai există în toată splendoarea 
ei. Marea lege fundamentală germană, numită j ustiţie marţială, este 
deopotrivă recunoscută în Prusia ca şi în Austria, fiind aplicată cu 
frenezie".  

Lecţiile pe care ni le-au dat eroii justiţiei marţiale din 
ţările în care a fost instituită starea de asediu nu trebuie să 
fie zadarnice. Aceeaşi solidaritate de care dau dovadă acum 
aceşti domni o vor dovedi şi democraţii tuturor naţiunilor 
atunci cînd va sosi ziua răzbunării. 

Lepădăturile regale şi ministeriale din jumătate Europă 
şi-au găsit un refugiu sigur primăvara trecută în Anglia. 

Ii asigurăm pe d-nii Manteuffel, Brandenburg & Co. că la 
viitoarea revoluţie, pe care ei înşişi se străduiesc atît s-o 
grăbească, nu va exista nici o stavilă ca ei să fie extrădaţi 
din Anglia poporului german victorios şi însetat de răzbu
nare. De acest lucru avem grijă încă de pe acum. 

Scris de F, Enqels 
la 12 aprilie 1849 

Publicat în ediţia a II-a 
a „Noii gazete renane" r. 271 
din 13 aprilie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 
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Declaraţie 

Colonia, 14 aprilie. Cetăţenii K. Marx, K. Schapper, Fr. A
necke, H. Becker şi W. Wolff (ca supleant) s-au întrunit as
tăzi în calitate de Comitet de circumscripţie al asociaţiilor 
democrate renane. 

Cetăţenii Marx, Schapper, Anneck- şi Wolff declară de 
comun acord următoarele : 

„Considerăm că actuala organizaţie a asociaţiilor demo
crate cuprinde prea multe elemente eterogene pentru a face 
posibilă o activitate rodnică în folosul cauzei. 

Sîntem deci de părere că este preferabil să fie mai strîns 
legate uniunile muncitoreşti, întrudt ele sînt formate din ele
mente omogene, şi de aceea declarăm prin prezenta că înce
pînd de astăzi nu mai facem parte din Comitetul de circum
scripţie renan al asociaţiilor democrate. 

Fr. Annecke, K. Schapper, K. Marx, H. Becker, 
W. Woljj (supleant) 

Scrisă la 14 aprilie 1 849 

Publicată în ediţia a II-a 
a „Noii gazete renane" nr. 273 
dn 15 aprilie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Şedinţa din 1 3  aprilie a celei de-a doua Camere 
de la Berlin 

Colonia, 19 aprilie. Pantru variaţie să ne întoarcem la 
Simpatica noastră cea de-a doua Cameră de la Berlin. Ea a 
validat mandate, a emis adrese, a confecţionat un regulament 
şi a dezbătut cu deosebit interes o problemă care, după cum 
se ştie, constituie tema foiletoanelor „Noii gazete renane" 
- problema împăratu1ui german 300• Toate acestea au fost lă
sate în umbră de canonada de la Novara şi Pesta şi chiar 
„lupta navală" de la Eckenf6rde, precum şi luarea cu asalt 
a fortificaţiilor de la Duppel 301 au produs o impresie mai 
puternică decît toate discursurile dreptei şi stîngii din re
prezentanţa poporului prusian luate la un ·loc. 

Acum însă, cînd onorata Cameră se ocupă de cele trei 
legi coercitive 302 - legea cu privire la placate, legea cu pri
vire la interzicerea cluburilor şi legea cu privire la presă -, 
cînd s-a şi terminat analizarea uneia din ele, şi anume a legii 
cu privire la placate, acum chestiunea ne importă mai în
deaproape, acum devine mai interesant de urmărit felul în 
care d-nii noştri deputaţi îşi dau toată silinţa să  completeze 
constituţia acordată. 

Să luăm darea de seamă stenografică a celei de-a 26-a şe
dinţe care s-a ţinut la 13 aprilie 303• 

Deputatul Lisiecki interpelează mai întîi guvernul în le
gătură cu folosirea Landwehrului polonez în războiul împo
triva Danemarcii. 

Potrivit § 61 din legea cu privire la Landwehr, acesta 
putea fi mobilizat numai în cazul unor atacuri inamice prin 
surprindere. Din întreaga structură organizatorică a Land
wehrului rezultă că în general el nu poate fi folosit decît 
atunci cînd armata regulată şi rezervele se dovedesc a fi in
suficiente. Şi iată că acum, în războiul împotriva micii Dane
marce, cu care ar putea să o scoată la capăt trupele de linie 
ale unui singur corp de armată, este mobilizat Landwehrul ! 
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Şi asta încă nu e tot I Deşi Poznanul pretins german a fost 
inclus în Confederaţia germană numai printr-un vicleşug şi 
prin violenţă, deşi partea Poznanului de dincolo de faimoasa 
linie de demarcaţie 304 nu are, potrivit tuturor tratatelor, nimic 
comun cu Confederaţia germană, totuşi o parte din Land
wehrul expediat în Schleswig este luat din regiunile Pozna
nului situate de o parte şi de alta a liniei de demarcaţie. 

Aceşti soldaţi ai Landwehrului, de na/ionalitate pur polo
neză, dintre care jumătate nici nu aparţin de Confederaţia 
germană, sînt expediaţi în Schleswig, unde se lasă împuşcaţi 
ca soldaţi imperiali germani, cu Cocarda imperială germană 
negru-roşu-auriu la cască, întru gloria Germaniei I 

Soarta „războiului german° din Lombardia au hotărît-o 
croaţii ; soarta luptei „germane " împotriva Vienei au hotă
rît-o cehii, rutenii şi iar croaţii ; soarta războiului „german" 
din Schleswig o vor hotărî polonezii. Cu ajutorul unor astfel 
de soldaţi sînt repurtate în ziua de azi „victoriile armelor 
germane" I 

Şi iată cum îşi ţine regele cuvîntul dat polonezilor la 
11  aprilie prin comisarul împuternicit de el : 

„In conformitate cu aceasta, nici un recrut născut în marele ducat 
Poznan nu va fi repartizat în vreun regiment silezian sau în alt regiment 
german, şi invers, nici un recrut german nu va fi repartizat în vreun 
regiment polonez. Trupele urmează să fie instruite şi comandate în 
limba lor„. armata poloneză de toate armele trebuie să devină un tot 
complet independent• etc. 

Lisiecki expune toate aceste puncte pe un ton calm, hotă
rît, dar atrăgînd în cele din urmă adunării atenţia asupra 
ironiei crude pe c·are o constituie faptul că trei batalioane ale 
Landwehrului au fost recrutate tocmai din singura provincie 
care anul trecut a suferit atît de cumplit de pe urma unui 
război civil care i-a fost impus de Prusia. 

Ia cuvîntul d-l Strotha, ministru de război. 
D-l ministru face adunării o amplă expunere, arătînd că 

„întreaga organizare a armatei prusiene se bazează pe prin
cipiul îmbinării trupelor de linie cu cele ale Landwehrului, 
principiu care se aplică corpurilor de armată şi diviziilor, iar 
în caz de război se extinde şi asupra brigăzilor " ,  că, dacă se 
trimit „numai trupe de linie fără Landwehr pe un teatru de 
război, se stinghereşte esenţialmente îmbinarea organică a 
mai multor unităţi de armată, ceea ce ar da naştere la tot 
felul de dificultăţi serioase în cazul unei mobilizări a restului 
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unităţilor" etc. Toate acestea sînt foarte indicate pentru ca 
filistinii şi funcţionarii din Cameră să-şi facă o imagine exce
lentă asupra organizării „glorioasei Mele armate". 

Fie. Să admitem că „trupele de linie ale glorioasei Mele ar
mate" nu o pot scoate la capăt fără „Landwehrul glorioasei 
Mele armate" .  Să admitem că periculosul război al cartofi
lor 305 împotriva Danemarcii sileşte guvernul să recurgă la 
toate şicanele gloriosului sistem militar prusian. Dar de ce 
tocmai polonezii au trebuit să fie jertfa acestei ursite la baza 
căreia stă gloriosul sistem militar prusian ? 

Pentru că - deh, „pentru că împrejurările actuale justi
fică acest lucru I" 

Asta-i tot ce am aflat. Aşa răspunde un ministru de război 
al Prusiei la interpelări. 

Mai rămîne să se dea răspuns la următoarea problemă 
juridică : dacă în războaiele imperiului german nu trebuie 
folosite trupe germane. In această privinţă d-l Strotha 
declară : 

1) „Marele ducat Poznan, cu excepţia unei mici părţi„., aparţine 
Germaniei" .  

Aceasta este traducerea prusiană a frazeologiei din anul 
trecut cum că Poznanul urmează să devină polonez, „cu ex
cepţia unei mici părţi " de la graniţă, care urmează să devină 
germană. Acum s-a ajuns destul de departe pentru a se putea 
face abstracţie de frazeologie şi a se recunoaşte fără nici un 
ocol înşelăciunea comisă. 

2) „Impărţirea în circumscripţii militare a întregului ducat 'oznan 
n-a suferit pînă acum nici o modificare, Prin urmare ( ! ) ,  în conformitate 
cu aceasta ( ! ) ,  cele trei batalioane mobilizate sînt constituite aproximativ 
pe jumătate din locuitori de dincoace şi pe jumătate de locuitorii de 
dincolo de linia de demarcaţie".  

Cu alte cuvinte, toată comedia cu linia de demarcaţie n-a 
avut alt scop decît să încorporeze Germaniei două treimi din 
Poznan direct şi o treime indirect. Dar pentru ca polonezii 
să renunţe, în sfîrşit, la iluzia că această linie de demarcaţie 
ar avea vreun sens practic, am recrutat tocmai acum trupele 
noastre imperiale din circumscripţiile prin care trece această 
linie de demarcaţie. 

3) „La folosirea trupelor de linie mobilizate în marele ducat Poznan 
nu s-a ţinut seama pînă acum de nici un fel de alte considerente decît 
cele reclamate de interesele statului". 
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Iar dacă au fost călcate în picioare promisiunile solemne 
făcute în martie şi aprilie 1 848 în ceea ce priveşte trupele 
de linie de ce nu s-ar proceda la fel şi cu Landwehrul ? Oare 
un soldat polonez din Landwehr nu poate deveni un tot atît 
de bun „soldat al trupelor imperiale"  ca şi un soldat polonez 
activ ? 

Am ţinut seama numai de „interesele statului " I 
Care sînt aceste „interese ale statului ? "  
Aceste „interese" sînt absolut evidente. Există intenţia de 

a îndepărta din regiunile care nu s-au contopit încă în
deajuns cu „patria prusacă" populaţia aptă de a purta arme 
şi instruită în mînuirea lor. Există intenţia de a-i pedepsi pe 
alegătorii indezirabili care nu au votat în spirit prusian şi de 
a le băga în cap o noţiune mai justă cu privire la îndatori
rile cetăţeanului, punîndu-i să urmeze în acest scop un curs 
suplimentar în şcoala „glorioasei Mele armate" .  Tratamentul 
prusac va provoca pe mulţi alegători detestaţi să opună re
zistenţă, pentru a fi apoi condamnaţi cu cea mai mare ne
păsare la 15 ani muncă silnică sau chiar, potrivit legii mar
ţiale, să fie gratificaţi cu gloanţe. 

De aceea a fost mobilizat Landwehrul în Poznan precum 
şi într-o parte din Renania şi Westfalia. D-l Strotha nu vor
beşte despre Renania, şi totuşi batalionul de sub comanda lui 
Clcver a şi fost trimis în Schleswig. Sau vrea, poate, 
d-l Strotha să introducă şi în Renania o linie de demarcaţie 
şi să declare : Renania, „cu excepţia unei mici părţi " , intră 
în componenţa Westfaliei ? 

Dar ceea ce nu s-a întîmplat încă se mai poate întîmpla. 
Chiar dacă în cea mai mare parte Renania a fost pînă în pre
zent cruţată de mobilizare, ştim totuşi, în pofida tuturor dez
minţirilor, că există realmente intenJia de a se mobiliza şi 
Landwehrul corpului opt, adică al Renaniei. Se şi fac pregă
tirile necesare şi ordinul corespunzător nu se va lăsa mult 
aşteptat. 

Fireşte că şi cele de mai sus sînt reclamate de „interesele 
statului " şi justificate de „actualele împrejurări " .  

Şi dacă deputaţii renani l-ar interpela p e  d-l Strotha, el 
le-ar răspunde aşa cum îi răspunde acum d-lui Lisiecki : ches
tiunea „este de fapt epuizată" ,  deoarece „divizia renană a şi 
fost concentrată la Flensburg" I 
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După ce d-l Strotha şi-a încheiat expunerea, d-l Lisieci 
a vrut să facă o rectificare efectivă. Dar regulamentul inter
zice rectificările efective la răspunsurile miniştrilor. Şi regu
lamentul are dreptate. Ce obrăznicie neprusacă să presupui 
că răspunsul unui ministru r putea avea nevoie de o recti
ficare efectivă I 

Scris de F. Enqels 
la 19 aprilie 1849 

'ublicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 27 
din 20 aprilie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană. 



481 

Rusii 

Colonia, 21 aprilie. Cînd în urmă aproape cu unsprezece 
luni a început să apară „Noua gazetă renană" ,  ea a fost 
prima gazetă c·are a atras atenţia asupra concentrării trupe
lor ruse Ia graniţa noastră de răsărit. Pe atunci numeroşi 
cetăţeni virtuoşi spuneau că aceasta este o exagerare, o 
alarmă inutilă etc. 

Cu timpul s-a văzut dacă am exagerat sau nu. Ruşii, care 
la început îşi apărau numai graniţele lor, au trecut, pe mă
sură ce contrarevoluţia se întărea, la ofensivă. Victoria din 
iunie de la Paris i-a adus la laşi şi Bucureşti ; căderea Vienei 
şi a Pestei i-a adus la Hermanstadt şi Kronstadt *. 

Acum un an Rusia nu era pregătită de război ; pe atunci, 
în primul moment de panică în faţa atotputerniciei revoluţiei 
care izbucnise pe neaşteptate, ar fi fost uşor să-i alungi din 
Polonia pe cei 30.000-40.000 de ruşi şi să întemeiezi o 
Polonie liberă. Se şi lansase un apel în acest sens, căruia nu 
i s-a dat însă curs. Ruşii au fost lăsaţi să se înarmeze, şi 
acum o armată rusă cu un efectiv de 500.000-600.000 de oa
meni ne încercuieşte de la Niemen pînă la Dunăre şi Aluta **. 
Numai de-a lungul graniţei prusiene sînt postaţi, potrivit 
celor comunicate de „Ostsee-Zeitung",  aproximativ 150.000 de 
oameni ; restul se află în interiorul ţării, la graniţa cu Galiţia, 
în Moldova şi Valahia, în Lituania, Podolia şi Volînia, în 
fortăreţele Novo-Georgiewsk (Modlin) , Brest-Litovsk, Dem
blin şi Zamostie, unde, potrivit celor comunicate de „Ostsee
Zeitung" ,  sînt depozite de arme şi rezerve pentru 250.000 de 
oameni. 

* Denumirea romînească : Sibiu şi Oraşul Stalin. - Nota Red. 
„. D enumirea romînească : Olt. - Nota Red. 

31 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Acelaşi ziar scrie : 

„Organizarea depozitelor de alimente se face contra unor bonuri 
de rechiziţie, în baza cărora fiecre proprietar funciar ste obligat să 
predea o anumită cantitate . de produse necesare aprovizionării armatei. 
a anul aceste bonuri vor fi primite la plata impozitelor. Aşa se explică, 
prin urmare, zvonul care circula nu demult că guvernul rus a dat ordin 
ca in Polonia impozitele să se perceapă pe un an înainte". 

Cum stau lucrurile cu primirea acestor bonuri aflăm din 
altă sursă. 

Spre sfîrşitul anului trecut şi la începutul anului curent 
moşierii din Polonia au trebuit să efectueze mari livrări, care 
au fost însă scăzute la plata impozitelor ; lumea era încredin
ţată că în felul acesta totul s-a rezolvat, dar acum reiese că 
impozitele trebuie plătite cu anticipaţie pînă la  sfîrşitul 
anului. 

Chiar şi aceste măsuri samavolnice de aprovizionare a 
armatei arată ce mase uriaşe de trupe ruse trebuie să fie 
concentrate în Polonia. 

Un alt ziar, „Zeitung des Osten" 306 din Poznan, comunică 
la 13 aprilie din Poznan : 

„Numărul trupelor ruse �n apus : în regatul Poloniei se află corpul 
de armată l lui Rldiger ; jumătate din corpul 4 de armată al lui Rildi
ger numără împreună cu rezervele aproximativ 120.00 de oameni. In 
Lituania se află aşa-numitul corp de grenadieri (înainte al lui Szy
chowski) şi o parte din corpul 1 de armată. Regimentele de gardă ur
meaza să sosească mai tîrziu - de luni de zile se vorbeşte de venirea 
lor. 1n Volînia, unde cartierul general s-a stabilit la Dubno, se află 
restul regimentului 4 Czegodojewski. La Kiev se află un al doilea corp 
auxiliar, la Krzmieniec - un corp mobil (Pavlov), numărînd 6.0-8.000 
de oameni, şi, în slîrşit, în Moldova şi Valahia se află corpul de armată 
al lui Llders, numărînd aproximativ 65.000 de oameni " .  

In ce scop au fost c·oncentrate aici aceste trupe, ziarele 
explică într-un mod foarte naiv : 

„Ruşii de rînd, ca şi ofiţerii, sint mai puţin reţinuţi an discuţii. Este 
demn de semnalat că la întrebarea ce caută la graniţă, ei dau cu toţii 
unul şi acelaşi răspuns : împăratul nostru este cumnatul regelui rusiei. 
Intrucît francezii au fost înfrînţi de ruşi în marele război, tot teritoriul 
pînă la Pris aparţinea împăratului ; el a încredinţat diferitor mici cneji 
(Flrsten) germani administrarea, iar ca guvernator militar suprem l-a 
pus pe cunatul său, cneazul F'usiei. Acum franezii şi germanii au făut 
rebeliune, şi cnejii germani, ca şi guvenatorul suprem, i-au cerut ajutor 
împăratului, şi de aceea ne aflăm noi aici la graniţă ; dacă în scurtă 
vreme nu se restabileşte liniştea, vom trece graniţa ca să facem ordine".  

Dar nu numai atît. Impăratul Nikolai a ordonat o nouă 
recrutare de 8 oameni la 1 .000 în ţinuturile apusene ale im-
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periului. Intr-o listă anexată ordinului sînt trecute 21 de gu
benii din care urmează să se adune recruţi. 

Aşa se prezintă situaţia de partea cealaltă a graniţei. O 
jumătate de milion de barbari înarmaţi şi organizaţi nu aş
teaptă decît momentul să năvălească în Germania şi să facă 
din noi iobagii ţarului pravoslavnic. Aşa cum Transilvania 
a mai fost o dată ocupată de ruşi, aşa cum în momentul de 
faţă se cere ca 30.000 de ruşi să intre în acest ţinut şi alţi 
30.000 să se îndrepte direct prin Galiţia tot într-acolo, aşa 
cm sîrbii din Banat de asemenea imploră ajutorul pravoslav
nicului ţar, tot aşa se va întîmpla şi la noi . Vom ajunge pînă 
acolo incit guvernul şi burghezia să cheme ruşii în ţară, cum 
s-a întîmplat de curînd în Transilvaia. Lucrurile vor ajunge 
atît de departe şi la noi. Nu ne-a fost destul victoria contra
revoluţiei la Viena şi Berlin. Dar poate că atunci cînd Ger
mania va simţi pe propria-i piele cnutul rusesc să se com
porte oarecum altfel. 

In iunie anul trecut 807 spuneam că ruşii sînt adevăraţii 
eliberatori ai Germaniei. Repetăm acest lucru şi astăzi, dar 
astăzi nu mai sîntem singurii c·are o spunem I 

Scris de F. ngels 
la 21 aprilie 1849 

fublicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 279 
din 2 aprilie 19 

31 * 

Se tipăreşte după textl 
apărut în ziar 

Tradus din limba gemană 
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Dezbateri în legătură cu legea 
cu privire la placate 

I 

Colonia, 21  aprilie. Revenim asupra şedinţei din 1 3  aprilie. 
După răspunsul dat de ministru la interpelarea deputatului 
Lisiecki, Camera a luat în dezbatere legea cu privire la pla
cate, care figura pe ordinea de zi. 

După ce d-l Rohrscheidt a dat citire raportului comisiei 
centrale, d-l Wesendonk a propus să se respingă en bloc * 
proiectul de lege al guvernului. 

Urcîndu-se la tribună, d-l Arnim (conte) a arătat că pro
punerea făcută este inadmisibilă. Aceasta r echivala cu pro
punerea de a se trece la ordinea de zi. Dar, a spus el, cînd sînt 
în discuţie proiecte de lege prezentate de guvern, nu se 
poate adopta în privinţa lor o hotărîre de a se trece la ordinea 
de zi. Aşa prevede regulamentul. 

De-abia acwn domnii de stînga şi-au dat seama ce urmărea 
dreapta cu § 53 din regulament. In privinţa proiectelor de 
lege prezentate de guven nu se poate adopta hotărîrea de 
a se trece la ordinea de zi. Această frază care pare nevino
vată înseamnă nici mai mult, nici mai puţin decît că : voi nu 
aveţi dreptul să respingeţi en bloc nici un proiect de lege 
prezentat de guven, ci sînteţi obligaţi să dezbateţi fiecare ar
ticol în parte, chiar dacă el ar avea o mie de articole. 

Aceasta i-a indignat chiar pe deputaţii centrului. După 
dezbateri îndelungate, în decursul cărora ambele părţi s-au 
întrecut în a da o interpretare talmudistă regulamentului, 
preşedintele a făcut, în cele din urmă, un pas mai departe, 
declarînd că propunerea lui Wesendonk este admisibilă. 

A luat cuvîntul d-l Rupp, marele Rupp care a fost sus
pendat, urmărit, hărţuit odinioară de toate ziarele, exclus din 
răposata uniune Gustav-Adolf 308• D-l Rupp a rostit n discurs 

* - în bloc. - Nota Trad. 
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în urma căruia, după părerea nu mai puţin marii şi lumina
tei * „National-Zeitungu din Berlin, stîngii aproape că nu i-a 
mai rămas nimic de adăugat nu numai în dezbaterile gene
rale, dar nici în dezbaterile asupra problemelor speciale. Să 
examinăm acest discurs care epuizează problema, acest pro
dus al raţiunii pure, rostit de Rupp, „amicul luminii " .  

Acest discurs, care epuizează problema, este, ce-i drept, 
un produs autentic al spiritului „Amicilor Juminiiu ,  al spiritu
lui „Comunităţilor libere" 309, adică el nu epuizează altceva 
decît banalităţile care se pot debita în jurul placatelor. 

D-l Rupp şi-a început expunerea atrăgînd atenţia asupra 
felului diferit în c·are guvernul şi comisia centrală motivează 
legea cu privire la placate. Guvernul consideră această lege 
drept o simplă măsură poliţienească luată în interesul circu
laţiei pe străzi şi din motive estetice ; comisia centrală, în
lăturînd acest grosolan truc prusac, pune pe primul plan 
motivele politice. Acestea au constituit uvertura la predica 
patetică a „amicului luminii " .  

„In felul acesta proiectul de lege menţionat se plasează incontestabil 
printre cele mai importante probleme pe care le are de dezbătut aduna
rea. N-o să vrem să spunem" (n-o să vrem să spunem !) „că de altfel [ ! )  
ne este indiferent dacă pe lume există cîteva placate în plus sau în 
minus, căci (I) tocmai în aceasta constă caracterul înălţător al dreptului 
şi libertăţii, că chir lucrul cel mai neînsemnat în aparenţă, de îndată 
ce vine în atingere cu ceva înălţător, capătă o semnificaţie mai înaltă (!/)" .  

După ce d-l Rupp a stabilit prin această introducere pas
torală „caracterul înălţător" şi „semnificaţia mai înaltă" a 
placatelor, creînd în rîndul auditoriului o stare de spirit cu
cenică, el a putut da frîu liber şuvoiului „cristalin, veşnic 
limpede şi lin" al raţiunii sale pure. 

La început d-l Rupp a făcut prea profunda observaţie „că 
foarte adesea, luîndu-se măsuri împotriva unor pericole ima
ginare, s-au creat de-abia peric'ole reale" .  

Această frază banală a fost primită d e  stînga cu strigăte 
entuziaste de „bravo" .  

După aceea d-l Rupp a demonstrat cu tot atîta profunzime 
că proiectul de lege este în contradicţie cu„. constituţia acor
dată, pe care d-l Rupp nici nu o recunoaşte I 

Ciudată mai e politica stîngii : să se refere la constituţia 
acordată, şi c·a argument împotriva unor viitoare lovituri de 

* In original un joc de cuvinte intraductibil : „lichtfreundlich" de la  
„Lichtfreunde" - „Amicii luminii".  - Nota Red. 
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p1c10r să amintească loviturile de picior primite încă în 
noiembrie I 

w Dacă guv.enul este de păr�re - a continuat d-l Rupp -
ca acest prmect de lege nu atmge libertatea presei, ci se re
feră numai la folosirea străzilor şi pieţelor pentru produsele 
presei, atunci s-ar putea spune tot aşa de bine că şi sub cen
zură ar fi existat libertatea presei, căci numai difuzarea pro
duselor presei, şi nu folosirea acesteia a fost supusă con
trolului. 

Trebuie să fi trăit la Berlin în timpul cenzurii pentru a 
aprecia cum se cuvine întreaga originalitate a acestei fraze, 
care încă cu i în urmă circula în rîndul tuturor liberalilor 
de duzină, dar care, cu toate acestea, a fost primită de stînga 
cu însufleţire şi strigăte de „bravo" .  

D-l Rupp a citat apoi articolul cu privire l a  libertatea pre
sei din constituţia acordată şi a demonstrat în mod amnunţit 
că proiectul de lege prezentat de Manteuffel este în contra
dicţie flagrantă cu constituţia lui Manteuffel. 

Dar, stimabile domn Rupp, tout bonhomme que vous etes *, 
cum de n-aţi ştiut că Manteuffel a acordat constituţia numai 
pentru a putea anula ulterior cele cîteva fraze liberale pe 
care le conţine fie menţinînd vechile legi coercitive, fie 
introducînd altele noi ? 

Ba d-l Rupp merge atît de departe, incit explică dreptei 
cu o anumită meticulozitate că chiar dacă mai tîrziu, cu oca
zia revizuirii constituţiei, ar putea introduce legea cu privire 
la placate, acum însă trebuie s-o respingă, pentru că alt
minteri ea ar anticipa revizuirea constituţiei I 

Ca şi cum pe d-nii de dreapta i-ar interesa să  fie consec
venţi, şi nu să pună mai curînd capăt presei rele, cluburilor, 
stării de agitaţie, neîncrederii din comerţ şi altor rezultate 
generate mai mult sau mai puţin de revoluţie I 

Pe lingă aceste argumente cu greutate, d-l Rupp a mai în
şirat următoarele banalităţi : 

1) Placatele sînt rău văzute pentru că creează o stare de 
agitaţie. Preîntîmpinarea acesteia nu revine însă statului ba
zat pe drept, ci statului poliţist. 

2) Eu doresc un guvern putenic. D ar un guven care nu 
poate suporta agitaţia şi placatele nu este un guven 
puteic. 

• - oricît de nătăfleaţă ai i. - Nota Trad. 
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3) Germanul se supune cu plăcere unui conducător. 
4) Lipsa placatelor nu a preîntîmpinat ziua de 18 martie. 

(„Nici cal, nici călăreţ" 310 etc.) . 
5) Revoluţiile sînt o urmare a despotismului. 
Din cele de mai sus d-l Rupp trage concluzia că legea cu 

privire la placate trebuie respinsă în interesul lui Manteuffel. 

„Donilor - imploră el -, apăraţi guvenul de autoamăgirea la care 
l-ar duce această lege, ca, de altfel, orice lege a statului poliţist I "  

Prin urmare respingerea proiectului d e  lege prezentat de 
Manteuffel nu ar fi, după părerea d-lui Rupp, un vot de ne
încredere dat lui Manteuffel, ci, dimpotrivă, un vot de în
credere. D-l Rupp doreşte ca guvenul Manteuffel să devină 
acel „guven putenic" visat de el, şi de aceea nu vrea ca 
legea cu privire la placate să-l slăbească. Credeţi cumva că 
d-l Rupp glumeşte ? Nici prin gînd nu-i trece. D-l Rupp este 
un „amic al luminii " ,  şi „Amicii luminii"  nu glumesc nici
odată. Ca şi demnul lor cumătru Atta Troll 311 ,  „Amicii lu
minii"  nu pot să suporte rîsul. 

Ultimul atu cu care joacă d-l Rupp pune vîrf întregului 
lui discurs : 

„Respingerea acestei legi va contribui în mare măsură la liniştirea 
acelei părţi a populaţiei care nu se putea declara de acord cu recunoaş
terea constituţiei înainte de revizuirea ei• .  

Pe d-l Rupp îl interesează „liniştirea acelei părţi a popu
laţiei " care nu este îne. la unison cu Manteuffel I 

Iată cum arată domnii de stînga ! Ei s-au săturat de miş
carea furtunoasă şi, de vreme ce sînt deputaţi şi înţeleg că 
nu pot lupta împotriva dictatuii baionetei, nu doresc nimic 
altceva decît să se pună, în sfîrşit, capăt supărătoarelor pro
bleme de principii, să se revizuiască pro forma şi să se con
sfinţească constituţia pentru intrarea ei în vigoare, „să se 
termine cu revoluţia" .  Atunci va începe pentru ei viaţa co
modă a rutinei constituţionale, a perorării de la nimic, despre 
nimic, la nimic, a sforăriilor, a protecţiilor, a schimbărilor de 
guven etc. ; va începe acea viaţă paradisiacă pe care au 
dus-o la  Pais timp de optsprezece ani alde Odilon, Thiers şi 
Mole, şi pe care Guizot obişnuia s-o denumească cu atîta 
plăcere jocul instituţiilor constituţionale. De îndată ce in
comoda mişcare revoluţionară va fi slăbit întrucîtva, un gu
ven Waldeck nu va mai constitui nicidecum o imposibilitate I 
Căci pentru republică poporul doar nu este încă copt I 
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După discursul d-lui Rupp mai rămînea de discutat totul. 
In primul rînd nu se punea problema îngrădirii libertăţii pre
sei în general, ci, înainte de toate, a îngrădirii libertăţii pre
sei în ce priveşte placatele. Trebuia să se insiste asupra efecte
lor placatelor, să se ia apărarea „literaturii de stradă" şi în spe
cial a dreptului muncitorilor la literatura gratuită, pe care o 
cons tituie placatele. Nu de fraze frumoase era nevoie, ci tre
buia apărat pe faţă dreptul de a face agita/ie cu ajutorul 
placatelor. Dar despre aceasta d-l Rupp nu a suflat nici un 
cuvînt. Vechile fraze despre libertatea presei, pe care în de
cursul celor 33 de ani de cenzură am avut destul prilej să le 
examinăm pe toite feţele, aceste vechi fraze d-l Rupp le-a 
rumegat din nou în cuvinte seci şi ceremonioase şi, deoarece 
a spus to t ceea ce d-nii de la „National-Zeitung" ştiau deja 
în legătură cu această problemă, „National-Zeitung" consi
derd că d-l Rupp a epuizat problema I 

După „amicul luminii " Rupp, a urmat la  cuvînt „obscuran
tistul " Riedel. Dar discursul d-lui Riedel este prea frumos ca 
să-l abord.m în grabă. A demain donc, citoyen Riedel I *  

• - Deci, pe miine, cetăţene Riedel I - Nota Trad. 
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II 

Colonia, 23 aprilie. Deputatul Riedel a rostit, incontesta
bil, cel mai clasic discurs din tot cursul dezbaterilor. ln timp 
ce pe banca ministerială se mai observa o anumită reticenţă, 
în timp ce chiar Manteuffel a mai folosit anumite formulări 
aparent constituţionale şi cel mult neîndemînaticul parvenit 
von der Heydt îşi uita din cînd în cînd rolul constituţional, 
d-l Riedel din Bamim-Angermiinde nu s-a jenat nici un mo
ment să se manifeste ca un adevărat uckermarkian. Nicicînd 
o circumscripţie electorală nu a fost atît de bine reprezentată 
ca circumscripţia d-lui Riedel. 

D-l Riedel şi-a început discursul cu întrebarea : ce sînt 
placatele ? la care şi-a răspuns el însuşi : 

„Placatele, în sensul propriu al cuvintului, sînt declurutii publice 
menite să liniştească starea de spirit a populaţiei". 

Aceasta este, potrivit etimologiei d-lui Riedel, „menirea" 
placatelor. 

Deocamdată n-avem de gînd să ne certăm cu d-l Riedel 
asupra rădăcinii cuvîntului „placate" .  Atragem numai aten
ţia că, dacă ar fi citit proiectul de lege, s-ar fi putut dispensa 
de toată truda sa etimologică. ln proiectul de lege nu este 
vorba numai de „placate" ,  ci de „afişe", şi acestea, „în sensul 
propriu l cuvîntului " ,  nu au altă „menire" decît de a fi 
afişate. 

In loc de aceasta, d-l Riedel îşi exprimă dreapta indignare 
pe care i-o provoacă abuzul făcut cu denumirea de „placat" .  

„Placatele servesc, de regulă, numai la aţiţarea pasiunilor, l a  aţîţarea 
flăcării impure a urii sau a răzbunării, în special împotriva autorităţilor„. 
De acea placatele reprezintă, de regulă, exact opusul denumirii lor. 
Uzul placatelor se transformă de obicei într-un abuz" (adică al numelui), 
„şi de aceea se naşte întrebarea : trebuie oare autorităţile locale poliţie· 



490 Dezbateri în leqătură cu lelea cu priTire la placate 

naşti să favorizeze această samavolnicie cu placatele ? "  (adică acest abuz 
care se face cu denumirea de „placate") .  „Trebuie oare poliţia să se facă 
oarecum complice la această samavolnicie care generează abuzul" (cu 
dnumirea) „de placate ? "  (dată unor afişe care nu sînt nicidecum placate, 
adică nişte afişe liniştitoare). 

Pe scurt, urmează ca pe viitor „placatele" să fie folosite 
„potrivit menirii " lor (adică potrivit sensului cuvîntului pla
cat) , sau nu 1 

Cit de mult s-a înşelat Manteuffel punînd la baza proiec
tului de lege cu privire la placate motive cu caracter poliţie
nesc şi estetic I Cit de mult a greşit comisia centrală cînd a 
dat aviz favorabil legii din considerente politice I Legea este 
necesară din considerente etimologice şi ar trebui de fapt 
intitulată : legea pentru folosirea din nou a cuvîntului placat 
în „adevăratul sens" al acestui cuvînt. 

Pe lingă aceasta, temeinicul d-l Riedel a făcut o gafă te
meinică. Dacă am fi dispuşi, cu riscul de a-i plictisi de moarte 
pe cititorii noştri, să ne angajăm într-o discuţie etimologică 
cu d-l Riedel, am putea să-i demonstrăm, cu gramatica lui 
Diez în mină, că cuvîntul „placat" nu derivă nicidecum din 
latinescul placare *, ci este numai o stîlcire a franţuzescului 
placard ** ,  care, la rîndul său, îşi are rădăcina în cuvîntul 
plaque ***,  care, la rîndul său, este de origine germană. Şi 
atunci întreaga sa teorie a liniştirii ar cădea în baltă. 

Aceasta, fireşte, îl lasă indiferent pe d-l Riedel, şi pe bună 
dreptate. Intreaga această teorie a liniştirii nu este totuşi 
decît un mijloc şcolăresc, o captatio benevolentiae ****,  în
dărătul căreia se ascunde o încercare evidentă de a exploata 
frica claselor avute. 

Placatele „aţîţă pasiunile" , ele „aţîţă flacăra impură a 
urii şi a răzbunării, în special împotriva autorităţilor" , ele 
„cheamă masele fără discernămînt să participe la demonstraţii 
care subminează în mod primejdios ( ! )  ordinea şi încalcă li
mitele libertăţii legale" .  Iată de ce trebuie interzise placatele. 

Cu alte cuvinte : în toamna trecută seniorii feudali în 
unire cu birocraţii şi burghezii au înfăptuit cu succes, prin 
forţa armelor, lovitura lor de stat, şi acum vor să ne impună, 
cu ajutorul Camerelor, acele legi suplimentare de care mai 
este nevoie pentru ca aceşti domni să-şi savureze în linişte 

* - a linişti, a împăca, a atenua. - Nota Trad. 
** - înştiinţare, afiş, anunţ, placat. - Nota Trad. 

***- placă cu inscripţii. - Nota Trad. 
**** - încercare de a cîştiga bnăvoinţa (mijloc retoric). - Nota Trad. 
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victoria. Ei s-au săturat pînă peste cap de „pasiuni" şi vor 
recurge la orice mijloace pentru a înnăbuşi „flacăra impură 
a urii şi a răzbunării împotriva autorităţilor " ,  care pentru ei 
sînt autorităţile cele mai bune din lume, pentru a restabili 
„ordinea" şi pentru a readuce „libertatea legală" la propor
ţiile care le convin. Şi care sînt aceste proporţii reiese din 
faptul că d-l Riedel numeşte marea majoritate a poporului 
„o masă fără discernămîntu .  

D-lui Riedel nu-i mai ajung cuvintele să ponegrească 
această „masă fără discernămînt" .  El continuă : 

„Această comunicare• (făcută cu ajutorul placatelor) „este citită mai 
ales de acea clasă a poporului care este cel mai puţin obişnuită cu comu
nicările scrise şi cel mai puţin deprinsă să verifice şi să cumptnească cu 
prudenţa şi neîncrederea pe care le are, ce-i drept, tn ceea ce priveşte 
autenticitatea înştiinţărilor scrise, publicul obişnuit cu cititul, lămurin
du-se asupra înşelăciunilor presei„. • 

Cine este această masă fără discenămînt, această clasă 
cel mai puţin obişnuită cu comunicările scrise ? Să fie oare 
ţăranii din Uckermark ? Nicidecum ; în primul rînd, pentru 
că ei sînt „sîmburele naţiunii" ,  în al doilea rînd, nu citesc 
placate şi, în al treilea rînd, ei l-au ales pe d-l Riedel ca 
deputat. D-l Riedel nu-i vizează decît pe muncitorii de la 
oraşe, proletariatul. Placatele sînt un principal mijloc de in
fluenţare a proletariatului ; prin întreaga sa poziţie, proleta
riatul este revoluţionar ; clasă asuprită atît sub regimul con
stituţional cit şi sub regimul absolutist, proletariatul este, 
întotdeauna gata să pună din nou mina pe arme ; tocmai prole
tariatul constituie principalul pericol, şi de aceea trebuie 
înlăturat tot ceea ce ar putea ţine trează energia revoluţio
nară în rîndul proletariatului I 

Şi ce ţine mai mult trează energia revoluţionară în rîndul 
muncitorilor decît tocmai placatele, care transformă fiecare 
colţ de stradă într-un mare ziar, unde muncitorii care trec 
găsesc relatate şi comentate evenimentele zilei, unde sînt 
prezentate şi dezbătute diferite concepţii şi în faţa cărora se 
întîlnesc oameni de toate clasele şi de toate opiniile, oameni 
cu care pot discuta conţinutul placatelor ; într-un cuvînt, 
placatul este pentru muncitori şi ziar şi club, şi pe deasupra 
fără să-i coste vreun b an I 

Dar tocmai acest lucru nu le convine domnilor de dreapta. 
Şi pe bună dreptate. Din partea proletariatului îi ameninţă 
cel mai mare, b a  chiar singurul pericol ; atunci de ce ei, care 
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au puterea în mină, să nu tindă la înlăturarea prin toate mij
loacele a acestui pericol ? 

Cine ar putea avea ceva de obiectat ? Slavă domnului, 
sînt aproape şase luni de cînd trăim sub dictatura baionetei. 
Nu ne facem nici cea mai mică iluzie asupra faptului că ne 
aflăm în stare de război cu inamiCii noştri, sau asupra singu
relor mijloace cu ajutorul cărora partidul nostru poate ajunge 
la putere. Nu ne vom face ridicoli adresînd reproşuri mora
lizatoare triplei alianţe a iuncherilor, birocraţilor şi burghe
zilor, care se află în prezent la putere, pentru faptul că vrea 
să ne înrobească cu orice chip . Chiar dacă din capul locului 
predica de o înaltă ţinută morală şi patosul indignării morale 
al domnilor tînguitori nu ne-ar fi repugnat într-atît, şi încă 
ne-am abţine de la o asemenea polemieă retorică sterilă, de
oarece contăm să ne luăm cîndva revanşa asupra inamicilor 
noştri. 

Ni se pare însă straniu că domnii care sînt acum la putere 
şi au majoritatea oficială nu vorbesc tot aşa pe şleau ca noi. 
D-l Riedel, de pildă, este un uckermarkian cum nu se poate 
mai autentic, şi totuşi pînă la urmă nu reuşeşte să-şi înfrîneze 
dorinţa de a declara : 

„Desigur, nicicînd n-a fost în intenţia mea să pun vreo oprelişte 
oarecare liberei exprimări a opiniilor. Eu consider lupta spirituală pentru 
adevăr ca un sanctuar al popoarelor libere, de care nimeni nu are voie 
să se atingă• .  

Şi în altă parte d-l Riedel vrea 

„să se permită răspîndirea placatelor tot aşa cum sînt răspîndite, 
în general, produsele literare " .  

C e  sens mai au după toate explicaţiile precedente aceste 
fraze 1 Dacă presa este liberă, regimul existent şi în general 
monarhia constituţională nu se mai pot menţine în prezent 
la putere în ţările cîvilizate. Libertatea presei, lupta liberă 
de opinii înseamnă a da frîu liber luptei de clasă în domeniul 
presei. Şi mult dorita ordine înseamnă tocmai înnăbuşirea 
luptei de clasă, înseamnă să pui căluş claselor oprimate. De 
aceea partidul liniştei şi ordinii trebuie să interzică lupta 
liberă de opinii în presă, el trebuie să-şi asigure pe cit posibil 
monopolul pe piaţă prin legi cu privire la presă, prin inter
dictii etc. ,  trebuie, în special, să interzică, dacă se poate 
direct, literatura gratuită sub formă de placate şi de mani
feste. Toate acestea le ştiu domnii noştri, dar de ce nu le 
spun deschis ? 
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Intr-adevăr, d-le Riedel, n-ar fi mai bine să propuneţi re
înfiinţarea imediată a cenzurii ? Nu există un mijloc mai bun 
pentru a potoli „pasiunile " ,  pentru a înnăbuşi „flacăra im
pură a urii şi a răzbunării împotriva autorităţiloru şi pentru 
a asigura „limitele libertăţii legaleu I Voyons, citoyen Riedel, 
soyons francs ! * Pînă la urmă tot acolo vom ajunge I 

După ce d-l Riedel a părăsit tribuna a urmat la cuvînt 
ministrul justiţiei, consilierul juridic Simons din Elberfeld, 
vlăstarul unei familii tot atît de burgheze din Wupperthal ca 
şi familia lui von der Heydt. 

D-l Simons atacă problema cu o meticulozitate impresio
nantă. Se vede cit colo că este de scurtă vreme în ministerul 
justiţiei. 

Placatele se afişează pe străzi şi în pieţe, spune d-l mi
nistru al justiţiei. Prin urmare, „trebuie mai întîi stabilit care 
este menirea străzilor şi pieţelor ! I" 

E drept că d-1 Riedel a stabilit într-un mod demn de laudă 
„menirea u şi „sensul propriu al cuvîntului u placat. Dar nu 
despre asta e vorba, ci, dimpotrivă, despre „menirea străzilor 
şi pieţeloru .  Şi în această direcţie d-l ministru l justiţiei 
culege lauri. 

lşi poate oare imagina cineva o mai bună şcoală elemen
tară decît această Cameră, în care se dezbate cu toată serio
zitatea menirea străzilor şi pieţelor, gramatica în mod şco
lăresc etc. ? 

Care este, prin urmare, „menirea străzilor şi pieţelor" ? 
Ea constă în aceea că străzile etc. nu „pot fi folosite în 

scopuri personale şi public'e de tot felul " .  Deoarece „o ase
menea menire a străzilor etc. nu poate fi demonstrată 1 1" 

Iată, aşadar, pentru ce există la noi un aşa-numit ministru 
al justiţiei - pentru a ne da asemenea explicaţii profunde. 
Intr-adevăr, abia acum înţelegem de ce d-l Simons s-a jenat 
să fie prezentat Camerei. 

Fireşte, după asemenea performanţă, tot restul discursului 
ministrului nici nu mai merită să fie amintit. Sub aparenţa 
unei mari erudiţii în domeniul jurisprudenţei franceze, 
d-l Simons plasează unele amintiri demult uitate din practica 
sa anterioară de procuror. Apoi au urmat fraze de felul 
acesta : 

• - Să fim sinceri, cetăţene Riedel I - Nota Trad. 
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„a a:eastă problemă strinqentă trebuie însă dat imediat (I) un răs
puns afirmativ, cel puţin ( l i) după părerea mea ( I I I) ,  ţinîndu-se seam. de 
1ndoielile ( 1 1 11) :are au fost exprimate ai:i ( ! ! I I I) " .  

I n  sfîrşit, d-l Simons vrea „să sancţioneze fundamentul le
gal al limitării placatelor".  

Să sancţionezi un fundament I Unde aţi învăţat acest lim
baj,  d-le Simons ? 

După asemenea capodopere oratorice ca cele ale d-lui Rie
del şi Simons, bineînţeles c·ă nu ne mai putem opri asupra 
discursului d-lui Berends, care a urmat la cuvînt. D-l Berends 
şi-a dat bine seama că interzicerea placatelor este o măsură 
îndreptată direct împotriva proletariatului, dar şi-a expus 
foarte slab părerea sa. 

Dezbaterile generale au luat sfîrşit. Respingerea en bloc 
a proiectului de lege a întrunit 152 de voturi pentru şi 152 de 
voturi contra. Dintre cei de stînga a lipsit, printre alţii, fără 
un motiv valabil d-l Kyll din Colonia. Dacă d-l Kyll ar fi fost 
prezent, proiectul de lege cu privire la placate ar fi fost res
pins fără multă vorbă. Prin urmare, d-lui Kyll îi datorm 
adoptarea parţială a proiectului de lege. 

Asupra dezbaterilor speciale nu ne vom opri. Rezultatul 
lor este cunoscut : librarii ambulanţi sînt puşi sub supra
vegherea poliţiei. 

Ei pot să mulţumească pentru aceasta d-lui Kyll I 

Scris de F. Enqels 
la 21 şi 23 aprilie 1 849 

Publicat în ediţia a Ia 
a „Noii qazete renane• r. 279 şi 283 
din 22 şi 27 aprilie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Colonia, 26 aprilie. Trebuie să comuucam un fapt care 
dovedeşte că en fait de justice * nimic nu mai este imposibil. 
D-l procuror general Nicolovius este pe cale să se împodo
bească cu asemenea lauri cum nici d-l Hecker nu i-a cules 
la timpul său. 

Ne amintim din relatările noastre anterioare că, în timpul 
desfăşurrii procesului penal împotriva lui Lassalle, sub
stitutul de prim-procuror von Ammon I din Disseldorf a lăsat 
să zacă timp de 3 săptmîni în sertarul său o scrisoare a lui 
Lassalle în care acesta i-a cerut unui agricultor din Schonstein 
ca, în cazul izbucnirii unei lupte, să trimită vreo cîteva sute 
de oameni ca întăriri la Disseldorf, scrisoare pe care d-l von 
Ammon a tăinuit-o judecătorului de instrucţie şi a predat-o 
abia eînd acesta i-a comunicat că ancheta a fost terminată. 
Ne amintim că din pricina acestei scrisori - care, de altfel, 
nu cuprindea nici o instigare directă la răscoală, întrucît nici 
Camera de punere sub acuzare şi nici Camera superioară de 
punere sub acuzare nu au considerat-o drept probă de vino
văţie - cercetrile au trebuit să fie reluate, din care cauză 
procesul Lassalle nu s-a terminat în sesiunea trecută a Curţii 
cu juri. 

D-l Lassalle a reclamat atunci procurorului general 
această tergiversare intenţionată din partea d-lui von 
Ammon I. 

Procurorul general, în loc să dea vreun răspuns lui Las
salle, a trimis reclamaţia acestuia parchetului din Disseldorf 
cu dispoziţia ca, pe baza art. 222, să deschidă acţiune publică 
împotriva lui Lassalle, pe motiv că n această reclamaţie 
d-l von Ammon r fi fost ultragiat I 

* - în materie de justiţie. - Nota Tra. 
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Pends-toi, Figaro, tu n'aurais pas invente cela I * 
Aşadar, o scrisoare adresată d-lui Nicolovius ar constitui 

un ultraj la adresa d-lui von Amman, potrivit art. 222 I Noi 
am demonstrat odată, cu prilejul unui proces de presă pe 
care am avut plăcerea să-l susţinem împotriva d-lor Zweiffel 
şi Hecker, că, în ceea ce priveşte art. 222, ac·esta nu se aplică 
în cazul ultrajelor aduse în mod public prin presă, ci numai 
în cazul unor ofense adresate d-lor funcţionari * * în prezenţa 
lor personală. 

Dar chiar dacă art. 222 s-ar aplica şi în cazul ultrajelor 
aduse în mod public prin presă, desigur că nici atunci nimă
nui nu i-ar trece prin c·ap să susţină că o scrisoare adresată 
unei terţe persoane poate constitui ultragierea unui funcţio
nar. In conformitate cu practica de pînă acum a tribunalelor 
corecţionale, se cerea întotdeauna ca înscrisul injurios să fi 
fost trimis direct persoanei ultragiate sau să fi fost răspîndit 
în mod public. D-l Nicolovius face acum descoperirea că, 
dacă scrii unei terţe persoane în termeni jignitori despre un 
funcţionar, aceasta constituie un ultraj la adresa funcţionaru
lui respectiv I Feriţi-vă deci ca în corespondenţa dv. particu
lară să vorbiţi despre funcţionari pe un ton ireverenţios ! 

Faptul că scrisoarea lui Lassalle a fost adresată unei in
stanţe superioare, d-lui von Amman, că, prin urmare, era o 
plîngere, o reclamaţie, complică şi mai mult lucrurile. 

Legea prevede chiar ca o obligaţie să reclami instanţei 
superioare acţiunile nelegale. Prin urmare, dacă reclamaţia 
era întemeiată, era perfect îndreptăţită ; dacă era falsă, 
atunci procurorul general trebuia să pornească o acţiune în 
baza t. 273, pentru denunţare calomnioasă. In acest c·az, 
însă, Lassalle ar fi dovedit foarte uşor, pe bază de documente, 
veracitatea reclamaţiei sale, în timp ce, fiind deferit tri
bunalului corecţional sub învinuirea de ultraj adus unui 
funcţionar, el este lipsit de acest drept. 

Cazul a fost examinat de Camera de punere sub acuzare 
din Disseldorf. Dar şi aceasta a recunoscut că ultrajul trebuie 
adus fie în mod public, fie în prezenţa celui ultragiat, şi a 
închis dosarul. Ministerul public' a făcut apel, şi atunci Ca
mera superioară de punere sub acuzare de aici din Colonia, 
care a corespuns aşteptărilor ori de cîte ori s-a recurs la ea, a 
hotărît, într-adevăr, să se deschidă, în baza art. 222, acţiune 

* - Spînzură-te, Figaro, u n-i fi născocit acest lucru. (Beau
marchais. „Nunta lui Figaro") ,  - Nota Trad. 

** Vezi volumul de faţă, pag. 24--252. - Nota Rd. 
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publică împotriva lui Lassalle, care are acum plăcerea să se 
vadă deferit tribunalului corecţional al poliţiei I 

Cite nu se vor mai întîmpla în baza art. 222 dacă lucru
rile vor continua aşa I 

e altfel, procesul lui Lassalle va fi judecat la 3 mai de 
Curtea cu juri. 

Scris de F. ngels 
la 26 aprilie 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 283 
din 27 aprilie 1849 

32 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 

Se tipărşte după textu� 
apărut în zi\r 

Trdus din limba germană 
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' Dizolvarea celei de-a doua Camere 

Colonia, 28 aprilie. Zvonul care a circulat deja la prînz 
prin oraş s-a confirmat astă seară : regele şi guvernul Curţilor 
marţiale au dizolvat cca de-a doua Cameră 818• 

Amănuntele le găsiţi mai jos, de dato Berlin *.  
Prin actul acesta, regele şi  miniştrii Curţilor marţiale şi-au 

călcat încă o dată cuvîntul. Potrivit cartei în spiritul Curţilor 
marţiale, care a fost acordată la 5 decembrie, Camerele au 
fost convocate în mod expres ca să „revizuiască constituţia" .  
Abia după ce primele Camere, întrunite potrivit acestei con
stituţii, vor fi revizuit această cîrpăceală, ea urmează să ca
pete deplină şi definitivă valabilitate. Acesta a fost sensul 
celor acordate în decembrie trecut. 

Prin urmare, Camerele aveau, cel puţin în parte, un man
dat constituant. De aceea, atîta timp cit nu şi-au îndeplinit 
acest mandat, adică nu au revizuit constituţia în înţelegere 
cu coroana, ele nu puteau li dizolvate, după cum nu putea fi 
dizolvată nici defuncta adunare convocată pentru a se cădea 
de acord asupra constituţiei prusiene. 

Şi totuşi această jalnică cea de-a doua Cameră, constituită 
sub dictatura şi ameninţarea baionetei, prin corupţie, intimi
dare şi înşelăciune, a fost dizolvată I 

Şi aceasta se cheamă „onoare prusiană" ,  „loialitate 
prusină" I 

Dacă miniştrii ar mai fi aşteptat cîteva săptămîni, poate 
că revoluţia ungaro-austriacă i-ar fi scutit de această obo
seală şi ar fi dizolvat ambele Camere. 

De altfel, semnificaţia acestei noi lovituri de stat este evi
dentă. Ne aşteaptă dominaţia baionetei la pătrat ; vom fi mi
luiţi cu legi cu privire la presă, la cluburi, la dezordini, Ia 

* - în corespondenţa intitulată Berlin. - Nota Red. 
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placate etc. ,  incit să-i ajungă filistinului german cu vîrf şi 
îndesat. Vor curge urmăririle, pedepsele, arestările ; se va 
generaliza starea de asediu şi, ca o încununare, se va intro
duce, în c·ele din urmă, o nouă constituţie, o lege electorală 
cenzitară şi o Cameră a lorzilor, constituţie în care actuala 
Cameră nu va mai fi prima, ci a doua. 

Intr-un cuvînt, se va merge atît de departe cit va îngădui 
impertinenţa prusiană. 

In ceea ce ne priveşte, noi nu dorim altceva decit ca 
d-l Manteuffel să convoace din nou defuncta Dietă unită. 

Scris de F. Enqels 
la 28 aprilie 1849 

Publicat în a doua editie 
a „Noii gazete renane" nr. 285 
din 29 aprilie 1849 

32* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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* Poznan 

Colonia, 28 aprilie. Cititorii noştri ne vor fi recunoscători 
dacă din cînd în cînd ne vom ocupa de „strălucirea şi pu
terea" dinastiei noastre regale de Hohenzollern şi de con
coitenta şi minunata înflorire a principalilor piloni ai aces
tui nobil tron - cavalerii brandenburghezi, aceste ploşniţe 
cuibărite în toate provinciile. 

In cadrul acestei instructive investigaţii, astăzi ne vom 
opri asupra prţii poloneze a patriei noastre în sensul 
restrîns al cuvîntului *, Incă în vara trecută, cu prilejul glo
rioasei „pacificări " şi ,,reorganizări" a Poloniei, cu şrapnele 
şi piatra iadului 314, am demascat minciunile germano-evre
ieşti despre „precumpănirea populaţiei germane" la oraşe, 
despre „marea proprietate funciară germană" la ţară şi des
pre meritul regalo-prusian în creşterea bunăstării generale. 
Cititorii „Noii gazete renane" îşi amintesc că noi am stabilit, 
potrivit cifrelor oficiale şi datelor prezentate de arhiepiscopul 
din Gnesen şi Poznan ministrului burghez de „tranziţie" 
Camphausen, că pe teritoriile situate înăuntrul linieţ de de
marcaţie prusiene germanii nu numai că nu constituie aproxi
mativ jumătate, dar nici măcar a şasea parte din populaţie 315,  
în timp ce statisticile mincinoase ale guvernului prusian 
sporeau mereu cifra aşa-zisei populaţii germane pe măsură 
ce mersul contrarevoluţiei p ărea să facă posibilă o nouă îm
părţire şi o nouă micşorare a părţii poloneze a Poznanului. 
Noi am stabilit atunci că imbecilii de naţiune germană şi 
afaceriştii din mlaştina parlamentară de la Frankfurt tot îi 
mai socotesc germani pe evreii polonezi, deşi nici din punct 
de vedere al jargonului şi nici al originii, ci doar cel mult 
prin setea de profit, între aceast. rasă, Cea mai respingătoare 

• - adică Prusia, spre deosebire de Germania. - Nota Red. 
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dintre toate, şi cei din Frankfurt nu poate exista nici o legă
tură de rudenie ; că, ce-i drept, un numr relativ foarte redus 
de mici proprietari funciari germai s-au stabilit în diferite 
districte din Poznan, şi anume ca urmare a faptului că pru
sienii au speculat cu perfidie mizeria poloneză, deoarece, 
potrivit decretului regal din 1833, toate moşiile scoase la lici
taţie puteau fi cumpărate- exclusiv de iuncherii prusieni de 
tară, cărora guvernul le avansa bani în acest scop ; că, în 
sfîrşit, binefacerile şi meritele patriotismului hohenzollenian 
s-au redus la aceea că, după revoluţia din martie, s-au făcut 
din laşitate cele mai frumoase promisiuni de „reorganizare 
naţională",  iar apoi, o dată cu creşterea contrarevoluţiei, ţara 
a fost tot mai mult sugrumată prin cele cinci împărţiri ale ei, 
una mai mare decît cealaltă, condiţionîndu-se apoi „reorga
nizarea " de „pacificare " ,  de predarea armelor, pentru ca, în 
cele din urmă, după ce această condiţie a fost îndeplinită, 
„glorioasa Mea armată" să fie slobozită asupra credulului ţi
nut neînarmat şi, împreună cu evreii, să prade biserici, să 
incendieze sate, să-i ucidă-n bătăi cu vergele de puşcă în 
pieţe publice pe polonezi sau să-i însemneze cu piatra iadu
lui şi, după ce se vor fi răzbunat pe cei ce se încredeau în 
„promisiunile din martie",  să înalţe pe acest cîmp al morţii 
osanale lui dumnezeu şi maiestăţii-sale germane creştine. 

Acestea au fost binefacerile „reorganizării " prusiene în 
Poznan. Să ne întoarcem acum la originea marii proprietăţi 
funciare prusiene, la domeniile şi moşiile senioriale. Nu mai 
puţin ca cele de mai sus istoria lor ne va edifica în privinţa 
„strălucirii şi puterii" dinastiei de Hohenzollen, ne va arăta 
cit valorează îndrăgiţii ei cavaleri briganzi. 

In 1793 cei trei tîlhari încoronaţi şi-au împărţit între ei 
prada - Polonia - c·u acelaşi drept cu care trei tîlhari de 
drumul mare împart între ei punga c ălătorului lipsit de apă
rare. Hohenzollenii au ajuns suverani ereditari în Poznan şi 
în Prusia de sud în acelaşi mod în care în 1815  au ajuns 
suverani ereditari în Renania : făcînd trafic de oameni şi de 
suflete omeneşti. De îndată ce acest drept de a face trafic de 
oameni şi de suflete omeneşti va fi desfiinţat, atît polonezii 
cit şi renanii vor trage o linie roşie peste titlul de proprietate 
al marelui duce ereditar de Hohenzollen. 

Primul act prin care hohenzollernianul părinte al ţării şi-a 
manifestat graţia sa prusacă faţă de Polonia jefuită a fost 
confiscarea fostelor domenii regale şi bisericeşti poloneze. 
ln general noi nu avem absolut nimic de obiectat împotriva 
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unei asemenea confiscări ; b a  mai mult, sperăm că în curînd 
le va veni rîndul şi altor domenii regale. Ne întrebăm numai 
ce interese au servit domeniile confiscate ? Interesele „bună
stării generale " a ţării, de care s-au îngrijit cu atîta milosîrdie 
sentimentele părinteşti brandenburgheze cu prilejul operei 
de „pacificre" şi „reorganizare" din 1848 '? Interesele po
porului, din sudoarea şi sîngele căruia au fost create aceste 
bunuri ? Vom vedea. 

Ministrului de atunci, Hoym, care administrase timp de 
20 de ani cu totul independent şi fără nici un control pro
vincia Silezia, folosind această autoritate pentru escrocheriile 
şi şantajele cele mai iunchereşti, i s-a încredinţat drept răs
plată pentru meritele sale în faţa lui dumnezeu, a regelui şi 
a patriei, şi administrrea Prusiei de sud. In interesul „stră
lucirii şi puterii " dinastiei şi pentru întemeierea unei stră
lucitoare şi putenice iuncherimi de ţară devotate ei, Hoym 
a propus domnului şi stăpînului său să dăruiască o parte cit 
mai mare din domeniile bisericilor şi starostiilor, care au fost 
confiscate, unor „oameni" aşa-zişi „meritoşi" . Şi aşa s-a şi în
tîmplat. O mulţime de c·avaleri briganzi, de favoriţi ai metre
selor regale, trepăduşi de-ai miniştrilor, unelte cărora voiau 
să le astupe gura, au primit în dar cele mai mari şi mai bo
gate moşii din ţinutul răpit, sădind astfel printre polonezi 
„interese germane" şi „o proprietate funciară germană pre
ponderentă" .  

Din prudenţă pentru a n u  aţîţa lăcomia regală, Hoym a 
indicat regelui cîteodată numai un sfert, cîteodată a şasea 
p arte, iar uneori chiar mai puţin din valoarea acestor do
menii ; el se temea, şi de bună seamă nu fără motiv, că, dacă 
regele ar afla valoarea reală a acestor domenii, s-ar gîndi mai 
curînd la propriul său buzunar „paten" decît la orice alt
·ceva. In timpul celor 4 ani de administrare a lui Hom de 
după „pacificare",  adică din 1 794 pînă în 1 798, au fost astfel 
dăruite 22 de domenii făcînd parte din administraţia dome
niilor Poznan, 1 9  din administraţia domeniilor Kalisz, fostă 
Petrokow, 1 1  din administraţia domeniilor Varşovia, în total 
52 de domenii mai mari sau mai mici, care, luate la un loc, 
cuprindeau nici mai mult, nici mai puţin de 241 de moşii. Re
gelui i s-a indicat că valoarea lor ar fi de 3.500.000 de taleri, 
deşi în realitate ele valorau peste 20.000.000 de taleri. 

Polonezii îşi vor aminti de aceasta cînd, în cursul viitoa
rei revoluţii, vor trebui să se despăgubească de cele 20.000.000 
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de taleri - de miliardul polonez - care le-au fost Jurate pe 
baza dreptului traficului de oameni. 

Numai moşiile dăruite din administraţia domeniilor Kalisz 
însumau ca suprafaţă peste o treime din toate domeniile re
gale şi bisericeşti, iar veniturile lor se ridicau, chiar şi după 
jalnicele evaluări din 1799 făcute în vederea dăruirii acestora, 
la 247.000 de taleri anual. 

Domeniul Owinsk, cu întinsele lui păduri, făcînd parte 
din administraţia domeniilor Poznan, a fost dăruit negustoru
lui de galanterie Treskow, în timp ce starostia Szrin din 
vecinătate, pe care nu creştea nici un copac, a fost declarată 
domeniu al statului, fiind nevoită să cumpere lemn pe soco
teala statului din pădurile Treskow. 

In sfîrşit, moşiile din alte administraţii domeniale au fost 
categoric scutite în actele de danie de impozitele obişnuite, 
şi anume „pe veci", astfel că nici un rege prusian nu mai 
avea dreptul să le impună vreodată la noi dări. 

Să vedem acum sub ce formă şi căror „oameni meritoşi" 
au fost dăruite domeniile furate. Volumul meritelor acestor 
iuncheri de ţară ne obligă însă, în interesul unei expuneri 
închegate, să tratăm acest capitol într-un articol separat * . 

Scris de F. Engels 
la 28 aprilie 1849 

Publicat în ediţia a doua 
a „Noii gazete renane• nr. 285 
din 29 aprilie 184l 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba aermană 

" - n „Noua gazetă renană" continuarea articolului lipseşte. - -
Nota Red. 
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Planuri contrarevoluţionare la Berlin 

Colonia, 30 aprilie. Planurile guvernului nostru contra
revoluţionar ies încetul cu încetul la iveală. 

Guvernul avea intenţia ca la 27 aprilie să marcheze intra
rea Contrarevoluţiei prusace într-un nou stadiu. El voia să 
provoace poporul din Berlin la o luptă de stradă, probabil 
să permită răscoalei , la Cavaignac „să capete proporţii u ,  
c a  apoi s-o înnăbuşe cu metode a l a  Cavaignac ş i  s-o zdro
bească, ca şi acesta, prin superioritatea forţelor ; să intro
ducă Curţi marţiale, să-i fericească pe cîţiva deputaţi şi un 
număr respectabil de tulburători 316 cu praf de puşcă şi 
gloanţe ; în sfîrşit, să se elibereze prin noi măsuri de stavi
lele cu care însăşi carta din 5 decembrie cu privire la Curţile 
marţiale mai îngrădea contrarevoluţia noastră. 

Răscoala provocată ar fi constituit un pretext suficient 
pentru a pretinde că poporul nu este „încă copt" pentru li
bertăţile acordate cu mărinimie şi că nu se poate guverna 
cu o asemenea lege electorală şi o asemenea constituţie. 
„Pentru a evita vărsările de sînge " deci (chiar în interesul 
poporului) trebuiau desfiinţate şi ultimele rămăşiţe de liber
tate. „Pentru a evita vărsările de sînge u trebuia declarată 
starea de asediu în toată ţara, cu excepţia Pomeraniei de 
răsărit I Dar pentru a putea susţine toate acestea, trebuia să 
se treacă mai întîi printr-o răscoală în toată regula la Berlin, 
însoţită de tulburările de rigoare la Breslau, Magdeburg, 
Colonia etc., care să fie apoi înnăbuşită cu succes cu ajutorul 
mitraliilor. 
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Aşa se explică şi brutalităţile constablerilor împotriva 
stîngii 317 întrunite în Konversationshalle, şi încercuirea de 
către armată a pieţei Donhof, şi focul viu deschis împotriva 
mulţimii paşnice neînarmate, care nu se putea îndepărta, toate 
străzile din jurul pieţei fiind barate. 

Atitudinea calmă a poporului, în pofida tuturor acţiunilor 
le provocare, le-a stricat contrarevoluţionarilor toate soco
telile. Ei nu mai au nici un pretext de a impune noi măsuri, 
însă măsuri trebuie să impună. Poate că încă astă-seară vom 
afla la ce noi tertipuri s-au hotărît să recurgă aceşti domni. 

Din toate acestea se poate deduce ce planuri de mare 
anvergură întocmiseră. In primul rînd o dovedeşte dizolvarea 
concomitentă a Camerei din Hanovra, în al doilea rînd şi în 
special - călătoria d-lui Radowitz la Berlin. 

D-l Radowitz este sufletul contrarevoluţiei prusace. 
D-l Radowitz este cel care a întocmit planul contrarevoluţiei 
din noiembrie, preferînd, în ceea ce-l priveşte pe el, să ră
mînă deocamdată în culise şi să urzească intrigi la Frankfurt 
în favoarea candidatului prusian la coroana imperială. De 
astă dată d-l Radowitz s-a dus el însuşi la Berlin, pentru ca, 
după cum se spune, să-şi facă, în sfîrşit, apariţia pe scenă şi 
să devină prim-ministru. Un guvern Radowitz - iată 
explicaţia I 

Mai cunoaştem apoi precis următoarele fapte : 
1 )  Incă în cursul săptămînii trecute toţi d-nii Chefprasi

denten au primit din partea d-lor Obeprasidenten o circulară 
prin care li se aducea la cunoştinţă dizolvarea iminentă a 
Camerei şi li se indica să ia toate măsurile de prevedere 
necesare. 

2) S-a trimis tuturor administraţiilor regionale [Regierun
gen] un decret ministerial în care se spune : 

1 .  Să se ceară tuturor primăriilor să raporteze zilnic ad
ministraţiilor regionale respective impresia produsă de dizol
varea Camerei. La rîndul lor, administraţiile regionale tre
buie să înainteze guvenului rapoarte centralizate asupra 
celor de mai sus. 

2. Pentru moment nu se vor tine noi alegeri, în schimb se 
vor lua măsuri împotriva multor membri ai  „aşa-zisei" stingi. 

3. Se vor lua toate măsurile de prevedere pentru reprima
rea oricăror încercări de răscoală. 
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Decretul este semnat : Manteuttel. 
D-l Manteuffel, sau, mai curînd, d-l Radowitz, superiorul 

lui, nu putea aduce un mai bun serviciu revoluţiei ungaro
polono-germane în dezvoltare decît să arate acum pe faţă 
planurile sale de reinstaurare a absolutismului. 

Scris de F. Engels 
la 30 aprilie 1849 

Fublicat în 
„Noua gazetă renană • r. 286 
lin mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba germani 



507 

Lassalle 

Colonia, 1 mai. Poimîine se va judeca în faţa Curţii cu 
juri din Disseldorf procesul lui Lassalle, acuzat de incitare 
directă la înarmare împotriva puterii regale. 

Se ştie că Lassalle, Cantador (comandantul gărzii civile 
din D.isseldorf) şi colportorul * Weyers au fost arestaţi în 
noiembrie trecut, cînd s-a instituit starea de asediu la Dissel
dorf, şi că împotriva lor s-a deschis acţiune publică pentru sus
menţionata „infracţiune prevăzută de art. 87 şi 1 02 din Code 
penal " .  

Cercetările au fost tergiversate l a  maximum posibil. In 
timp ce procesul deschis concomitent împotriva comitetului 
districtual al dmocraţilor din Renania pentru refuzul de a se 
plăti impozite s-a judecat la Colonia încă la 8 februarie, Camera 
superioară de punere sub acuzare din Colonia a trimis pro
cesul Lassalle în faţa juraţilor din Disseldorf abia după tre
cerea cîtorva sesiuni a acestei Curţi cu juri. Dar Marx, 
Schneider şi Schapper erau liberi, în timp ce Lassalle se afla 
în închisoarea din Disseldorf ; totuşi Code d'instruction cri
minelle prevede că procesele arestaţilor trebuie judecate 
în primul rînd I 

In închisoare Lassalle s-a bucurat de un regim preferen
ţial. Nu o dată „Neua gazetă renană" a avut prilejul si 
publice mostre de atenţie delicată din partea zbirilor justiţiei 
regale prusiene faţă de Lassalle. Spre deosebire de Cantador, 
căruia i s-au acordat tot felul de favoruri - căci, în ciudD 
activităţii sale politice, Cantador avea o mulţime de prieteni 
printre burghezii din Disseldorf -, Lassalle a trebuit să se 
convi.gă din nou sis la ce arbitrar tiranic este supus deţinu
tul preventiv din arestul regalo-prusian. Fără a mai vorbi de 

* Vîzător ambulant ăe ziare, broşuri şi alte tipărituri. - Nota Tra! 
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şicanele mai mici, amintim numai purtarea grosolană pe care 
şi-a permis-o faţă de Lassalle d-l Morret, directorul închisorii, 
în prezenţa judecătorului de instrucţie, d-l Ebermeyer * {care 
ne fericeşte acum cu prezenţa lui aici la Colonia) . Lassalle 
a înaintat parchetului o reclamaţie ; procurorul general, 
i-l Nicolovius, a hotărît că faptul reclamat nu este nici in
lracţiune, nici abatere şi de aceea nu poate fi supus urmăririi 
judiciare. 

Amintim în continuare de plimbările recomandate de 
medic ca absolut necesare pentru sănătatea lui Lassalle, la 

:are parchetul şi-a dat asentimentul, în timp ce administraţia 
Iegională le-a interzis, deşi după lege cel aflat în arest pre
ventiv nu depinde de administraţie, ci exclusiv de parchet. 

Oricine a încercat să pătrundă vreodată în „stabilimentul " 
din Disseldorf cunoaşte dificultăţile de care te loveai pentru 
a avea acces în închisoare la Lassalle, pretextele invocate, 
tertipurile la care se recurgea. 

In cele din urmă ancheta s-a terminat şi dosarul ar fi tre
buit înaintat Camerei de punere sub acuzare. Atunci mai era 
încă timp suficient ca procesul să fie judecat în cursul ultimei 
sesiuni a Curţii cu juri, care s-a ţinut în februarie şi martie. 
Acest lucru trebuia însă evitat cu orice preţ. Cînd dosarul a 
fost predat substitutului de procuror general, „stimabilului " 
domn von Ammon I, pentru concluziile sale definitive, acesta 
a prezentat deodată o scrisoare a lui Lassalle către un oare

-care Stangier, agricultor din raionul Altenkirchen, pentru ca 
pe această bază să formuleze o nouă acuzare. Dar această 
scrisoare zăcea încă de cîteva s ăptămîni în sertarul lui 
Ammon, fără ca să-i fi trecut prin minte s-o ataşeze la dosar 
ca un nou cap de acuzare. Acum, cînd totul era gata şi se
siunea Curţii cu juri bătea la uşă, apare d-l Ammon cu scri
soarea. Au trebuit, fireşte, audiaţi noi martori, iar procesul 
s-a amînat cu cîteva săptămîni, tocmai timpul necesar pentru 
a face imposibilă judecarea procesului .assall� în sesiunea 
Curţii cu juri care urma să aibă loc atunci. 

Scrisoarea, p e  care d-l Ammon, după cum a recunoscut el 
însuşi, a lăsat-o să zacă de mai multă vreme în sertar, era 
de altfel atît de lipsită de importanţă, incit nici Camera de pu

nere sub acuzare, nici Camera superioară de punere sub acu
zare nu au luat-o în seamă şi nu au considerat-o o probă 
de vinovăţie I 

* Vezi volumul de faţă, pag. 29-297. - Nota Red. 
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Intr-un cuvînt, Curtea cu juri a putut fi evitată, iar urmă
toarea sesiune începea abia în mai. O delegaţie după alta 
s-au prezentat la procurorul general, d-l Nicolovius, rugin
du-l să urgenteze procesul sau să fixeze o sesiune extraordi
nară a Curţii cu juri. D-l Nicolovius a promis să facă tot po
sibilul şi a declarat că în nici un caz arestul lui Lssalle nu 
se va prelungi pînă la 6 luni. Şi totuşi I Nu lipsesc decît 
14 zile pînă să se împlinească 6 luni. 

Camera de punere sub acuzare a decis, în sfîrşit, ca do
sarul celor trei acuzaţi să fie predat Camerei superioare de 
punere sub acuzare. Se ivise însă o dificultate : exista convin
gerea că în toată circumscripţia judecătorească din Diissel
dorf nu se vor putea găsi juraţi care să-l condne pe d-l 
Cantador. Dar pentru a-l pune în libertate pe Cantador ar fi 
trebuit ca împreună cu el să fie achitat şi Lassalle, şi chiar 
de aceiaşi oameni care în alte împrejurări l-ar fi condam
nat. Or, administraţia din Diisseldorf, guvernul şi chiar per
soane făcînd parte din camarila sus-pusă şi cea mai sus-pusă 
erau interesate tocmai ca Lasslle să fie condamnat. Duşmă
nia împotriva lui Lassalle „nu încetează nici în faţa tronului " .  

Şi iată ce se întîmplă : „Camera superioară de punere sub 
acuzare clasează procesul împotriva lui Cantador, pe care îl 
pune în libertate, iar Lassalle şi Weyers rămin arestaţi şi 
urmează să compară în faţa Curţii cu juri " .  

Ş i  doar lui Cantador i s e  adusese aceeaşi învinuire c a  şi 
lui Lassalle, cu excepţia unei singure cuvîntări pe care Las
salle o rostise la Neuss. * 

Or, ei s-au legat tocmai de această cuvîntare şi pe baza 
acesteia Lassalle a fost deferit Curţii cu juri. 

Să ne amintim pe scurt întreaga desfăşurare a eveni
mentelor. 

In perioada cînd lupta deschisă dintre răposata Adunare 
naţională şi coroană era gata să izbucnească în fiecare zi, 
Diisseldorf era, după cum se ştie, unul dintre cele mai mari 
centre de agitaţie din Renania. Aici garda civilă era cu totul 
de partea Adunării naţionale şi, în plus, era condusă de un 
democrat. Ea era gata să transforme rezistenţa pasivă în
tr-una activă de îndată ce se va da semnlul de la Berlin. 
Arme şi muniţii existau ; în fruntea întregii mişcări se aflau 
Lassalle şi Cantador. Ei nu numai că-i chemau pe cetăţeni să 
se înarmeze împotriva guvernului Manteuffel, ba chiar îi 
înarmau. Centrul lor de activitate era aici, la Diisseldorf. Va 
să zică, dacă realmente a avut loc o infracţiune, atnci ea s-a 
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comis aici. Şi unde s-a comis ea potrivit învinuirii ? Nu la 
Diisseldorf, ci„ .  la Neuss I I 

Lassalle fusese la Neuss la o adunare unde îndemnase să 
se trimită întăriri armate la Diisseldorf. Acest îndemn însă nu 
a avut nici un fel de urmări, întrucît nici nu s-a ajuns la luptă. 
Iată în ce constă infracţiunea comisă de Lassalle I 

Prin urmare, Lassalle trebuie să compară în faţa Curţii cu 
juri nu din cauza principalei sale activităţi, nu pentru o 
înarmare efectivă şi nici pentru o răscoală efectivă, care ar 
fi fost gata să izbucnească la Diisseldorf. Aceasta nu consti
tuie nici o „infracţiune" .  Chiar Camera superioară de punere 
sub acuzare, cit e ea de senilă, a trebuit să rec·unoască acest 
lucru. Pretinsa infracţiune constă într-un fapt cu totul inci
dental, săvîrşit în treacăt, şi cu totul dependent de acţiunea 
principală din Diisseldorf, fără de care nu are nici un sens ; 
ea nu constă în organizarea unor forţe armate împotriva gu
vernului din Diisseldorf, ci în îndemnul adresat locuitorilor 
din Neuss de a sprijini această organizare I 

1nsă, fireşte, Cantador n-a fost la Neuss cînd Lassalle a 
rostit această groaznică cuvîntare ; Cantador nu i-a îndemnat 
pe locuitorii din Neuss la rezistenţă armată ; Cantador n-a 
făcut altceva decît să-i organizeze pe locuitorii Diisseldorfu
lui pentru rezistenţă armată şi a îndemnat garda civilă de 
acolo, care constituie ea însăşi o parte din for/ele armate ale 
guvernului, să opună rezistenţă acestuia. In aceasta constă 
deosebirea şi de aceea Cantador a fost pus în libertate, în 
timp ce Lassalle a rămas arestat pînă la actuala sesiune a 
Curţii cu juri. 

Dar asta încă nu e totul. Lassalle i-a cerut direct agricul
torului Stangier să trimită întăriri armate la Diisseldorf. Scri
soarea este ataşată la dosar şi este citată textual în actul de 
acuzare (vezi nr. 277, ediţia a doua a „Noii gazete renane " ) .  
Consideră oare actul de acuzare că această scrisoare consti
tuie temeiul trimiterii lui Lassalle în judecata Curţii cu juri ? 
Nicidecum. Nici chiar Camera de punere sub acuzare, care 
a formulat împotriva lui Lassalle nouă capete de acuzare, 
dintre care opt au fost anulate de Camera superioară de pu
nere sub acuzare, n-a găsit de cuviinţă să considere şi această 
scrisoare drept un cap de acuzare. Şi totuşi această scri
soare cuprinde exact aceeaşi pretinsă „infracţiune " ca cea 
comisă de Lassalle la Neuss. 
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Rareori s-a fabricat ceva mai inconsecvent, mai contra
dictoriu şi de neconceput ca această hotărîre a Camerei su
perioare de punere sub acuzare de a deferi cazul justiţiei. 

Un lucru însă este demn de remarcat : potrivit hotărîrii 
însăşi a Camerei superioare de punere sub acuzare din Colo
nia, întreaga agitaţie făc·ută în noiembrie trecut la Dissel
lorf, îndemnul direct la rezistenţă împotriva guvernului, 
înarmarea, procurarea de muniţii, opoziţia directă şi pe faţă 
a gărzii civile împotriva guvernului, jurămîntul făcut de 
garda civilă de a lupta cu arma în mînă împotriva guvernului 
şi pentru Adunarea naţională, toate acestea nu constituie 
nici o infracţiune. A spus-o Camera superioară de punere sub 
acuzare din Colonia. 

Această părere a ei coincide cu cea a Camerei de punere 
sub acuzare din Colonia, ba chiar şi cu a parchetului din Colo
nia. In cursul cercetărilor în cazul comitetului districtual 
renan, ambele instanţe nu s-au sezisat de încitarea la înar
mare împotriva „duşmanului " ,  ci, trecînd peste aspectul pe
nal, s-au oprit numai asupra îndemnului la rebeliune, care, 
deşi era de competenţa tribunalului corecţional al poliţiei, 
a fost judecat de Curtea cu juri numai pentru că acest în
demn a fost făcut prin presă. 

Cu Lassalle s-a procedat însă mult mai ingenios. S-a des
chis mai întîi acţiune penală, tribunalul corecţional al poliţiei 
fiind lăsat ca o rezervă. Iar pentru eventualitatea că Lassalle 
0r fi fost achitat pentru cuvîntarea rostită la Neuss, el a fost 
deferit şi tribunalului corecţional al poliţiei pentru îndemn 
1a rezistenţă împotriva funcţionarilor publici (rebeliune) , în
demn pe care-l conţin cele două cuvîntări rostite la Dis
seldorf. 

Ajunge să amintim de procesul împotriva comitetului dis
trictual renan. Cazul este absolut analog. In acest proces s-a 
examinat dacă poate fi vorba sau nu de o infracţiune (aceeaşi 
de care a fost acuzat Lassalle) şi s-a stabilit că nu poate fi 
vorba de un îndemn la rezistenţă armată împotriva admi
nistraţiei regionale fără a îndemna totodată la rezistenţă 
împotriva tuturor funcţionatilor care alcătuiesc· această admi
nistraţie. Juraţii au pronunţat un verdict de achitare. 

Lassalle se va afla în aceeaşi situaţie cînd, după neîndoiel
nica sa achitare de către Curtea cu juri, va compărea în faţa 
tribunalului corecţional al poliţiei. Dar pînă atunci vor năs-
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coci un pretext pentru prelungirea detenţiunii, şi să nu uităm 
că tribunalul corecţional al poliţiei este mai puţin dificil de
cît Curtea cu juri. 

Mîine ne vom ocupa chiar de actul de acuzare şi vom 
demonstra cît de ridicolă este toată această procedură 
judiciară. 

cris de F. Engels la 1 mai 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nt. 2R7 
din 2 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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O lovitură de picior 
dată de Prusia celor din Frankfurt 

Colonia, 1 mai. Sîntem martorii unui nou episod în isto
ria contrarevoluţiei prusiene. Regele dă Adunării din Frank
furt o lovitură zdravănă de picior şi îi aruncă cu dispreţ co
roana de hîrtie aurită a unui imperiu imaginar care i-a fost 
oferită. 

Dacă Adunarea din Frankfurt ar fi acţionat energic la 
timpul potrivit, ea l-ar fi putut aresta acum pe acest Hohen
zollern plin de el şi deferi Curţii cu juri pentru „ofensă adusă 
Adunării naţionale " (legea din septembrie 1848, promulgată 
şi în Pusia) . Pînă în prezent nu există nici o lege a „imperiu
lui " care să-i absolve pe domnii suverani de răspundere şi 
în faţa „imperiului " ,  şi Hohenzollenul respinge puterea im
perială liberă de orice răspundere. 

Noua notă „imperială" prusiană din 28 aprilie atenuează 
lovitura „imperială" de picior prin cîteva observaţii bine
voitoare cu privire la aşa-zisa constituţie a imperiului ger
man. Această cîrpăceală naivă este prezentată în această notă 
drept o întruchipare a tuturor relelor şi ca un produs extrem 
al revoluţiei şi al republicanismului ascuns, produs „care dă
rîmă toate stavilele " .  

Biserica Sf. Paul - cuib de tîlhari carbonari I Welcker şi Ga
gen - republicani ascunşi, „Moros cu stiletul sub haină" 319 ! 
Bassermnn - omul care vede năluci - a ajuns el însuşi „o 
figură bassermaniană" 320 I După tot dispreţul cu care i-a tra
tat popoul, după toate blestemele cu care i-au acoperit 
luptătorii striviţi pe baricadele din Frankfurt şi Viena, 
fireşte că aceasta îi măguleşte pe filistinii din Frankfurt. Şi 

33 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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oameni de toate culorile, pînă şi d-l Vogt, sînt gata să creadă 
într-adevăr asemenea nerozii. 

Nota prusiană este ultima ameninţare adresat. Adunării 
din Frankfurt înainte de a se trece realmente la dizolvarea 
ei. Incă o dată îndărătnicul Hohenzollem întinde mina pen
tru o „înţelegere " .  Intr-adevăr, după ce Adunarea a mers atît 
de departe, ea putea de fapt să mai facă încă un mic pas şi 
să devină cu totul o unealtă prusacă. 

Intre timp o parte din popor, şi în special ţăranii şi mic
burghezii din micile state din sudul Genaniei, se crampo
nează de Adunare şi de aşa-zisa constituţie a imperiului. 
Annata priveşte cu ochi buni constituţia imperiului. Poporul 
vede în fiecare pas, oricit de neînsemnat, spre unificarea 
Genaniei încă un pas spre înlăturarea micilor monarhi şi 
spre eliberarea de povara apăsătoare a impozitelor. La aceasta 
a contribuit, în bună parte, şi ura împotriva Prusiei. Svabii 
au făcut chiar o revoluţie pentru aşa-zisa constituţie a im
periului ; fireşte, nu a fost decit o furtună într-un pahar cu 
apă, dar tot a fost ceva. 

Dizolvarea Adunării de la Frankfurt nu s-ar putea deci 
înfăptui fără a se recurge la violenţă, dacă filistinii din Frank
furt ar avea cit de cit curaj .  Acum s-ar prezenta o ultimă 
ocazie pentru a-şi răscumpăra măcar în parte grelele lor pă
cate. Ridicindu-se pe faţă întru apărarea constituţiei imperiu
lui, Frankfurtul şi Germania de sud ar putea - avînd în 
vedere victoriile ungurilor, dezmembrarea Austriei, furia po
porului prusian împotriva trădărilor de care s-au făcut vi
novaţi Hohenzollem-Radowitz-Manteuffel - constitui cen
trul momentan al unei noi mişcări revoluţionare care să se 
sprijine pe Ungaria. 

Atunci însă aceşti domni n-ar trebui să ezite să declanşeze 
războiul civil şi în cazul extrem, cind ar fi să se hotărască, 
să prefere restaurării Bundestagului german o republică ger
mană unită şi indivizibilă. 

Cine-i crede însă pe cei din Frankfurt în stare să facă un 
asemenea pas se înşală amarnic. Aceşti domni vor face puţin 
tărăboi, se vor mai împotrivi puţin, ca să salveze oarecum 
aparenţele, apoi vor face tot ceea ce le va dicta îndărătnicul 
Hohenzollem. Poporul va ridica, poate, ici-colo baricade şi„. 
va fi trădat ca la 18 septembrie 321 ,  
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Cu aceasta ar lua sfîrşit faimoasa piesă spectaculoasă a 
imperiului dacă ar depinde de domnii de la Frandurt. Dar 
dacă husarii unguri, ulanii polonezi şi proletariatul din Viena 
vor avea şi ei un cuvînt de spus, atunci lucrurile vor lua, 
poate, altă întorsătură. 

Scris de F. Engels la 1 mai 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 287 
din 2 mai 1 849 

.13* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în zir 

Tradus din limba germn\ 
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* Dizolvarea 

Colonia, 1 mai. Deputaţii care au venit ieri din Berlin 
povestesc că şi la Dresda au fost dizolvate Camerele. 

Hanovra, Berlin, Dresda - la Minchen şedinţele Came
relor au fost deocamdată amînate -, bunule cetăţean ger
man, pricepi acum ce festă vor să-ţi joace ? 

Anul trecut cînd a fost convocată Adunarea de la 
Frankfurt, Prusia a dispus tuturor statelor mici să convoace 
Camerele. Acum, exact după un an, Prusia dispune dizolvarea 
tuturor Camerelor. Pe atunci Camphausen, acum Manteuffel. 
De ambele dăţi acelaşi scop, aceeaşi intenţie. In pofida fra
zelor de tot felul, Camphausen şi Manteuffel merg mină în 
mină. 

Şi cînd te gîndeşti că în Germania mai există oameni care 
îi apără pe monarhi ! 

Scris de F. Engels la 1 mai 1 84� 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 287 
din 2 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Lassalle 

Colonia, 2 mai. Am promis ieri că vom reveni asupra 
actului de acuzare împotriva lui Lassalle. 

Lassalle este acuzat de „infracţiunea prevăzută de art. 87 
şi 1 02 din Codul penal " .  

Art. 8 7  este îndreptat împotriva „atentatului sau complo
tului, avînd drept scop incitarea (exciter) cetăţenilor sau lo
cuitorilor la înarmare împotriva puterii imperiale " .  

Potrivit art. 1 02, pedepsele (în special pedeapsa cu moar
tea) prevăzute în articolele secţiunii precedente (printre care 
şi art. 87) se aplică tuturor acelora care prin c·uvîntări rostite 
în locuri şi întruniri publice ori prin placate afişate incită 
(excitent) pe cetăţeni la săvîrşirea acestor infracţiuni. Numai 
în cazul cind incitarea rămîne fără efect, pedeapsa cu moar
tea este înlocuită cu exilul. 

Ce acuzare i se aduc·e lui Lassalle ? 
Intrucit ar fi încălcat concomitent atît art. 87 cit şi art. 1 02, 

el nu poate fi acuzat decit de faptul : 
că, acţionînd prin încălcarea art. 1 02, a incitat la infrac

ţiunea prevăzută de t. 87, adică : 
a incitat pe cetăţeni la un atentat sau complot al cărui 

scop este incitarea la înarmare împotriva autorităţii re
gale, adică : 

a incitat pe cetăţeni la incitare la înarmare I 
Pentru raţiunea omenească obişnuită, aceasta este o vă

dită absurditate. Dar aşa au binevoit să hotărască Ministerul 
public şi Camera superioară de punere sub acuzare I 

Art. 1 02, care identifică incitarea la infracţiunile pre
văzute de art. 8-10 1  cu săvîrşirea infracţiunii însăşi dacă 
incitarea a avut efect, este aplicabil tuturor acestor articole. 
El se aplică chiar şi celorlalte puncte ale art. 87. Toate aceste 
articole pedepsesc anumite acţiuni la săvîrşirea cărora se 
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poate instiga. Astfel, de pildă, art. 87, care pedepseşte aten
tatul şi complotul, vorbeşte şi de atentatul şi complotul îm
potriva vieţii şi persoanei împăratului, despre atentatul şi 
complotul avînd drept scop răsturnarea sau schimbarea for
mei de guvernămînt sau schimbarea succesiunii la tron. Toate 
acestea sînt acţiuni la care se poate „incita" .  Incitarea la 
regicid, la revoluţie este un fapt posibil ; tot aşa poate avea 
loc o incitare la complot în scopul unui regicid sau în scopul 
revoluţiei. Dar „incitarea la organizarea unui atentat, respec
tiv a unui complot în scopul incitării la înarmare împotriva 
autorităţii regale" ,  într-un cuvînt incitarea la incitare, 
aceasta este un delict tot atît de imposibil, tot atît de absurd 
ca şi „tentativa la o vagă tentativă de înaltă trădare" ,  pe care 
atîţia Burschenschaftler * nenorociţi au plătit-o pe vremea 
binecuvîntată, cînd era în vigoare dreptul prusian, cu zece 
ani detenţiune într-o fortăreaţă, sau ca faimoasa expresie 
suspect de suspicion d'inCivisme (bănuit de bănuiala de a fi 
lipsit de sentimente civice) , pe care oamenii care purtau 
ochelari legitimişti pretind că ar fi găsit-o în registrele închi
sorilor din anul de teroare 93 I 

Sau dacă „incitarea la incitare la înarmare" constituie în
tr-adevăr o infracţiune posibilă din punct de vedere logic şi 
juridic, atunci Lassalle, pentru a se încadra concomitent în 
prevederile pasajului amintit al art. 87 şi în prevederile 
art. 102, trebuia să fie acuzat nu de cuvîntarea rostită la 
Neuss, ci de adresa înaintată Adunării naţionale, în care se 
spune : „Conjurăm Adunarea naţională : lansaţi chemarea să 
se pună mîna pe arme I " .  

Aceasta conţine „ o  incitare l a  incitare l a  înarmare ! " .  Dar 
nici măcar în acest act de acuzare non plus ultra * * nu i-a 
trăsnit nimănuia prin cap să vadă o infracţiune în aceste 
cuvinte. 

Cum se face însă că, dintr-o serie întreagă de articole ale 
secţiunii respective, parchetul a ales şi a legat de art. 102 
tocmai paragraful la care art. 102 nu este de loc aplicabil ? 

Foarte simplu. Infracţiunea prevăzută de art. 87 se pe
depseşte cu pedeapsa cu moartea. Dar în întreaga Renanie nu 
s-ar fi găsit o curte cu juri care să-l condamne pe Lassalle 
la pedeapsa cu moartea. De aceea s-a preferat să se ia 
art. 1 02, care prevede preschimbarea pedepsei cu moartea în 
exil, în cazul cînd incitarea la „infracţiune" nu a avut efect. 

* Membru al unei corporaţii studenţeşti. - Nota Trad. 
** - de neîntrecut. - Nata Trad. 
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Or, pentru aceasta s-a considerat că se vor găsi, fără prea 
multă osteneală, juraţi. 

Prin urmare, pentru a scăpa de Lassalle, Ministerul pu
blic a inventat o infracţiune imposibilă şi a legat între ele 
două paragrafe ale legii care, legate fiind, nu au alt sens 
decît un pur nonsens. 

Aşadar : ori Lassalle este vinovat de încălcarea art. 87, şi 
atunci de ce nu există curajul de a-l condamna direct la  
moarte ; ori nu este vinovat de încălcarea art. 87, ş i  atunci 
nu a încălcat nici art. 1 02 şi trebuie deci să fie categoric 
achitat. A încălca însă concomitent paragraful citat al art. 87 
şi art. 1 02 - este o imposibilitate. 

Observaţi perfidia Ministerului public. Acuzaţia adusă lui 
Lassalle intră de fapt în prevederile art. 87 (pedeapsa cu 
moartea) . Dar să-l acuze de-a dreptul nu îndrăznesc ; el este 
acuzat potrivit art. 87 combinat cu art. 1 02 (exil) ; dacă 
aceasta nu va folosi, dacă juraţii îl achită pe Lassalle, 
atunci va fi deferit tribunalului corecţional al poliţiei, invo
cînd art. 209 şi 217 (de la şase zile la un an închisoare). Şi 
toate acestea pentru unul şi acelaşi fapt, pentru activitatea 
sa ca agitator în timpul mişcării pentru refuzarea plăţii im-
pozitelor I · 

Să examinăm acum corpus delicti propriu-zis : cuvîntarea 
rostită la Neuss la 21 noiembrie. 

Lassalle este acuzat de a fi incitat direct la înarmare îm
potriva puterii regale. 

Potrivit depoziţiilor făcute de trei martori, la care se referă 
actul de acuzare, Lassalle a inciat într-adevăr direct pe lo
cuitorii din Neuss să se înarmeze, să procure muniţii, să apere 
cu forţa armelor libertăţile cucerite, să sprijine prin acţiuni 
active Adunarea naţională etc. Totuşi incitarea la înarmare 
în general nu constituie nicidecum o abatere şi cu atît mai 
puţin o infracţiune în speeial din momentul revoluţiei şi de 
la adoptarea legii din 6 aprilie 1 848, care garntează fiecărui 
pnsian dreptul de a purta arme. Incitarea la înarmare, po
trivit Codului, nu se pedepseşte decît în cazul cînd înarma
rea este îndreptată împotriva unor numiţi funcţionari publici 
(rebeliune) sau împotriva puterii regale, respectiv împotriva 
altor cetăţeni (răscoală) . In cazul acesta se are în mod special 
în vedere incitarea, şi nume incitarea directă la înarmare 
împotriva puterii regale. 

Totuşi în depoziţiile celor trei martori nu se găseşte nici 
un cuvînt despre înarmare împotriva puterii regale ; nu este 
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vorba decît de înarmare pentru apărarea Adunării naţionale. 
Iar Adunarea naţională era un organ legal convocat şi care 
fiinţa legal ; ea era p artea cea mai importantă a puterii le
gislative, ba chiar, în cazul de faţă, a puterii constituante. In 
aceeaşi măsură în care puterea constituantă stă deasupra 
celei executive, stătea Adunarea naţională deasupra „guver
nului regal " .  Şi iată că incitarea la înarmarea generală a po
porului pentru apărarea acestei instituţii legale, care alături 
de rege este instituţia supremă a ţării, parchetul nostru o 
consideră o infracţiune gravă ! 

Singurul pasaj în care nasul fin al procurorului ar fi putut 
descoperi o aluzie vagă la „guvernul regal " ar fi cel în care 
se vorb�şte despre bateriile de la Neuss. Dar a incitat oare 
Lassalle pe locuitorii din Neuss la înarmare pentru cucerirea 
bateriilor de pe malul stîng al Rinului, ba mai mult decît 
atît : i-a incitat el oare „direct " ,  aşa cum se afirmă în conclu
ziile actului de acuzare şi cum se cere pentru condamnarea 
lui Lassalle ? 

Dimpotrivă ! El nu i-a incitat la aceasta nici „direct " ,  nici 
indirect. El a spus numai : cei din Disseldorf aşteaptă ca lo
cuitorii din Neuss să cucerească aceste baterii. Şi această 
„aşteptare " ,  exprimată doar în c·uvinte, este, după părerea 
prea-onoratului parchet, o excitation directe, o incitare di
rectă la înarmare împotriva puterii regale ! 

Aşadar, adevărata înarmare a Diisseldorfului, organizată 
pe faţă pentru apărarea Adunării naţionale şi, fără îndoială, 
îndreptată împotriva nimănui altcuiva decît împotriva tru
pelor prusiene, adică împotriva conducerii regale (le gou
vnement de l'empereur) , nu constituie nici o infracţiune, ci 
numai o abatere exprimată prin rezistenţă împotriva unor 
funcţionari izolaţi ; însă această simplă declaraţie, aceste 
patru cuvinte constituie o gravă infracţiune penală ! 

Pentru ceea ce Lassalle a săvîrşit nu îndrăznesc să-l 
acuze ; dar ceea ce el a spus se vede treaba că constituie o 
gravă infracţiune. Şi ce a spus el ? - Că se aşteaptă ca lo
cuitorii din Neuss să cucerească bateriile. Şi cine, spune el, 
aşteaptă aceasta ? Poate el însuşi, Lassalle ? Nicidecum, cei 
din Disseldorf ! 

Lassalle spune : terţe persoane aşteaptă să faceţi cutare şi 
cutare lucru, şi după logica Ministerului public aceasta este 
„o incitare directă" adresată vouă nentru a săvîrşi cu ade
vărat cele aşteptate. 
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In prezent, la Berlin, miniştrii au dizolvat Camera şi se 
pregătesc pentru noi măsuri. Să presupunem că astăzi ar fi 
desfiinţat cu forţa votul universal, ar fi suprimat dreptul de 
asociere, ar fi nimicit libertatea presei. Am spune : la această 
trădare ruşinoasă aşteptăm ca poporul să răspundă cu bari
cade. Atunci parchetul ar susţine că „am incitat direct" pe 
cetăţenii din Berlin să se înarmeze împotriva puterii regale. 
Şi dacă ar fi după voia parchetului, atunci, după împrejurări, 
am fi condamnaţi la moarte sau la exil ! 

Secretul procesului împotriva lui Lassalle este un proces 
tendenţios, intentat unui agitator incomod. Este un proces 
camuflat, intentat pentru „provocare de nemulţumiri " ,  de tipul 
proceselor pe care am avut plăcerea să le savurăm şi aici, 
la Rin, pînă în zilele din martie. Tot aşa şi procesul împo
triva lui Weyers este un proces camuflat, intentat pentru 
lezmajestate. Weyers a spus : „Moarte regelui " ,  şi „coroana 
nu mai trebuie lăsată regelui nici un sfert de oră " ; şi iată 
că aceste cîteva cuvinte, cu totul inofensive potrivit lui Code 
penal, ar cuprinde şi ele „o incitare directă la înarmare " I 

Şi chiar dacă Lassalle ar fi incitat realmente la înarmare 
impotriva puterii regale, ce ar fi cu asta ? Să ne situăm pe 
punctul de vedere constituţional şi să judecăm potrivit 
noţiunilor constituţionale. Oare atunci, în noiembrie, nu era 
de datoria fiecărui cetăţean nu numai „să incite la înarmare " ,  
dar chiar să se înarmeze el însuşi pentru apărarea reprezen
tanţilor constituţionali ai poporului, împotriva unui „guven 
regal " perfid care gonea cu ajutorul soldaţilor adunarea re
prezentanţilor poporului dintr-un hotel într-altul, care le sus
penda cu forţa şedinţele, care dădea soldaţilor să-şi aprindă 
ţigările şi să încălzească sobele cu hîrtiile acestor reprezen
tanţi, expediindu-i pînă la urmă pe ei înşişi acasă ? Potrivit 
hotărîrilor Dietei unite, potrivit faimosului „teren al legali
tăţii " al d-lui Camphausen, ca să nu mai vorbim de cuceririle 
lui 1 9  martie, nu era oare adunarea „parte contractantă egală 
în drepturi " cu coroana ? Şi oare o astfel de adunare nu 
trebuia să fie apărată împotriva abuzurilor aşa-numitului 
„guvern regal " ? 

De altfel am văzut că pentru „guvernul regal " a devenit 
o a doua natură să-i trateze pe reprezentanţii poporului cu 
lovituri de picior. Nu sînt nici două luni de cînd s-au întrunit 
Camerele acordate, şi acelaşi guvern regal le dizolvă la prima 
hotărîre incomodă : dizolvă aceleaşi Camere care, chipurile, 
trebuiau să revizuiască constituţia ! In prezent Camerele au 
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recunoscut constituţia acordată, şi acum abia  nu ştim dacă 
avem sau nu o constituţie. Cine ştie ce ni se va mai acorda 
mîine ? I 

Şi oamenii care au prevăzut toate acestea şi au acţionat 
în consecinţă, care au vrut să se opună energic samavolni
ciilor unei camarile arogante, care conform concepţiilor 
tuturor ţărilor constituţionale, şi în special ale Angliei, se 
situau cu totul pe terenul legalităţii, din ordinul lui Man
teuffel, Simons & Co., sînt arestaţi, ţinuţi timp de 6 luni în 
închisoare, pentru ca în cele din urmă să fie deferiţi Curţii 
cu juri sub învinuirea de instigare la răscoală I 

Scris d e  F. Engels la 2 mai 1849 

Publicat in 
„Noua 'azetă renană" nr, 288 
din 3 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german! 



523 

Interzicerea adunării consiliilor municipale 
·din Renania 

Colonia, 2 mai. Comunicăm cu o deosebită satisfacţie 
cititorilor noştri că adunarea deputaţilor consiliilor munici
pale din Renania, convocată de onor. consiliul municipal local, 
a fost interzisă printr-o simplă dispoziţie a administraţiei re
gionale. „Bravii cetăţeni" care în septembrie s-au simţit atît 
de „bine " cînd a fost interzisă adunarea democraţilor 322 pot 
să le aducă acum mulţumiri domnilor şi stăpînilor lor. In 
septembrie 1 848 cel puţin, dreptul de asociere al democraţilor 
a fost desfiinţat de violenţa făţişă a stării de asediu ; dreptul 
de asociere al consiliului municipal din Colonia, în schimb, 
şi-a dat duhul în urma unei lovituri de picior aplicate în con
diţiile înfloririi terenului legalităţii. 

Scris de F. Engels la 2 mai 1849 

Publicat in 
„Noua gazetă renană" nr. 288 
din 3 mai 149 

Se tipăreşt� după textul 
apăut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Congresul oraşelor din Renania 

Colonia, 3 mai. Congresul consiliilor municipale din Re
nania va avea totuşi loc, deşi într-o formă mai puţi� oficială, 
şi anume mar/ea viitoare. 

Se înţelege de la sine că noi nu avem nimic de aşteptat 
de la această adunare de burghezi, aleşi pe baza sistemului 
cenzitar pe trei clase şi la a căror alegere masele populare 
au fost excluse. La Berlin va fi trimisă o delegaţie, care nici 
nu va avea acces la d-l von Hohenzollem. 

Se poate însă ca congresul nici să nu aibă loc. Duminică 
se vor ţine aici, la Colonia, diferite congrese ale diferitelor 
partide 323• Guvenul caută cu orice preţ să provoace un con
flict între popor şi armată, pentru ca apoi să ne poată pune 
şi nouă, renanilor, căluşul în gură ca celor din Berlin. 

Depinde de muncitorii din Colonia să zădănicească acest 
subtil plan prusian. Păstrîndu-şi calmul şi sîngele rece faţă 
de toate provocările armatei, muncitorii din Colonia pot lipsi 
guvernul de orice pretext de a recurge la măsuri violente. 

Ne aflăm în faţa unor evenimente hotărîtoare. Viena, 
Boemia, Germania de sud şi Berlinul sînt în fierbere şi aş
teaptă momentul propice. Colonia poate da ajutor, un ajutor 
substnţial, dar nu poate porni o acţiune hotărîtoare. 

Muncitorii din Colonia să cumpănească bine, în special 
duminica viitoare, că toate provocările guvernului nu urmă
resc decît o asemenea explozie care să se producă în mo
mentul cel mai neprielnic pentru noi şi cel mai prielnic 
pentru guvern. 

Revoluţiile nu se fac decît în cadrul unor evenimente 
mari ; dar, dacă te laşi provocat de guvern, ajungi cel mult 
la rebeliune. 

Muncitori din Colonia, amintiţi-vă de 25 septembrie 324 l 

Scris de F. Engels la 3 mai 1 849 

Publicat în 
„Noua qazetă renană• nr. 289 
din 4 mai 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german' 
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* Al treilea în alianţă 

Colonia, 3 mai. Am atras de sute de ori atenţia asupra 
faptului că, în coaliţia dintre Rusia şi Austria, d-l von Hohen
zollem şi guvernul său joacă rolul celui de-„al treilea în 
alianţă".  De sute de ori bravul biirger german a respins cu 
indignare o astfel de afirmaţie. 

Ei bine, acum s-a stabilit că unul dintre motivele secrete 
ale dizolvării Camerei a fost înţelegerea secretă dintre cnea
zul de la Olmiitz şi înaltul ţar pravoslavnic de la Petersburg, 
potrivit căreia cneazul vasal rus [Unterknăs] de la Sanssouci 
s-a obligat să trimită în Boemia 40.000 de prusieni, pentru a 
ţine în frîu poporul şi ca rezervă împotriva ungurilor. Chiar 
şi în biserica Sf. Paul s-a vorbit pe faţă despre aceasta. Nici 
măcar centrul şi o parte a dreptei din Berlin n-au putut fi con
vinse să tacă. De aceea au şi fost alungate. 

Dar nu numai atît. „National-Zeitung" din Berlin comu
nică de acolo la 1 mai : 

Tocmai am aflat dintr-o sursă absolut demnă de încrdere : 
„ Ieri dimineaţă Direcţi a căilor ferate din Silezia de sus a primit de l a  
Ministerul treburilor interne o telegrama că 30.000 d e  soldaţi ruşi vor f i  
transportaţi din Cracovi a în Austria pe calea ferată din S ilezia d e  sus" 
( prin umare din Cracovia prin Mislowitz, Kosel, Ratibor * şi Oderberg **). 
„Direcţia căilor ferate din Silezia de sus este încunoştinţată că 
guvernul regal prusian nu are nimic împotrivă şi pune în vedere 
Direcţiei căilor ferate să nu stînjenească cu nimic acest transport ".  

Telegrama era senată : von Manteuffel 

* Denumirile poloneze : Myslowice, Kozle şi Racib6rz. - Nota Red. 
** Denumirea cehă : Bogumin. - Nota Red. 
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Iată pînă unde am ajuns : guvenul din Potsdam al cnea
zului vasal al împăratului rus nu numai că emite mandate de 
arestare împotriva lui Kossuth, Bem şi Gărgey *, ba chiar şi 
transportă în Ungaria pe calea ferată 30.000 de jandarmi ruşi 
prin teritoriul prusian. Mai mult : el trimite 40.000 de soldaţi 
prusieni în Boemia pentru a îngenunchea un popor călcat în 
picioare cu mîrşăvie, dar însetat de răzbunare I 

Ascultaţi, locuitori ai Renaniei I De aceea am ajuns, prin 
urmare, sub despotismul ruso-prusian, pentru ca fiii şi fraţii 
noştri, renani ca şi noi, să fie trimişi în Boemia, şi poate şi în 
Ungaria, unde, în slujba ţarului rus, să ajute la reprimarea 
ultimului popor care apără cu arma în mînă revoluţia 
din 1 848 ! 

De aceea am fost trădaţi Prusiei în 18 15, pentru ca să 
cadă şi asupra noastră ruşinea de a i tolerat ca prin terito
riul nostru, printr-o ţară care face parte din acelaşi stat cu 
noi, soldaţii ruşi să se îndrepte în sunet de fanfară şi cu stea
gurile desfăşurate împotriva armatei revoluţionare ungare. 

Numai cu forţa am devenit şi sîntem supuşii Prusiei. 
N-am fost niciodată prusaci. Dar acum, cînd sîntem trimişi 
împotriva Ungariei, cînd pămîntul prusian este încălcat de 
bandele ruseşti, acum simţim că sîntem prusaci, da, simţim 
ce ruşine este să porţi numele de prusac ! 

Scris de F. Engels la 3 mai 1 849 

Publ!cat în suplimentul la 
„Noua �azetă renană" nr. 289 
din 4 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germnă 

* Vezi volumul de faţă, pg. 217-218, 47474. - Nota Red. 



i2 7 

Ei vor starea de asediu 

Colonia, 5 mai. Persistă zvonul că duminică, cu prilejul 
congreselor raionale ale diferitelor partide, oraşului Colonia 
i se va impune iarăşi starea de asediu. 

Din tot felul de pregătiri mărunte ale autorităţilor mili
tare rezultă într-adevăr că ele sînt gata pentru orice even
tualitate. Mai mult încă. Se iau măsuri care au drept scop 
să provoace dezordini. 

De ce, de pildă, spre marea mirare a soldaţilor înşişi, s-a 
permis dintr-o dată „glorioasei Mele annateu să rămînă în 
afara cazărmilor pînă la ora zece seara în loc de ora nouă ? 

De asemenea se vorbeşte din nou despre arestări. Sîntem 
gata s-o credem. Astfel de intenţii există încă de mult. Se 
mai ştie că, altidată, prin astfel de arestări a reuşit cu totul 
planul de a provoca dezordini . 

Repetăm : este de cea mai mare importanţă ca democraţii, 
în special muncitorii din Colonia, să facă tot posibilul pentru 
ca mîine autorităţile dornice de a introduce starea de asediu 
să n-aibă nici cel mai mic pretext care ar putea justifica 
acţiunile lor violente. 

Acţiunile contrarevoluţionare din ultima vreme pericli
tează în primul rînd burghezia. Burghezia a convocat con
gresul oraş0lor. Să-i lăsăm burgheziei cinstea de a spune 
primul cuvînt. Să aşteptăm hotărîrea pe care aceşti domni o 
vor lua marţi . Sîntem convinşi că mulţi filistini democraţi 
vor fi foarte decepţionaţi de rezultatele acestui pompos 
„congres al oraşelor " .  

Un lucru e ce1i : î n  cazul cînd starea d e  asediu v a  fi de
clirată pînă marţi, congresul oraşelor nu va mai avea loc 
şi nimeni nu va fi mai bucuros decît tocmai domnii care l-au 
convocat. 
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Dacă mnne munc'itorii se vor lăsa provocaţi şi se vor 
deda la dezordini, ei nu vor face altceva ecît să scoată 
castanele din ioc pentru burghezie şi totodată şi pentru 
guvern. Se pune întrebarea vor voi ei să se preteze la aşa 
ceva într-un moment cînd întreaga Germanie se află în pra
gul unui război civil şi vor avea poate în curînd prilejul să-şi 
formuleze propriile lor revendicări ? 

Scris de F. Engels la 5 mai 1849 

Fublicat în 
„Noua gazetă renană " nr. 29 1 
din 6 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



* Armata prusiană şi insurecţia revoluţionară 
a poporului 

529 

Colonia, 1 mai. Pe zi ce trece în Germania se delimitează 
tot mai mult elementele efervescente ; situaţia se conturează 
tot mai limpede. 

In timp ce unul dintre centrele contrarevoluţiei ger
mane, Austria, are de furcă cu Ungaria, celălalt, Prusia, îşi 
trimite în toate direcţiile hoardele sale înarmate împotriva 
insurecţiei revoluţionare a poporului. 

La Dresda, acest oraş tolerant al artei şi luxului, poporul 
pune mina pe arme şi răspunde cu baricade şi împuşcături 
la proclamaţiile trădătoare ale guvernului regal. Armata 
trece în majoritate de partea poporului ; lupta era ca şi ho
tărîtă cînd deodată apar batalioanele prusiene şi intervin în 
favoarea regelui trădător, împotriva poporului. 

Şi în Palatinat poporul pune mina pe arme împotriva con
trarevoluţiei bavareze, din zi în zi mai impertinentă ; şi aici 
batalioanele prusiene stau gata să intervină la momentul 
oportun şi, o dată cu dizolvarea Adunării de la Frankfurt, să 
înnăbuşe răscoala din Palatinat. 

Oriunde ţi-ai arunca ochii - în Germania de nord şi de 
sud-vest - pretutindeni batalioanele prusiene sînt pregătite 
pentru a face să izbîndească prin forţa armelor contrarevoluţia. 

Şi pentru ca nici la noi în ţară, nici în statele vecine să 
nu fie lipsă de batalioane prusiene, se recrutează pretutin
deni, potrivit faimoasei noastre organizări militare Land
wehrul. 

In felul acesta, aici armata prusiană, dincolo armata 
austriacă formează centrul contrarevoluţiei. Pe zi ce trece 
contrarevoluţiei i se opune tot mai energic şi pe scară tot 
mai largă noua revoluţie. 

La Dresda încă mai există guvenul provizoriu, care adună 
din toate colţurile ţării forţele poporului. 

34 - Marx-Engels - Opere, vei. 6 
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ln Palatinat încă mai există comitetul local de apărare, 
care strînge zi de zi, în număr tot mai mare, pe locuitorii 
Palatinatului în jurul steagului revoluţiei. 

In Prusia renană, Landwehrul refuză să pornească. Chiar 
la Elberfeld, în Wupperthalul negru-alb, Landwehrul refuză 
să meargă mai departe de centrele de adunare. 

Şi, în sfîrşit, în Austria evenimentul hotărîtor îl consti
tuie faptul că revoluţia ungară creşte nestăvilit .  Poşta din 
Viena nu a sosit încă, poate pentru că ungurii au aruncat în 
aer calea ferată din Moravia. Nu încape nici o îndoială că 
au pătruns în Moravia. Ni se scrie din Ratibor * că încă acum 
8 zile la Golkowitz, la graniţa austriacă, şi la 3 mai la 
Loslau ** ,  de asemenea în Silezia prusiană de sus, s-a auzit 
canonada unor baterii întregi. In orice caz luptele trebuie să 
fi avut loc dincoace de Jablunka. 

De altfel victoria ungurilor nu a fost niciodată mai sigură 
ca acum. Nu încape îndoială că ruşii nu vor veni. Prin ur
mare, încă cîteva zile şi ungurii vor fi la Viena, revoluţia 
unga ră va fi înfăptuită şi se va inaugura în mod grandios 
cea le-a doua revoluţie, cea germană. 

Scris de F. Engels la 7 mai 1849 

Publicat în ediţia specială 
a „Noii gazete renane" nr. 292 
din 8 mai 1849 

Se tipărşte după textu l 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• Denumirea poloneză : Racib6rz. - Nota Red. 
•• Denumirea poloneză : Wodzislaw. - Nota Red. 



* Intrebare adresată muncitorilor 

Colonia, 7 mai. Se pare că domnii prusieni vor cu orice 
preţ să provoace o rebeliune. 

Alaltăieri artileriştii (asupra cărora, de altfel, guvenul se 
înşală amarnic) au primit un „supliment" de 15 groşi de ar
gint de căciulă pe luna trecută. De bună seamă că şi infan
teriştii au primit acest supliment. 

Ofiţerii unui regiment din garnizoana de aici au cerut 
direct soldaţilor lor să provoace mîine o rebeliune. 

Astă-seară în Piaţa nouă a şi avut loc o ciocnire între 
armată şi populaţia civilă. 

Din nou îi întrebăm pe munCitori : au de gînd să-i lase 
pe domnii prusaci să le indice data răscoalei ? 

Scris de F. Engels la 7 mai 1 849 

Publi cat în ediţia specială 
a „Noii gazete renane "  nr. 292 
din 8 mai 1 849 

34* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Ţarul şi cnejii vasali lui 

Colonia, 8 mai. Se spune că ambasadorul Franţei la Berlin 
ar fi protestat împotriva intrării prusienilor în Saxonia. 

Guvernul francez îşi dă, în sfîrşit, seama că şi pe el îl 
ameninţă contrarevoluţia din răsăritul Europei şi că scopul 
final suprem al noii Sfinte alianţe nu este decît cucerirea şi, 
de data aceasta, poate şi împărţirea Franţei. 

Ştim precis că tratatul încheiat între ţarul pravoslavnic 
şi cei doi cneji vasali ai săi de la Olmitz şi de la Potsdam 
prevedea ca ţintă finală a alianţei cucerirea Franţei, zdrobi� 
rea republicii şi înscăunarea „regelui legitim0 ,  „fiul sfîntului 
Ludovic" ,  idiotul Henric de Bordeaux, ca rege al Franţei şt 
Navarrei. 

Nu încape nici p îndoială că Odilon Barrot ia parte la 
acest complot. 

Iată, soldaţi prusieni ai Landwehrului, ce se aşteaptă de 
la voi I Vi se cere să vă părăsiţi căminul, soţia şi copiii pen
tru a lupta mai întîi împotriva fraţilor voştri din Germania 
şi Prusia, pentru a ajuta la înnăbuşirea ultimelor rămăşiţe de 
libertate pe care le-aţi cucerit anul trecut, pentru a fi apoi 
aruncaţi împotriva ungurilor c·are vin în apărarea libertăţii 
voastre ameninţate ; şi cînd, spre satisfacţia cnejilor voştri 
şi a domnului şi stăpînului vostru suprem, ţarul Nikolai, veti 
fi îndeplinit această operă, atunci vă vor trimite peste Rin 
împotriva poporului, ale cărui insurecţii eroice din 1789-
1 794, 1 830 şi 1 848 v-au dat toate acele libertăţi de care vă 
bucuraţi I 
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Oare de aceea voi, luptători de pe baricade, voi, mase 
populare ameninţătoare, v-aţi cucerit anul trecut o oarecare 
libertate, pentru ca acum, în cadrul Landwehrului să con
tribuiţi voi înşivă la înnăbuşirea ei şi, în c·ele din urmă, în 
Slujba prea înaltului vostru stăpîn, ţarul rus, să nimiciţi şi 
cele două bastioane ale libertăţii, Ungaria şi Franţa ? 

Scris de F. Engels la 8 mai 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renan! • nr.  293 
din 9 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Isprăvile casei de Hohenzollern 

Colonia, 9 mai. In ultimele zile ale existenţei sale şi a 
statului prusian, guvernul d-lui von Hohenzollern vrea, pe 
cît se vede, să confirme încă o dată pe de-a-ntregul vechea 
reputaţie a Prusiei şi a numelui de Hohenzollern. 

Cine nu cunoaşte caracterizarea din poezia lui Heine : 

Un copil cu capul de dovleac, 
Cu mustaţă şi plete de moşneag, 
Cu de păianjen lungi, dar pline de putere braţe, 
Cu un stomac de uriaş, dar cu prea scurte mate, 
Un mic monstru„. 325 

Cine nu cunoaşte trădările, perfidiile, vicleşugurile prac
ticate pentru a pune mina pe moşteniri, din care şi-a tras 
mărirea ei familia de caporali care poartă numele de Hohen
zollern ? 

Se ştie în ce fel aşa-numitul „mare principe elector" * 
(ca şi cum un „principe elector" ar putea să fie „mare " !) a 
trădat prima oară Polonia, cînd, fiind aliatul Poloniei împo
triva Suediei, a trecut deodată de partea Suediei pentru a 
putea jefui cu atît mai vîrtos Polonia cu prilejul păcii de 
la Oliva 326• 

Oricine cunoaşte figura ştearsă a lui Frederic I, cruzimea 
brutală a lui Frederic-Wilhelm al II-lea. 

Se ştie că Frederic al II-lea, creatorul despotismului pa
triarhal, prietenul iluminismului, pe care îl introducea cu 
ajutorul bastonadei, şi-a vîndut ţara la licitaţie acelora d intre 
speculanţii francezi care ofereau mai mult ; se ştie cum s-a 
aliat el cu Rusia şi cu Austria în scopul jefuirii Poloniei 327, 

* - Frederic-Wilhelm, mare principe elector de Brandenburg. -
Nota Red. 
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jaf care rămîne şi acum, după revoluţia de la 1848, o pată 
ruşinoasă şi de neşters în istoria Germaniei. 

Se ştie cum a ajutat Frederic-Wilhelm al Ii-lea la de
săvîrşirea acestui jaf împotriva Poloniei, cum a dat el pe 
nimic curtenilor săi bunurile naţionale şi bisericeşti prădate 
de la polonezi. 

Se ştie cum a încheiat el, în 1 792, o coaliţie cu Austria 
şi Anglia în scopul reprimării glorioasei revoluţii franceze 
şi cum a invadat Franţa ; se ştie de asemenea cum „glorioasa 
armată" a fost izgonită din Franţa acoperită de ruşine şi de 
ocară. 

Se ştie cum şi-a trădat apoi aliaţii şi s-a grăbit să încheie 
pace cu republica franceză 328• 

Se ştie cum el, care pretindea că este plin de afecţiune 
pentru regele legitim al Franţei şi al Navarrei, a cumpărat pe 
o nimica toată de la Republica franceză diamantele coroa
nei aparţinînd tocmai acestui rege, îmbogăţindu-se astfel de 
pe urma nenorocirii „scumpului şi măritului său frate " .  

S e  ştie cum el, a cărui întreagă viaţă n-a fost decît un 
amestec autentic hohenzollernian de dezmăţ şi misticism, de 
desfrînare senilă şi superstiţie puerilă, a Călcat în picioare, 
prin edictele elaborate de Bischoffswerder 329, libertatea cu
vîntului. 

Se ştie cum urmaşul său, Frederic-Wilhelm al III-iea „cel 
drept" ,  i-a trădat lui Napoleon pe vechii săi aliaţi în schim
bul Hanovrei, care i-a fost aruncată drept momeală. 

Se ştie cum imediat după aceea l-a trădat pe Napoleon 
aceloraşi foşti aliaţi şi, ca mercenar al Angliei şi al Rusiei, 
a atacat Revoluţia franceză întruchipată în persoana lui 
Napoleon. 

Se ştie ce succes a avut acest atac : înfrîngerea nemai
pomenită a „glorioasei armate " la Jena, erupţia subită a unei 
eczeme morale pe tot trupul statului prusian, lanţul întreg de 
trădări, infamii şi linguşiri josnice ale funcţionarilor pru
sieni care i-au umplut de dezgust pe Napoleon şi pe ge
neralii lui. 

Se ştie cum, în 18 13, Frederic-Wilhelm al III-lea a reuşit, 
prin cuvinte frumoase şi făgăduieli măreţe, să convingă po
porul prusian că porneşte împotriva francezilor „un război 
de eliberare " ,  deşi în realitate nu era vorba decît de repri
marea revoluţiei franceze şi de restaurarea vechilor rînduieli 
„prin graţia lui dumnezeu" .  
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Se ştie cum au fost date uitării toate aceste promisiuni fru
moase de îndată ce Sfînta alianţă şi-a făcut, la 30 martie 1814, 
intrarea în Paris. 

Se ştie cum, la reîntoarcerea lui Napoleon de la Elba, en
tuziasmul poporului german se răcise iarăşi în aşa măsură, 
încît, pentru a reînsufleţi avîntul stins, Hohenzollernul s-a vă
zut nevoit să promită o constituţie (edictul de la 22 mai 1815, 
cu 4 săptămîni înainte de bătălia de la Waterloo) . 

Oricine cunoaşte făgăduielile cuprinse în Bundesakt *-ul 
german şi în Schlussakt **-ul vienez : libertatea presei, con
stituţie etc. 330• 

Se ştie cum şi-a ţinut cuvîntul Hohenzollernul „cel drept u : 
Sfînta alianţă şi congrese pentru reprimarea popoarelor, ho
tărîrile de la Karlsbad sin, cenzură, despotism poliţienesc, do
minaţia nobilimii, samavolnicia birocraţilor, amestecul puterii 
regale în treburile justiţiei, persecutarea demagogilor *** ,  
condamnări în  masă, risipă financiară şi nici urmă de consti
tuţie. 

Se ştie cum s-a garantat poporului în 1820 că datoriile pu
blice şi impozitele nu vor creşte şi cum şi-a ţinut Hohenzol
lenul cuvîntul : transfonnînd Seehandlung 332 într-o instituţie 
secretă de credit pentru stat. 

Se ştie cum a răspuns Hohenzollernul la apelul poporului 
francez în timpul revoluţiei din iulie : concentrarea de trupe 
la graniţă, oprimarea propriului său popor, înnăbuşirea miş
cării în statele germane mai mici şi, în cele din urmă, înro
birea acestor state sub cnutul Sfintei alianţe. 

Se ştie cum acelaşi Hohenzollern a Călcat neutralitatea în 
timpul războiului ruso-polonez, penniţînd ruşilor să treacă 
prin teritoriul său şi să cadă astfel în spatele polonezilor, pu
nînd la dispoziţia ruşilor arsenalele şi depozitele prusiene şi 
oferind corpurilor de armată ruseşti înfrînte un refugiu sigur 
în Prusia. 

Se ştie că toate strădaniile cneazului vasal [UhterknasI 
Hohenzollen s-au îndreptat, în concordanţă cu scopurile 
Sfintei alianţe, spre consolidarea dominaţiei nobilimii, a bi
rocraţiei şi a militarilor, spre înnăbuşirea brutală a oricărei 
libertăţi a cuvîntului, a oricărei influenţe a „mentalităţii măr-

* - actul fundamental constitutiv al Confederaţiei germane. -
- Nota Trad. 

•• - Rezolutia congresului de la Viena. - Nota Trad . 
• „ Astfel erau denumiţi pe atunci democraţii, elementele progresiste 

- Nota Trad. 
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ginite de supuşi" 333 asupra guvenului, şi aceasta nu numai 
în Prusia, ci şi în restul Germaniei. 

Se ştie că rar a existat o epocă de guvernare în care ase
menea intenţii lăudabile să fi fost puse în aplicare cu mai 
multă brutalitate şi violenţă ca pe vremea lui Frederic-Wil
helm al 111-lea şi mai ales în anii 1 81-1840. Niciodată şi 
nicăieri n-au avut loc atîtea arestări şi condamnări, niciodată 
fortăreţele n-au fost atît de pline de deţinuţi politici ca sub 
acest monarh „drept 11 • Şi mai ales cînd te gîndeşti ce prostă
naci nevinovaţi erau aceşti demagogi. 

Să mai vorbim oare şi despre acel Hohenzollern * care, după 
profeţia călugărului de la Lehnin 334, „va fi ultimul din nea
mul său 11 ? Să mai vorbim oare despre renaşterea splendorii 
creştin-germane şi despre învierea jenei financiare acute, 
despre ordinul Lebedei 335 şi despre instanţele superioare ale 
cenzurii, despre Dieta unită şi despre sinodul general, despre 
„peticul de hîrtie " 336 şi despre încercările zadarnice de a îm
prumuta bani, precum şi despre toate celelalte cuceriri ale 
glorioasei epoci de la 1 840 la 1 848 ? Mai e oare nevoie să de
monstrăm, recurgînd la Hegel, de ce trebuie să încheie toc
mai un cabotin galeria Hohenzollenilor ? 

Nu e nevoie de aşa ceva. Datele de pînă aici sînt sufi
ciente pentru a caracteriza pe deplin numele prusian de Ho
henzollern. Ce-i drept, strălucirea acestui nume pălise pentru 
o clipă ; dar de cînd Coroana este înconjurată de pleiada Man
teuffel şi consorţii, strălucirea de altădată a apărut din nou. 
Prusia este iarăşi, ca şi odinioară, un viceregat sub suzera
nitatea Rusiei ; Hohenzollemul este iarăşi un cneaz vasal al 
ţarului autocrat l tuturor ruşilor şi un cneaz suzeran peste 
toţi boiernaşii din Saxonia, Bavaria, Hessen-Hamburg, Wal
deck etc. ; „mentalitatea mărginită de supus" a fost repusă 
în vechiul ei drept de a da ascultare ordinelor primite. „Glo
rioasa Mea armată" ,  atîta timp cît ţarul pravoslavnic· însuşi 
n-are nevoie de ea, poate să impună în Saxonia, Baden, Hes
sen şi Palatinat ordinea care la Varşovia domneşte deja de 
1 8  ani şi să lipească cu sîngele supuşilor coroanele sfărîmate 
din propria ei ţară şi din Austria. De cuvîntul dat înainte, 
într-un moment de ananghie şi de panică, ne sinchisim tot 
atît de puţin ca şi strămoşii noştri care se odihnesc întru 
domnul ; şi, de îndată ce vom isprăvi treaba acasă, vom porni 
în sunet de fanfară şi cu steaguri fluturînde spre Franţa, să 

* - Frederic-Wilhelm al IV-iea. - Nota Red. 
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cucerim pămîntul pe care creşte viţa de Champagne şi să 
distrugem marele Babilon, mama tuturor păcatelor I 

Acestea sînt planurile înalţilor noştri cîrmuitori ; acesta 
este limanul sigur spre care îşi îndreaptă corabia nobilul 
nostru Hohenzollem. Aşa se explică tot noianul de dispoziţii 
şi de acte de silnicie, aşa se explică repetatele lovituri de pi
cior date laşei Adunări de la Frankfurt ; aşa se explică stările 
de asediu, arestările şi persecuţiile, intervenţiile soldiţimii 
prusace la Dresda şi în sudul Germaniei. 

Dar mai există încă o forţă, căreia, fără îndoială, i-au dat 
prea puţină atenţie domnii de la Sans-Souci 337, dar care va 
interveni şi ea, spunîndu-şi răspicat cuvîntul. Această forţă 
este poporul - poporul care, la Paris ca şi pe Rin, în Sile
zia ca şi în Austria, aşteaptă scrîşnind din dinţi momentul 
răscoalei şi care va da, poate cit de curînd, tuturor Hohen
zollemilor şi tuturor cnejilor suzerani şi vasali ceea ce li se 
cuvine. 

Scris de K. Marx la 9 mai 1849 

Publicat în „Noua lazetă renană" 
nr. 294 din 10 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba lermană 



* Ofensiva contrarevoluţiei şi dezvoltarea revoluţiei 

Colonia, 9 mai. Contrarevoluţia face paşi repezi, dar revo
luţia face paşi şi mai repezi .  

Contrarevoluţia a dobîndit la Dresda succese 338, care lasă 
să se întrevadă victoria ei, şi a putut introduce, provocînd la 
Breslau un puci reuşit, starea de asediu, cenzura şi curţile 
marţiale ; revolutia însă a înregistrat cu totul alte victorii. 

Nu vom vorbi despre rebeliunea făţişă a Landwehrului în 
Prusia renană, care a luat repede proporţii şi a cuprins toc
mai regiunile cele mai pronunţat negru-albe ; nu vom vorbi 
nici despre mişcarea din sudul Germaniei, pretutindeni tră
dată de guvene, de burghezie, ba chiar şi de Adunarea na
tională de la Frankfurt 339• Vom vorbi doar despre acele eve
nimente mari care, pătrunzînd din afară, sînt menite să 
unească şi să întărească micile mişcări, izolate, trădate şi vîn
dute din Germania, şi anume despre revoluţia ungară şi frn
ceză. 

In timp ce revoluţia ungară repurtează o victorie după alta 
şi după prima luptă decisivă (care trebuie să fi avut loc la 
5 sau 6 ale lunii lingă Pressburg *) se va îndrepta direct spre 
Viena şi o va elibera, Franţa îşi face deodată reapariţia în 
mişcarea care evoluează deschis în văzul tuturora. Dezvol
tarea tainică din ultimele luni ia sfîrşit. Infrîngerea armatei 
franceze lingă Roma 340 demască şi compromite toate guver
nele de pînă acum. Pe scenă apare din nou poporul, acest ul
tim şi suprem judecător. Şi, fie în alegeri, fie în revoluţie 

* Denumirea slovacă : Bratislava. - Nota Red. 
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făţişă ,  poporul francez va da în curînd întregii mişcări un im
puls pe care-l va simţi întreaga Europă. 

Nu va trece mult şi monarhii din Europa vor vedea că 
acelaşi popor a rămas alesul revoluţiei şi că revoluţia fran
ceză din 1849 îi va interpela nu cu o frazeologie a la Lamar
tine, ci cu tunuri. 

Scris de F. Engels la 9 mai 1 849 

Publicat în ediţia specială 
a „Noii qazete renane" nr. 294 
dm 10 mai 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană. 



Noua constituţie prusiană 

Colonia, 12 mai. Membrul din Potsdam al sfintei treimi 341 
care domneşte prin graţia lui dumnezeu şi a stării de asediu, 
în noiembrie trecut, după alungarea reprezentanţilor poporu
lui, a acordat o constituţie ; această constituţie trebuia să fie 
revizuită de Camerele care urmau să se întrunească curînd. 
După cum se ştie, pe noii reprezentanţi ai poporului i-a aş
teptat aceeaşi soartă ca şi pe cei vechi ; primii au fost alun
gaţi de baionetele lui Wrangel, pe ceilalti i-a trimis la plim
bare un simplu bileţel prin care Manteuffel le aducea la 
cunoştinţă dizolvarea 342• In felul acesta s-a pus cap ăt şi re
vizuirii constituţiei. 

Prin urmare suveranul creştin-german şi clica sa, întreaga 
această droaie de linge-blide, de trîntori şi de vampiri ai po
porului, de viţă şi de rînd, decoraţi şi nedecoraţi , toţi ac�tia 
au căpătat un cîmp liber de acţiune unde să-şi facă mendrele. 

In noiembrie trecut, puterea regală, birocraţia şi iunche
rimea mai erau constrînse de împrejurări să recurgă la fel de 
fel de formulări ipocrite şi să introducă în constituţie para
grafe în aparenţă foarte liberale. Constituţia din noiembrie 
trebuia redactată în aşa fel, încît să poată momi măcar par
tea stupidă, cea mai numeroasă, a aşa-numitului „popor pru
sian" .  

Acum toate aceste manevre diplomatice subtile au de
venit de prisos. Nu se află deja cumnatul Nikolai cu 20.000 de
soldaţi pe teritoriul german ? Nu a fost oare Dresda prefăcut
în ruine de focul artileriei ? Nu există oare alianţa cea mai 
strînsă între Prusia şi laşul fugar de la Konigstein, şi imperia
lul Max de la Minchen 343, şi buldogul Ernst August de Ha
novra şi întreaga bandă contrarevoluţionară dinăuntrul şi 
din afara Germaniei ? 
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Ei bine, Hohenzollemul a folosit acest moment în modul 
cel mai strălucit. El a dispus să se elaboreze pentru „iubiţW 
săi supuşi o nouă constitutie ,  care a fost sancţionată şi acor
dată la 1 0  mai la Charlottenburg. 

Cea mai nouă constituţie regală-prusiană, singura consti
tuţie care exprimă intenţii adevărate şi care mai are faţă de 
constituţia din noiembrie şi superioritatea de a cuprinde nu
mai 1 7  paragrafe, glăsuieşte astfel. .. * 

Scris la 12 mai 1849 

Publi c at în 
„Noua gazetă renană• nr. 297 
lin 13 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• In continuare, „Noua gazetă renană" publică, sub titlul „Cea mai 
nouă constituţie prusiană",  decretul regal din 10 mai 1849 cu privire la 
institu irea stării de asediu şi a curţilor marţiale în întreaga Prusie. -
Nota Red. 



Legea draconică de la Diisseldorf 

Colonia, 1 2  mai. „Noua constituţie" - abrogarea legilor 
ordinare şi a tribunalelor ordinare, precum şi privilegiul omo
rurilor acordat de suveran „glorioasei Mele armate" - a in
trat încă de ieri în vigoare la Disseldorf. 

Imediat după victorie şi după masacrarea populaţiei, co
mandantul a cerut instrucţiuni de la Berlin. De la complicii 
d-lui von Hohenzollern - Brandenburg-Manteuffel - s-a pri
mit de îndată ordinul telegrafic de a se proclama legea dra
conică şi de a se institui tribunale militare criminale. 

Potrivit articolelor 1 şi 6 ale ordonanţei date de autorită
ţile militare a fost desfiinţat dreptul de asociere şi au fost 
abrogate art. 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27 şi 28 din carta de cafenea, 
aco1 da Lă ţării. 

Anul trecut, c'înd la putere era „cetăţeanul şi comunistul " 
Drigalski * , o dată cu instituirea stării de asediu presa din 
Diisseldorf a fost supusă cenzurii, o măsură care a stîrnit in
dignare şi protest pînă şi în rîndul maj orităţii societăţii de 
concilianţi molîi .  Astăzi, după noile cuceriri hohenzollerniene, 
cînd nu maii are în preajma sa Camerele, ci rude cazace cîrne, 
cneazul vasal din Potsdam nu se mai mulţumeşte cu cenzura, 
ci trece pur şi simplu la înnăbuşirea presei. 

Potrivit art .  7,  în raionul Diisseldorf sînt interzise ziarele 
din Diisseldorf, precum şi „Noua gazetă renană " .  Potrivit 
art. 8 nu mai pot fi publicate decît „comunicatele" oficiale. 

Sub dictatura baionetei „cetăţeanului şi comunistului " 
Drigalski, cel puţin, cei arestaţi în mod samavolnic nu erau 
scoşi de sub jurisdicţia legilor ordinare şi a tribunalelor or
dinare. Astăzi legile şi tribunalele sînt vremelnic suspendate, 
instituindu-se tribunale militare exti aordinare sîngeroase. 

* Vezi volumul d e  faţă, pag. 61-66. - Nota Red. 
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Art. 9. Oricine va instiga prin viu grai, scris, tipar sau 
ilustraţii împotriva dispoziţiilor legale (!) ale autorităţilor va 
fi deferit tribunalelor de război. 

Art. 10 .  Oricine va fi prins că se opune făţiş sau cu arma 
în mină măsurilor autorităţilor legale sau printr-o acţiune tră
dătoare va periclita trupele sau le va aduce prejudicii va fi 
împuşcat pe Joc potrivit legilor martiale. 

Laurii cîinelui sîngeros Windischgratz nu-l lasă să doarmă 
pe Hohenzollernul care a prins din nou puteri I 

Scris la 12 mai 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană "  nr. 297 
din 13 mai 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



Insurecţie în regiunea Berg 

Colonia, 1 2  mai. In momentul de faţă, Elberfeld, o locali
tate unde „steagul răscoalei u este acum ridicat mai sus decît 
în oricare alt oraş renan, atrage atenţia întregii Renanii. Di
zolvarea Camerei a fost semnalul care a pus în mişcare 
Wupperthalul, îndeobşte atît de paşnic. Pînă şi cei mai nerozi 
„tînguitori u şi cei mai jalnici „făţardci u au înţeles că re
acţiunea a mers prea departe cu crimele ei şi s-au lăsat antre
naţi de entuziasmul muncitorilo- curajoşi, de a căror energie 
nu ne-am îndoit niciodată, punînd mina pe arme şi intrînd 
în rîndurile eroilor de pe b aricade, hotărîţi să lupte pe viaţă 
şi pe moarte împotriva monarhiei. 

Este imposibil să deduci, din ştirile primite de la faţa lo
cului, ce este adevărat şi ce nu. Un lucru pare neîndoielnic, 
şi anume că întreaga populaţie a pus mina pe arme, că stră
zile şi casele sînt bricadate şi că din oraşele învecinate -
din Solingen, Remscheidt, Grăfrath şi din localităţile de pe 
valea Ennepului, într-un cuvînt din toată regiunea Berg -
vin în grabă întăriri ; răsculaţii nu se limitează numai la ocu
p area oraşelor Elberfeld şi Barmen, ci-şi extind măsurile lor 
de apărare şi asupra celor mai importante puncte din împre
jurimi. 

După cum i se afirmă, planul luptătorilor prevede să se 
vină în ajutor Disseldorfului, pentru a alunga trupele pru
siene din acest oraş. Landwehrul, care de data aceasta a tre
cut pentru prima oară categori' de partea poporului, deţine 
în aceste acţiuni rolul principal. Luptătorii nu duc lipsă de 
muniţii şi bani, întrucît mulţi comercianţi dintre cei mai bo
gaţi şi-au deschis pungile cu dragă inimă. Astfel, după cum 
se spune, o singură casă comercială ar fi remis Comitetului 
de securitate din Elberfeld 500 de friedrichsdori I 

35 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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In aceste împrejurări, fireşte, nu ar fi de mirare ca mer
cenarii regelui să ponească ofensiva şi în regiunea Berg, 
pentru a dezlănţui împotriva poporului aceleaşi represalii 
sîngeroase ca la Breslau, Dresda, Erfurt etc. Să sperăm că de 
data aceasta lucrurile vor lua altă întorsătură. 

Parcul de artilerie din Wesel va fi trimis la Elberfeld. 
După cît se pare, ofensiva a fost hotărîtă, probabil, pentru 
lunea viitoare. 

Nu putem garanta exactitatea acestor ştiri. Dar, oricare ar 
fi planurile contrarevoluţiei, Elberfeldul va trebui să susţină 
Q luptă în care va putea într-adevăr să aducă patriei mari 
servicii. 

Scris la 12 mai 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r .  297 
din 13 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 
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* Venalitatea lui „Kolnische Zeitung0 

Colonia, 1 3  mai. Atragem atenţia cititorilor noştri asupra 
ultimelor numere ale lui „Kolnische Zeitung",  şi în special 
asupra numărului de astăzi (duminică 1 3  mai) . 

De bună semă, încă niciodată „destrăbălarea cea mai or
dinară" nu a mers într-atît mină în mină cu mîrşăvia venală 
ca în ultimele articole de fond şi în corespondenţele faimoasei 
noastre contemporane. 

Sînt doar cîteva zile de cînd l-am văzut pe d-l Joseph Du
mont, patronul lui „Kolnische Zeitung" ,  pronunţîndu-se ener
gic, la Congresul consiliilor municipale renane, în favoarea 
hotărîrilor adoptate. Astăzi îl vedem pe acelaşi om, prin 
sluga sa Briggemann, exprimîndu-şi cu o impertinenţă care 
răzbate din fiecare cuvînt satisfacţia produsă de insuccesele 
răscoalelor care au avut loc tocmai ca urmare a hotărîrilor 
consiliilor municipale renane. 

Tocmai de aceea „Kolnische Zeitung" are fericirea de a 
fi singura gazetă dăruită oraşelor renane o dată cu starea de 
asediu. 

Intr-adevăr, acestor oraşe li se dăruieşte concomitent 
sînge şi. . .  noroi ! 

Scris la 13 mai 1849 

Fublicat în ediţia a doua 
a 11Noii gazete renane" nr. 2l7 
din 13 mai 1849 

35* 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba qermană 
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, ,Kreuz-Zei tung • 

Colonia, 1 5  mai. Fiţuica-revolver prusiană * ne face deose
bita plăcere de a ne prezenta o colecţie de expresii nepatrio
tice ale „Noii gazete renane" la adresa „vasalului de la 01-
mitz" al împăratului rus şi a „cavalerilor prusaci" , acest „cuib 
de ploşniţe" ** .  In alegerea acestei colecţii, fiţuica s-a mărgi
nit la o corespondenţă din Breslau, încheind-o cu următoa
rea explozie de indignare a făţarnicilor şi frivolilor „cavaleri 
i crucii" : 

„Cit de searbăd este .în comparaţie u acst Chimborasso de obrăzni
cie nunţul de căsătorie a regelui Prusiei, publicat în «Moniteur»-nl 
francez din 1793 : «e j eune tyran de Prusse vient d'epouser une demoi
selle de Mecklmbourg I »" ***. 

Pentru a completa pe cît posibil povestea „Chimboras
so-ului de obrăzniie" al „Noii gazete renane",  rugăm fiţuica-· 
revolver să aibă amabilitatea de a reproduce şi Premier-Co
logne **** din nr. 294 al gazetei noastre cu privire la „Ispră
viile casei de Hohenzollern" .  Se spune că d-na von Hohenzol
lern este o cititoare asiduă a fiţuicii-revolver şi noi nu sîntem 
atît de „exclusivişti " încît s-o privăm pe onorata doamnă d
posibilitatea de a face pentiru plăcerea ei unele incursiunL 
în istoria familiei sale. 

Scris la 15 mai 1849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 299 
dn 16 mai 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german. 

* „Neue Preussische Zeitung• („Kreuz-Zeitunq") . - Nota Red. 
** Vezi v olumul de faţă, pag. 50 şi 532. - Nota Red. 

*** - „Tinărul tiran al Prusiei s-a căsătorit cu o domnişoară de 
M ecklenburg • .  - Nota Trad. 

**** - articolul de fond cu menţiunea Colonia. - Nota Trad. 
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Colonia, 1 5  mai. N-a apucat bine Sfînta alianţă a cnutu
lui să acorde Prusiei o constituţie de ultima oră în spiritul 
stării de asediu * şi iată că ne face bucuria de a ne dărui un 
nou document, nu mai puţin interesnt. Molîii deputaţi din 
Adunarea naţională de la Frankfurt, care, prin cumsecădenia 
lor radicală, prin laşitatea şi prostia lor, s-au întrecut în a 
ajuta un an întreg trădătorilor plătiţi ai poporului german să 
pregătească victoria contrarevoluţiei, culeg acum ce au se
mănat. Dacă în scăfîrliile deputaţilor noştri s-ar putea face 
puţină lumină, dacă în sufletele lor ar putea încolţi nu numai 
o oarecare indignare aţîţată de berea din matie, ci măcar o 
mică parte de indignare şi energie revolutionară, la acest 
lucru s-ar putea ajunge prin „decretul regalu de mai jos al 
cneazului vasal de la Charlottenburg. 

„Decret regal 

Noi, Frederic-Wilhelm, prin graţia li dunezeu rge al usiei 
etc. etc., decretăm prin prezenta, la propunerea guvnului nostru, urmă
torele : 

§ 1 
Mandatul deputaţilor aleşi în Adunarea naţională germanl din statul 

prusian pe baza hotărîrilor Dietei unite din 30 martie şi 7 aprilie 1848, 
precum şi pe baza decretului nostru din 1 1  ale lunii trecute, ş i - a 
p i e r d u t  v a l a b i l i t a t e a. 

* Vezi volumul de faţă, pag. 541-542. - Nota Red. 
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§ 2 

lmputernlcitul nostru d in Frankfurt pe Main este însărcinat s ă c o
m u  n i  c e  deputaţilor prezentul nostru decret, s p r e  c o  n f o r m a r e, c u  
i n d i c a ţ i a  d e  a s e  a b ţ i n e d e  l a  o r i c e p a r t i c i p a r e  l a  
v I I t o a r e I e d e z b a t e r I a I e a d u n ă r I I. 
Dat la Charlottenburg, la 14 mai 1 849 

Frederic-Wilhelm 

Contele von Brandenburg. Von Ladenberg. Von Manteuffel. Von der 
Heyd. Von Rabe. Simons" 

Scris la 15 mai 1 849 

Publicat în diţia specială 
a „Noii gazete renane" r. 299 
din 16 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
upărut în ziar 

Tradus din limba german i 
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Noua cartă 
elaborată în spiritul curţilor marţiale 

I 

Colonia, 1 5  mai. Trebuie să mai relevăm ultimele mani
festări ale grijii părinteşti pe care cneazul vasal de la Pot
sdam o nutreşte faţă de supuşii săi „ereditari " ,  dobîndiţi prin 
j af şi trafic de oameni. Avem în vedere recent acordata cartă 
elaborată în spiritul curţilor marţiale *, această făgăduială, 
unica adevărată dintre toate făgăduielile făcute de Hohenzol
leni, în care măreţia prusiană, lepădîndu-şi ultimele artificii 
înşelătoare de comediant, s-a relevat, în sfîrşit, în toată goli
ciunea ei naturală chiar şi celor mai naivi şi mai creduli 
nătăfleţi. 

După cum se ştie, dizolvarea inofensivelor Camere din 
Berlin, care urmau „să revizuiascăn constituţia acordată la 
5 decembrie, a fost doar preludiul necesar pentru intrarea ru
şilor pe teritoriul german. Insă înţelegerea dintre başkirii din 
Potsdam şi rudele lor cazacii pravoslavicului ţar, care adul
mecă pretutindeni, mai avea şi alt scop în afară de faimoasa 
invazie trinitară în Ungaria, în timpul căreia Prusia, potrivit 
firii ei laşe şi perfide, stătea cu ordinele de arestare la poartă 
ca un copoi, în timp ce călăii austrieci şi ruşi erau ocupaţi 
cu vînătoarea sîngeroasă dinăuntrul ţării. Scopul adevărat al 
acestei alianţe hohenzollerniene era ca, prin intrarea ruşilor, 
să insufle eroului de la Potsdam curajul necesar pentru a se 
răzbuna pe revoluţie că în martie trecut fusese constrîns să-şi 
recunoască laşitatea. 

N-are rost să facem incursiuni în domeniul istoriei pentru 
a arăta laşitatea înnăscută a Hohenzollemilor. care-i caracte
rizează dintotdeauna, sau să ne întoarcem la strămoşii acestei 
nobile familii, care, pîndind de după tufişuri ca nişte tîlhari la  
drumul mare p e  călătorii lipsiţi d e  apărare, au pus temeliile 
„măreţei dinastii" .  N-are rost să amintim despre campania 

* Vezi volumul de faţă, pag. 541-542. - Nota Red. 
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fanfaroană a lui Frederic-Wilhelm al Ii-lea împotriva Repu
blicii franceze, cînd marele Hohenzollern a rupt-o primul la 
fugă, trădînd „trupele imperialeu germane, pentru a pune apoi 
la cale împreună cu Rusia o nouă prădare a Poloniei ; cu atît 
mai puţin are rost să vorbim despre rolul ticălos jucat de suc
cesorul său Frederic-Wilhelm al Iii-lea în războaiele napoleo
niene, înainte de a-şi arunca prin promisiuni mincinoase „po
porul Său u în luptă. Povestea „cuceririlor din martieu nu a 
fost decît o continuare a vechii laşităţi şi perfidiei „eredi
tare" .  Adunarea conciliatoare a fost prima concesie făcută din 
laşitate revoluţiei, din laşitatea care a înlocuit faimoasa lău
dăroşenie cu privire la „peticul de pergamentu ;  ea a fost dizol
vată atunci cînd căderea Vieni a redat Hohenzollernului care 
se întărise din nou curajul necesar pentru aceasta. Constituţia 
acordată împreună cu Camerele „care urmau s-o revizuiască• 
a fost al doilea act de făţărnicie laşă, întrucît „coroana ne
ştirbită u mai socotea pe atunci necesare unele concesii libe
rale. Camera a fost dizolvată atunci cînd s-a ajuns să se pună 
la cale mult doritul complot cu domnul şi stăpînul, ţarul Rusiei. 
Insă abia intrarea efectivă a ruşilor pe teritoriul germn, si
guranţa sprijinului cazacilor aflaţi în apropiere au dat lui 
Hohenzollen curajul de a veni cu ultimul lui pln : desfiin
ţarea ultimelor „garanţii constituţionaleu ipocrite, prin intro
ducerea celei mai neîngrădite şi mai samavolnice dictaturi a 
baionetei, prin abrogarea vechilor legi şi tribunale, chiar şi 
a celor de dinainte de martie, prin „plumbii şi praful de 
puşcă u cu care s-a răzbunat pe revoluţie pentru laşitatea 
hohenzollerniană manifestată în concesiile din martie. 

Aceasta este originea istorică a constituţiei elaborate în 
spiritul curţilor marţiale, acordată de curînd. Să analizăm 
acum cuprinsul ei. 

Potrivit art. 1 şi 2, „pentru cazul unei rebeliuni u nu numi 
fiecare comandant de fortăreaţă poate declara starea de ase
diu în fortăreaţa sa, dar şi fiecare „general de corp de ar
mată a poate declara starea de asediu în toată regiunea ocu
pată de corpul de armată. 

„Pentru cazul unei rebeliuni u ,  c' est-a-di re * dacă coman
dantul sau generalul găseşte că e indicat să prevadă „cazul 
unei rebeliuni u. Sau poate că miniştrii hohenzolleieni, ale 
căror exerciţii de stil exc'elează printr-o ciudată lipsă de cu
noştinţe gramaticale, voiau să spună „în caz de rebeliune" î 

* - adică. - Nota Trad. 
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Interpretarea este lăsată la versata apreciere a generalilor şi 
comandanţilor. 

Astfel, „pentru cazul unei rebeliuni u, comandantul poate 
declara starea de asediu în fortăreaţa sa, iar generalul de 
corp de armată în întreaga provincie. Limitele acestui „caz" 
nu sînt precizate. Dacă cumva „cazul unei rebeliuni u trebuie 
să se manifeste neapărat înăuntrul fortăreţei sau provinciei 
sau să ameninţe numai fortăreaţa sau provincia de la o de
părtare mai mare sau mai mică, aceasta este de asemenea 
lăsată pe seama „tactuluiu generalului sau comandantului. 
Iar „tactul" este, după proverbiala expresie a generalului
locotenent Tietzen, primul lucru care se cere unui ofiţer 
prusian. 

„Pentru cazul unei rebeliuni u, totuşi, puterea generalului 
este iarăşi limitată în modul cel mai ciudat în interesul tu
turor apologeţilor terenului legalităţii. Numai „pentru caz de 
război u  generalii şi comandanţii pot declara în mod indepen
dent, în provinciile şi fortăreţele lor, starea de asediu. Dar 
„pentru cazul unei rebeliuni" ,  lămureşte art. 2 al noii carte, 
starea de asediu o declară guvenul ; „pentru acest caz u co
mandantul are dreptul să declare starea de asediu în fortă
reaţa sa şi generalul în provincia sa numai vremelnic, sub 
rezerva confirmării sau (!) anulării ei de către guvern. Plă
cută garanţie pentru supuşii ameninţaţi de rebeliune I Dar 
noi nu avem oare miniştri „responsabili u ? Oare simpla dic
tatură „vremelnicău a comandanţilor sau generalilor, exis
tenţa ultimei instanţe în persoana miniştrilor „responsabili " ,  
oare toate acestea nu salvează „terenul legalităţii " ? Este 
drept că starea de asediu „vremelnică u îi acordă coman
dantului sau generalului, potrivit art. 7 şi 13 ,  dreptul să sus
pende vremelnic tribunalele ordinare, să instituie vremelnic 
curţile marţiale, care de asemenea condamnă vremelnic 
la moarte (art. 8) şi dispun vremelnic executarea pedepsei cu 
moartea în termen de 24 de ore (art. 13, § 7) . Totuşi „terenul 
legalităţii u este salvat de existenţa unei ultime instanţe, mi
niştrii „responsabili u ,  deci trăiască terenul legalităţii I De 
aceea singura noastră dorinţă intimă ar  fi ca  apologeţii tere
nului legalităţii să încerce primii pe propria lor piele execu
tiile vremelnice în numele lui dumnezeu şi al maiestăţii-sale, 
cneazul vasal creştin-german. 
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II 

Colonia, 16 mai. Cervantes povesteşte undeva despre un 
brav alguazil 344 şi ajutorul său care întreţineau, pentru paza 
moralităţii publice, două femei cu o reputaţie mai mult decît 
dubioasă. Aceste nimfe darnice apăreau, la bîl'iuri mari sau 
la alte ocazii festive, gătite în aşa fel încît chiar de la distanţă 
puteai şti cu cine ai de-a face. Cînd reuşeau să agaţe vreun 
străin, dădeau de îndată de veste amorezilor lor la care han 
erau de găsit ; alguazilul şi ajutorul său năvăleau atunci 
înăuntru spre marea spaimă a celor două femei, făceau pe 
geloşii şi îi dădeau drumul străinului numai după multe ru
găminţi şi în schimbul unei sume frumuşele lăsate în chip 
de despăgubire. In felul acesta ei îmbinau avantajele lor pro
prii cu interesele moralităţii publice, căCi cei jumuliţi se fe
reau să mai cedeze prea curînd înclinaţiilor lor vicioase. 

Asemenea acestor păzitori ai moralităţii, eroii ordiii pru
sace au şi ei un procedeu simplificat pentru paza liniştii nor
male în spiritul curţilor marţiale. Trimiterea în misiune, cu 
scop provocator, a cîtorva stîlpi ai dreptăţii duhnind a rachiu, 
cîteva lovituri aţîţătoare de spadă aplicate poporului şi iri
tarea trezită prin aceasta în vreun oraş îndepărtat sau sat 
oarecare oferă prilejul de a feri, prin instituirea stării de ase
diu, întreaga provincie de alte tulburări criminale şi de a o 
trage pe sfoară, răpindu-i ultima rămăşiţă de cuceriri consti
tuţionale. 

Potrivit art. 5 din noua cartă elaborată în spiritul curţilor 
marţiale, „comandantul militar" ,  declarînd starea de asediu, 
poate să abroge pe districte acţiunea articolelor -7 şi 24-28 
din ultimele „cuceriri" acordate în decembrie. 

Să vedem acum ce mai rămîne din promisiunile din mar
tie dacă scoatem din ele articolele a căror abrogare a fost 
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acordată de noua cartă elaborată în spiritul curţilor martiale. 
Deci „pentru cazul unei rebeliuni " ,  după bunul plac l unui 
„comandant militar" ,  îşi încetează acţiunea : 

Art. 5 din constituţia din decembrie : Libertatea personală este 
garantată". 

rt. 6. „Domiciliul este inviolabW, 
Art. 7. „Nimeni nu poate să fie lipsit de judecătorul său legal", 
rt. 24, „Fiecare prusin are dreptul etc. să-şi exprime n mod liber 

ideile" .  
Art. 25. „nfracţiunile săvîrşite prin viu grai sau în scris etc. se pe

depsesc porivit legilor penale ordinare".  
Art. 26. ,,n cazul cind autorul unei lucrări este cunoscut şi se află 

la îndemîna j ustiţiei, atunci tipograful, editorul şi colportorul nu sint 
pasibili de pedeapsă". 

Art. 27. „Toţi prusienii au dreptul să se întrunească în mod paşnic şi 
fără arme în localuri închise",  

Art, 28. „Toţi pusienii au dreptul să constituie asocia/ii în scopuri 
care nu contr.v. legilor penale". 

De îndată c·e comandantul militar proclamă „pentru cazul 
unei rebeliuni " starea de asediu, „libertatea personală" nu 
mai este garantată, domiciliul nu mai este inviolabil, se sus
pendă tribunalele „legale ",  libertatea presei, impunitatea ti
pografilor şi dreptul de asociere şi chiar şi „societăţile" fi
listinilor - cazinouri şi baluri, „al căror scop nu contravine 
legilor penale" - pot exista numai par grâce de M. le com
mandant *, nicidecum însă de „drept" .  

Totodată art. 4 din noua cartă elaborată în  spiritul curţi
lor marţiale prevede : 

„o dată cu instituirea stării de asediu" (pure et simple **) „puterea 
executivă trece asupra comandanţilor militari, iar autorităţile civile, ad
ministrative şi municipale trebuie să execute instrucţiunile şi dispoziţiile 
comandnţilor militari•.  

Acest paragraf abrogă liniştit toate formele ordinare de 
conducere municipală şi administrativă, iar dobitocii de bi
rocraţi obtuzi şi aroganţi sînt înjugaţi la dictatura militară 
suverană ca „lachei" obligaţi „să aducă dispoziţiile la înde
plinire" .  

Art. 8 ş i  9 stabilesc pedepsele c u  ajutorul cărora energicii 
Hohenzolleni intenţionează să-şi apere securitatea lor şi or
dinea chiar păziţi de b aionete şi tunuri. In comparaţie cu 
toate plicticoasele teorii de drept conciliatoare, noua lege 
penală are în orice caz avantajul conciziei. 

* - prin bunăvoinţa d-lui comandnt, - Nota Trad. 
•* - fără 'ezerve, - Nota Trad, 
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Art. B : „Oricine se face vinovat într-o lcalitate sau rgiune sub stare 
de asediu de incendiere cu intenţie, de cauzarea cu intenţie a unei inun
daţii" (ce prevedere I) „sau de aresiune , O"i de a fi opus rezistenţă făţişa, 
prin violenţă şi u arme periculoase, puterii armate ori reprezentrmţilor 
au torităţilor civile şi militre se pedepseşte cu moartea". 

„Rezistenţa opusă puterii armate ori reprezentanţilor au
torităţilor" I Sînt îndeobşte cunoscute faptele „glorioasei 
Mele armate" ,  se ştie felul în care bravii pomeranieni, pu
saci şi polonezi din Silezda de sus, care în interesul unităţii 
sînt transplantaţi cu atîta zel în provinciile apusene, prind 
curaj , după înaltul e�emplu, abia în funcţie de împrejurări şi 
după dezarmarea cetăţenilor, ca la Disseldorf, Breslau, Poz
nan, Berlin şi Dresda, desăvîrşesc starea de asediu prin uci
derea celor lipsiţi de apărare, femei şi copii. Supuşii „eredi
tari " ai cneazului başkir de la Potsdam au deci cit se poate 
le lăudabila libertate ca, după instituirea stării de asediu, 
sau să se lase ucişi „în mod reglementar" de executorii cu
rajoşi ai bunăvoinţei suverane, sau, opunînd „rezistenţă" ,  să 
se lase împuşcaţi potrivit legilor marţiale. 

Să mai vorbim oare despre prevederile art. 9, potrivit că" 
ruia răspîndirea de ştiri menite „să inducă în eroare" auto
rităţile, încălcarea unei „interdicţii edictate în interesul se
curităţii publice" etc. se pedepsesc cu închisoarea pînă la un 
an, b a  chiar şi despre faptul că funcţiile cele mai obişnuite 
ale poliţiei şi jandarmeriei sînt de acum încolo desăvîrşite în 
spiritul curţilor marţiale ? 

Mai este nevoie să insistăm asupra perfidiei laşe cu care 
suveranul hohenzollenian şi clica lui - Simons-von der 
Heydt-Manteuffel - dispun constituirea curţilor marţiale din 
trei „ofiţeri superiori " şi din doi judecători civili, numiţi de 
către comandantul militar, pentu a păstra în ochii burghezu
lui stupid aparenţa unei proceduri „judiciare" ,  fiind totuşi 
siguri de condamnare datorită precumpănirii călăilor militari 1 

Să ne sezisăm oare de diferitele prevederi ale art. 13  în 
ceea ce priveşte „procedura tribunalelor militare" în care ni
căieri nu este vorba de o dovadă cu martori, ci în baza că
rora, evident, se poate judeca în spiritul cîinelui sîngeros 
Windischgratz „după concursul de împrejurări ?"  

Ce să mai spunem despre articolele potrivit cărora îm
potriva hotărîrilor curţilor marţiale nu se poate face apel, 
iar hotărîrile de condamnare la moarte sînt confirmate exclu
siv de „comandantul militar" şi se execută în termen de 24 
de ore ? Sau, în fine, chiar după ridicarea stării de asediu, în 
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cazul unor sentinţe neaduse la îndeplinire ale curţilor mar
ţiale, „tribunalele ordinare u pot doar comuta pedeapsa datd 
de curtea marţială într-o pedeapsă conform legii, „vinovăţia 
ca atare fiind considerată ca doveditău fără a putea examina 
temeinicia sau netemeinicia învinuirii ? 

In sfîrşit, să ne oprim oare asupra ultimului şi celui mai 
remarcabil articol din această nouă constituţie care se ba
zează pe sprijinul cazacilor şi potrivit căreia „chiar în afara 
stării de asediu", prin urmare „nu pentru cazul unei rebe
liuni u ,  art. 5, 6, 24-28 ale cuceririlor din decembrie - „li
bertatea personală" ,  „inviolabilitatea domiciliului " ,  „liberta
tea presei u şi „dreptul de asociereu - pot fi abrogate într-un 
district sau altul ? 

După toate aceste splendori este inutil să-i feliciţăm căl
duros pe toţi prusienii loiali cu prilejul noilor şi singurelor 
promisiuni sincere, cu prilejul acestei manifestări în sfîrşit 
adevărate a bunăvoinţei suverane ca urmare a apropierii ca
zacilor. Ne bucurăm din toată inima de această pedeapsă 
sîngeroasă instituită pentru burghezii însetaţi de ordine şi 
pentru jalnicii nătărăi ai terenului legalităţii. 

Dar poporul va simţi în curînd că această nouă „cucerire" 
pune capăt răbdării sale, el se va răzbuna pe această progeni
tură mincinoasă şi laşă care este o plagă pentru ţară, iar Re
nania în primul rînd nu va scăpa mult aşteptata clipă cînd 
vom putea striga ;a ira I 345. 

Şi aşa cugetam : cavalerii lihniţi 
Curînd vor fi pe plecate, 
Ş i-al despărţirii pahar leor turna 
Din sticle lungi, ferecate a4s. 

Scris la 1-16 mai 1 849 

Fublicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 299 
şi 300 din 16 şi 17 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Trads din limba germnă 
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* Elberfeld 

Colonia, 1 6  mai. „Noua gazetă renană" a fost şi ea repre
zentată pe baricadele din Elberfeld. 

Pentru a dezminţi diferite zvonuri false, sîntem datori să 
relatăm pe scurt, cititorilor noştri această chestiune. 

La 1 0  mai, Friedrich Engels, redactor la „Noua gazetă re
nană " ,  a plecat de la Colonia la Elberfeld. La Solingen a luat 
cu el două lăzi cu cartuşe capturate de muncitorii din Solin
gen cu prilejul asaltului asupra arsenalului de la Grăfrath. 
După ce a sosit la Elberfeld, Engels a făcut Comitetului de 
securitate un raport asupra stării de lucruri din Colonia şi 
s-a pus la dispoziţia Comitetului. Imediat comisia militară, 
în baza împuternicirii de mai jos, i-a încredinţat conducerea 
lucrărilor de fortificaţie : 

„Prin prezenta, comisia militară de pe lingă Comitetul de scuritate 
însărcinează pe d-l Friedrich Engels să inspecteze toate bcuicadele din 
oraş şi să ducă la bun sfîrşit construirea fortificaţiilor. Toate plntoanele 
de pe bricade sînt .rugate să dea sus-numitului tot sprijinul ori de cite 
ori va fi nevoie. 

Elberfeld, 11 mai 1849 

(semnat) Hihnerbein. Trosl" 

A doua zi a fost pusă la dispoziţia lui Engels şi artileria : 

„Prin prezenta, cetăţeanul F. Engels este împuternicit să aşeze tunu
rile unde va crede de cuviinţă şi să ceară pentru aceasta meşterii necesari. 
Cheltuielile vor fi suportate de Comitetul de securitate. 

Elberfeld, 12 mai 1849 

Comitetul de securitate 
Penru comitet 
(seat) Polhmnn. Hihnerbein. Troost• 
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Chiar în prima zi după sosirea sa la Elberfeld, Engels a 
organizat o companie de pionieri şi a completat baricadele 
ridicate la cîteva dintre barierele oraşului. A luat parte la 
toate şedinţele comisiei militare şi a propus pentru funcţia de 
comandant suprem pe d-l Mirbach, propunere adoptată în 
unanimitate. In zilele următoare, Engels şi-a continuat acti
vitatea, modificînd mai multe baricade, indicînd unde să se 
ridice noi baricade şi întărind companiile de pionieri. Din 
momentul sosirii lui Mirbach, Engels s-a pus la dispoziţia 
acestuia şi a participat şi la consiliile de război convocate de 
comandantul suprem. 

In tot timpul şederii sale la Elberfeld, Engels s-a bucurat 
de încrederea absolută a muncitorilor înarmaţi din Berg şi 
Mark, precum şi a detaşamentului de voluntari. 

Din prima zi a sosirii sale, Engels a fost întrebat de 
d-l Riotte, membru al Comitetului de securitate, care-i sînt in
tenţiile. Engels a arătat că a venit acolo, în primul rînd, pen
tru că a fost delegat de Colonia, în al doilea rîd, pentru că 
a presupus că va fi, poate, de folos din punct de vedere mi
litar şi, în al treilea rînd, pentru că, fiind el însuşi originar 
din Berg, a socotit ca o datorie de onoare să fie prezent la 
prima insurecţie armată a poporului din Berg. El ar dori să 
se ocupe numai de latura militară, fără să aibă absolut nimic 
de-a face cu latura politică a mişcării, deoarece este limpede 
că pînă în momentul de faţă nu e posibilă decît o mişcare sub 
drapelul negru-roşu-auriu, şi c·ă din această pricină orice ac
ţiune împotriva constituţiei imperiului trebuie evitată. 

D-l Riotte a fost cu totul de acord cu această declaraţie. 
In dimineaţa zilei de 1 4, cînd Engels l-a însoţit pe coman

dantul suprem Mirbach la locul de adunare de pe Engelnberg, 
a venit la dînsul d-l Hochster, şi el membru al Comitetului de 
securitate, şi i-a spus că, deşi în ceea ce priveşte purtarea lui 
Engels nu se poate obiecta nimic, totuşi burghezii din Elber
feld sînt alarmaţi în cel mai înalt grad de simpla lui prezenţă ; 
-ei se tem în orice clipă ca nu cumva să  proclame republica 
roşie şi doresc cu toţii să-l vadă plecat. 

Engels a declarat că nu ţine să-şi impună serviciile, dar 
că nici nu vrea să-şi părăsească postul ca un laş, şi cere, fără 
s ă-şi ia vreo obligaţie, să i se prezinte această pretenţie în 
scris, negru pe alb, semnată de întregul Comitet de securitate. 

D-l Hochster a prezentat chestiunea în faţa Comitetului de 
securitate şi încă în aceeaşi zi s-a luat următoarea hotărîre : 
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„Apreciind întru totul activitatea depusă pînă !n prezent în oraşul 
nostru de cetăţeanul Fridrich Engels din Barmen, cu ultimul domiciliu la 
olonia, il rugăm, totuşi, să părăsească încă astăzi oraşul Barmen şi îm· 
prejurimile lui, întrucît prezenţa sa poate da Joc la interpretări greşite în 
ceea ce priveşte caracterul mişcărir. 

Incă înainte de luarea acestei hotărîri, Engels declarase 
că el se va conforma acestei somaţii a Comitetului de secu
ritate numai dacă Mirbach i-o va ordona. Mirbach a venit 
aici numai la propunerea lui Engels şi de aceea el nu poate 
pleca pînă cînd Mirbach nu-l eliberează. 

In dimineaţa zilei de 1 5, după multe insistenţe din partea 
Comitetului de securitate, Mirbach a semnat în c·e1e din urmă 
respectivul ordin, care a fost apoi adus la cunoştinţa publică 
printr-un placat. 

Muncitorii înarmaţi şi detaşamentul de voluntari au fost 
peste măsură de indignaţi de hotărîrea Comitetului de secu
ritate. Ei au cerut ca Enels să rămînă, angajîndu-se „să-l 
apere cu preţul vieţii lor" .  Engels s-a dus în persoană la ei 
ca să-i liniştească, declarîndu-le că nu de el depinde plecarea, 
ci de Mirbach, şi că nu el va fi primul care să nu dea ascul
tare comandantului, chemat la propunerea lui, a lui Engels, 
şi care de altfel se bucură de dplina lui încredere. 

Engels a mai participat apoi la o recunoaştere făcută prin 
împrejurimi, după care a p ărăsit Elberfeldul, transmiţînd 
aghiotantului său funcţia pe care o deţinea. 

Muncitorii din Berg şi Mark, care au arătat colaboratoru
lui gazetei noastre o simpatie atît de surprinzătoare şi i-au do
vedit atîta devotament, vor înţelege că actuala mişcare nu este 
decît prologul unei alte mişcări, de o mie de ori mai serioase, 
în care va fi vorba de interesele cele mai proprii ale munci
torilor. Această nouă mişcare revoluţionară va fi rezultatul 
actualei mişcări, şi, de îndată ce ea va începe, muncitorii pot 
fi siguri că Engels, ca şi toţi ceilalţi redactori i „Noii gazete 
renane " ,  va fi la postul său şi nici o putere din lume nu-l va 
sili atunc'i să părăsească acest post. 

rS de F. Engels Ia 16 mai 1849 

Publicat în ediţia a II-a 
a „Noii gazete renane• nr. 30 
din 17 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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• „Noua gazetă renană " suprimată de poliţie 

Colonia, 1 8  mai. Acum cîtva timp, unei autorităţi locale i 
s-a cerut, de la Berlin, să instituie din nou starea de asediu la 
Colonia. Scopul urmărit era de a suprima, cu ajutorul legilor 
marţiale, „Noua gazetă renană" , dar s-a întimpinat o nea� tep
tată rezistenţă. Ulterior administraţia regională din Colonia 
s-a adresat parchetului de aici în vederea aceluiaşi scop, re
curgînd la unele arestări arbitrare. Ea a eşuat, lovindu-se de 
scrupulele juridice ale parchetului, după cum mai eşuase de 
două ori, lovindu-se de judecata sănătoasă a juraţilor re
ni 347• Nu-i mai rămînea altceva de făcut decît să recurgă 
la un truc poliţienesc şi pentru moment şi-a atins scopul. 
„Noua gazetă renană" îşi încetează deocamdată apariţia. La 
16 mai i-a fost adusă la cunoştinţă redactorului-şef al gazetei 
de mai sus, Karl Marx, următoarea dispoziţie absurdă a ad
ministraţiei regionale. 

„n ultimele ei numere (!), «Noua gazetă renană» a instigat în mod 
tot mai categoric la dispreţ faţă de actualul guvern, la răsturnarea lui 
prin violentă si la instaurarea republicii sociale. De aceea e cazul să se 
retragă redactorului-şef al acestei gazete, dr. Karl Marx, dreptul de 
ospitalitate ( !) ,  pe care el l-a călcat în mod atît de ruşinos, şi deoarece 
sus-numitul n-a obtinut permisiunea de a rămîne mai departe pe terito
riul statului prusian, să i se pună în vedere că trebuie să-l părăsească 
în 24 de ore. In cazul cînd nu se va supune de bunăvoie la somaţia care 
i-a fost adresată, urmează să fie expulzat cu forţa" . 
Colonia, 1 1  mai 149 

Administraţia regională regală, 
Moeller 

.itre directorul poliţiei regale, d-l Geiger, loco. 

Ce rost au toate aceste fraze stupide, toate aceste min
ciuni oficiale ? 

Ultimele numere ale „Noii gazete renane" nu se deose
besc, prin tendinţa şi limbajul lor, nici cu o iotă de primul ei 

JG - Marx-Fngels - Opere, voi. 6 



662 „Noua gazetă renană" suprimată de poliţie 

„număr de probă" . In acest „prim număr" se spunea între 
altele : 

„Proiectul d-lui Hiser" (din Mainz) „nu este dedt o parte 
din vastul plan al reacţiunii berlineze, care caută„. să ne 
predea lipsiţi de apărare„. pe mîna unei armate" s4s, 

Eh bien, Messieurs, qu'en dites-vous maintenant ? * 
In ceea ce priveşte tendinţa noastră, nu era ea cunoscută 

guvernului ? N-m declarat noi, în faţa juraţilor, că acum 
„sarcina presei este de a submina toate bazele orînduirii 
existente" ** ? In ceea ce-l priveşte în mod special pe cnea-
1ml vasal hohenzollemian, citiţi numărul din 1 9  octombrie 
1848, în care se spune : 

„Regele este consecvent. El ar fi fost întotdeauna consec
vent dacă, din păcate, zilele din martie n-ar fi interpus între 
maiestatea-sa şi popor acel fatal petic de hîrtie. Se pare că 
în această clipă maiestatea-sa se încrede din nou, ca şi înainte 
de zilele din martie, în «călcîiul de fier» al slavismului. Poate 
că poporul din Viena va fi vrăjitorul care să transforme 
fierul în lut" 349• 

Est-ce clair, Messieurs ? *** 
Iar „republica socială" am proclamat-o noi abia în „ulti

mele numere" ale „Noii gazete renane" ? 
Pentru cei săraci cu duhul care n-au observat firul „roşu• 

care trece prin toate aprecierile şi articolele noastre despre 
mişcarea europeană, nu ne-am exprimat noi oare în cuvinte 
limpezi, lipsite de orice echivoc ? 

„Chiar dacă am admite - scriam noi în numărul din l no
iembrie al „Noii gazete renane" -, chiar dacă am admite că 
contrarevoluţia trăieşte în toată Europa datorită armelor, ea 
va pieri în toată Europa din cauza banilor. Destinul care ar 
anula victoria ar fi falimentul Europei, falimentul statului. 
Cînd se izbeşte de probleme «ec·onomice» ,  vîrful baionetei 
se sfărîmă ca iasca putredă. Dar mersul dezvoltării nu 
aşteaptă scadenţa poliţei pe care statele europene au tras-o 
asupra societăţii europene. 

La Paris, revoluţia din iunie se pregăteşte să dea o contra
lovitură nimicitoare. O dată cu victoria republicii «roşii» la 
Paris, trupele din interiorul diferitelor ţări vor i azvîrlite 
spre graniţe şi peste graniţe şi puterea efectivă a partidelor 

* - Ei bine, domnilor, ce mai ziceţi acum 1 - Nota Trad. 
** Vzi volumul de faţă, pag. 257. - Nota Red. 

*** - E clar, domnilor 1 - Nota Trad. 
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aflate în luptă se va vădi aşa cum e în realitate. Atunci ne 
vom aduce aminte de iunie, de octombrie şi  vom striga şi  noi : 

Vae victis I * 
Măcelurile inutile de după zilele din iunie şi din octom

brie, interminabila orgie a sacrificiilor care a avut loc din 
februarie şi martie încoace, chiar şi numai acest canibalism 
al contrarevoluţiei va convinge popoarele că nu există lecit 
un singur mijloc de a scurta, a simplifica şi a localiza cum
plitele chinuri ale agoniei vechii societăţi şi sîngeroasele du
reri de fac·ere ale celei noi, că nu există lecit un singur mij
loc : teroarea revoluţionară" 350. 

Est-ce clair, Messieurs ? 
Am considerat de la bun început că este de prisos să  ne 

ascundem vederile noastre. Intr-o polemică pe care am avut-o 
cu parchetul de aici v-am spus : 

„Adevărata opoziţie a <<Noii gazete renane» începe abia 
în republica tricoloră" 3s1. 

Iată cum am vorbit noi atunci parchetului I Vechiul n 
1848 l-am rezumat (în nr. din 31 decembrie 1848) prin cu
vintele : 

„Istoria burgheziei prusiene, ca şi, în genere, aceea a bur
gheziei germane din martie pînă în decembrie, dovedeşte că 
în Germania este imposibilă o revoluţie pur burgheză şi sta
tonicirea dominaţiei burgheziei sub forma monarhiei consti
tuţionale, că posibilă este ori contrarevoluţia feudală abso
lutistă, ori revoluţia social-republicană" **. 

Prin urmare, ce nevoie am avut să ne manifestăm fără 
înconjur abia în „ultimele numere" ale „Noii gazete renane" 
orientarea noastră social-republicană ? N-aţi citit articolele 
noastre despre revoluţia din iunie şi n-a fost oare sufletul 
revoluţiei din iunie sufletul gazetei noastre ? 

Ce rost au atunci frazele voastre ipocrite care se agaţă 
de pretexte absurde ? 

Noi sîntem necruţători şi nu cerem nici o cruţare din 
partea voastră. Cînd va veni rîndul nostru, nu vom căuta să 
ascundem teroarea după fraze ipocrite. Teroriştii regalişti 
însă, teroriştii prin graţia lui dumnezeu şi a legii, sînt în 
practica lor brutali, demni de dispreţ şi josnici, iar în teorie 
laşi, ascunşi şi făţanici şi în ambele cazuri necinstiţi. 

Dispoziţia administraţiei regionale prusiene este cit se 
poate de neghioabă atunci cînd vorbeşte de „un drept de 

* - Vai de cei invJnşi I - Nota Trad. 
** Vei volumul de faţă, pg, 137. - Nota Red. 
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ospitalitate călcat în mod atît de ruşinos" de redactorul-şef 
al „Noii gazete renane" ,  Karl Marx. 

Dreptul de ospitalitate cu care ne-au fericit intruşii inso
lenţi, Vorder-Russen (boruşii) *, pe noi, renanii, pe propriul 
nostru teritoriu a fost, ce-i drept, călcat „în mod ruşinos" de 
„Noua gazetă renană".  Credem că prin aceasta ne-am cîştigat 
recunoştinţa Renaniei. Noi am salvat onoarea revoluţionară 
a patriei noastre. Pe viitor numai „Neue Preussische Zeitung" 
se va bucura de drepturi cetăţeneşti depline în Renania. 

Acum, cînd ne luăm rămas bun, reamintim cititorilor 
noştri cuvintele din numărul nostru de anul nou : 

„Răscoala revoluţionară a clasei muncitoare franeze„ 
război mondial -

iată perspectivele anului 1849" **. 
Şi iată că, în răsărit, o armată revoluţionară formată din 

luptători ai tuturor naţionalităţilor se şi opune vechii Europe· 
coalizate, reprezentată de armata rusească, iar din Pari. 
ameninţă deja „republica roşie" I 

Sris de K. Marx la 18 mai 1849 

Publicat în 
„Noua qazetă renană" nr. 301 
din 19 ai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba rermn& 

• Joc d. cuvinte intraductibil : Marx îi numeşte în mod uoc pe 
prusieni „Vorder-Russen" ( în latină „borusi i " ) .  - Nota Red. 

** Vezi volumul de fată, pag. 164. - Nota Red. 
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* Ungaria 

Colonia, 18 mai. Din momentul în care războiul din Unga
ria a devenit prin intrarea efectivă a ruşilor un război euro
pean, sîntem siliţi să încetăm comunicatele noastre în ceea 
ce priveşte desfăşurarea lui. Ne mai permitem doar să pre
zentăm pe scurt cititorilor noştri mersul acestui grandios 
război revoluţionar din Europa răsăriteană. 

Se ştie că încă înainte de revoluţia din februarie, în 
toamna anului 1847, Dieta din Pressburg, condusă de Kossuth, 
a adoptat o serie de hotărîri revoluţionare : dreptul de vîn
zare a proprietăţii funciare, libertatea ţăranilor de a se muta 
dintr-un loc în altul, răscumpărarea servituţilor feudale, 
emanciparea evreilor, impozite egale pentru toate clasele, 
dreptul acordat croaţilor şi slavonilor de a folosi oficial limba 
lor maternă în treburile intene. In sfîrşit, revendicînd un 
guvern responsabil separat pentru Ungaria, în aceeaşi zi în 
care la Paris a început revoluţia din februarie (22 februarie) 
dieta a făcut primul pas spre separarea Ungariei. 

Revoluţia din februarie izbucnise. O dată cu ea a fost 
infrîntă împotrivirea guvernului de la Viena faţă de reven
dicările ungurilor. La 16 martie, a doua zi după revoluţia de 
la Viena, s-a admis constituirea unui guven ungar de sine 
stătător şi prin aceasta legătura dintre Ungaria şi Austria s-a 
redus la o uniune personală. 

Din acest moment, revoluţia maghiară, devenită indepen
dentă, a progresat repede. Au fost desfiinţate toate privile
giile politice, s-a introdus votul universal, s-au desfiinţat 
fără răscumpărare, dar cu o despăgubire acordată de stat, 
toate servituţile feudale, claca şi zeciuiala, s-a încheiat o 
uniune cu Transilvania. S-a obţinut numirea lui Kossuth ca 
ministru de finanţe şi destituirea banului rebel Jellacic. 
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Intre timp guvenul austriac a prins din nou puteri. Pe 
cînd guvenul aşa-zis responsabil de la Viena sta neputincios 
în expectativă, camarila de la curtea din Innsbruck se întărea 
tot mai mult, sprijindu-se pe armata imperială din Italia, pe 
tendinţele naţionale ale cehilor, croaţilor, sîrbilor, precum şi 
pe mărginirea îndărătnică a ţăranilor ruteni. 

La 17  iunie a început insurecţia sîrbă în Banat şi Bacska, 
aţîţată cu ajutorul banilor şi al emisarilor Curţii. La 20 iunie 
Jellacic a fost în audienţă la Innsbruck la împărat, care l-a 
numit din nou ban. Revenind în Croaţia, el a refuzat să se 
supună guvernului ungar şi, la 25 august, i-a declarat acestuia 
război. 

Trădarea camarilei habsburgice era absolut evidentă. Un
gurii au mai încercat o dată să-l readucă pe împărat pe calea 
constituţională. Ei au trimis la Viena o delegaţie formată din 
200 de membri ai dietei ; împăratul i-a răspuns în mod eva
ziv. Fierberea creştea. Poporul a cerut garanţii şi a impus 
schimbarea guvenului. Trădătorii , care existau şi în guvernul 
de la Pesta, au fost îndepărtaţi, şi la 20 septembrie Kossuth 
a fost numit preşedinte al guvernului. N-au trecut nici patru 
zile şi namesnicul împăratului, palatinul arhiduce Ştefan, a 
fugit la Viena, iar la 26 împăratul a lansat cunoscutul ma
nifest adresat ungurilor, prin care, demiţînd guvernul ca 
rebel, l-a numit ca guvernator al Ungariei pe maghiarofobul 
Jellacic şi a violat cele mai de seamă cuceriri revoluţionare 
ale Ungariei. 

Manifestul, care nu era contrasemnat de nici un ministu 
ungur, a fost declarat de Kossuth ca nul şi neavenit. 

Intre timp, Jellacic, datorită dezorganizării şi trădării din 
cadrul corpului ofiţeresc şi al statului-major - formal ungu
reşti, dar de fapt vechi imperiale - înaintase pînă la 
Stuhlweissenburg *. Acolo, armata ungară, în pofida actelor 
de trădare ale comandanţilor ei, l-a învins pe Jellacic şi l-a 
izgonit pe teritoriul austriac, pînă sub zidurile Vienei. Împă
ratul şi vechiul trădătoT Latour au hotărît să-i trimită lui 
Jellacic întăriri şi să recucerească Ungaria cu ajutorul tru
pelor germane şi slave. Dar la 6 octombrie a izbucnit revo
luţia la Viena, care a pus capăt pentru un timp planurilor 
cezaro-crăieşti. 

Kossuth a pornit de îndată cu un corp de armată ungar 
în ajutorul vienezilor. Dar la Leitha a fost reţinut atît de 
şovăielile Reichstagului de la Viena şi de actele de trădare ale 

• Denmirea ungară : Szeks-fehervâr. - Nota Rd. 
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propriilor lui ofiţeri cit şi de proasta organizare a trupelor 
lui, compuse în cea mai mare parte din miliţie, care l-au oprit 
să înainteze pînă la Viena. In cele din urmă s-a văzut silit să 
aresteze peste 1 00 de ofiţeri, să-i trimită la Pesta şi pe unii 
să-i execute. Abia după aceea s-a hotărît să treacă la ofensivă. 
Era însă prea tîrziu : Viena căzuse, iar miliţienii unguri ne
disciplinaţi au fost respinşi la Schwechat de trupele regulate 
austriece. 

Timp de şase săptămîni, între trupele imperiale şi cele 
ungare au încetat orice ostilităţi. Pe cînd ambele armate 
făceau tot posibilul ca să-şi întărească forţele, camarila de la 
Olmitz a înfăptuit lovitura demult pregătită. Ea l-a silit pe 
idiotul Ferdinand, care se compromisese prin concesiile făcute 
revoluţiei şi-şi pierduse orice autoritate, să abdice şi a urcat 
pe tron, ca unealtă a ei, pe tînărul Franţ-Iosif, fiul Sofiei. 
Sprijinindu-se pe constituţia ungară, Dieta de la Pesta nu a 
recunoscut această înlocuire. 

Ostilităţile au reînceput în cele din urmă la mijlocul lui 
decembrie. In acest interval armata imperială aproape că 
încercuise întreaga Ungarie. Ofensiva a poit din toate 
părţile. 

Din Austria înaintau mai la sud de Dunăre trei corpuri de 
armată sub comanda supremă personală a feldmareşalului 
Windischgratz, cu un efectiv de cel puţin 90.000 de oameni. 
Din Stiria înainta pe malul stîng al Dravei Nugent cu aproape 
20.000 de oameni, iar din Croaţia, pe malul drept al Dravei, 
înainta spre Banat Dahlen cu 1 0.000 de oameni. Chiar în 
Banat luptau mai multe regimente de grăniceri, ganizoana 
din Temeswar *, miliţienii sîrbi şi corpul auxiliar sîrb al lui 
Knicjanin, în total 30.000-40.000 de oameni sub comanda 
lui Teodorovic şi Rukavin. In Transilvania se afla Puchner cu 
20.000-25.000 de oameni şi Malkowsky cu 1 0.000-15.000 de 
oameni, care năvăliseră dinspre Bucovina. In sfîrşit, din Ga
liţia înainta Schlick cu o armată de 20.000-25.000 de oameni 
spre izvoarele Tisei. 

Astfel, armata imperială număra în total cel puţin 200.000 
de oameni, trupe regulate, care în majoritatea lor erau obiş
nuiţi cu războiul, fără să-i mai socotim pe miliţienii slavi, 
romîni, saxoni şi gărzile naţionale care luau parte la luptele 
din sud şi din Transilvania. 

Acestor forţe militare colosale Ungaria le putea opune o 
armată cu un efectiv, poate, de 80.000-90.000 de oameni, 

* Dnuirea rownească : Timoara. - Nota Red. 
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trupe instruite, dintre care 24.000 care serviseră înainte în 
armata imperială, şi în afară de aceştia vreo 50.000-60.000 
de honvezi şi miliţieni cu totul neorganizaţi, armată ai cărei 
comandanţi erau în cea mai mare parte trădători, ca şi ofiţerii 
arestati de Kossuth la Leitha. 

Dar în timp ce din Austria, îngenuncheată prin violenţă, 
nu se mai putea recruta nici un singur soldat, în timp ce din 
punct de vedere financiar Austria era ruinată şi aproape că 
nu avea bani, ungurii în schimb dispuneau de resurse bogate. 
Entuziasmul ungurilor în lupta pentru libertate, stimulat şi 
mai mult de mîndria lor naţională, creştea din zi în zi, fă
cîndu-i să pună la dispoziţia lui Kossuth un număr fără pre
cedent de voluntari, pentru un popor mic de 5.000.000. 
Presa ungară de bancnote a pus la dispoziţia lui Kossuth un 
izvor nesecat de bani, iar fiecare ungur primea aceste asi
gnate naţionale ca monedă sunătoare de argint . Fabricile de 
puşti şi de tunuri lucrau fără răgaz. Armatei nu-i lipseau 
decît arme, experienţă şi comandanţi buni, şi toate acestea 
trebuiau dobîndite în cîteva luni. Prin urmare nu era vorba 
decît de a cîştiga timp, de a atrage armata imperială în inte
riorul ţării, unde ar fi fost hărţuită de un necontenit război de 
guerilă şi slăbită de nevoia de a lăsa în spatele frontului 
garnizoane putenice şi alte detaşamente militare. 

Aşa se explică planul ungurilor de a se retrage treptat în 
interio rul ţării, de a-şi instrui recruţii în lupte permanente 
şi de a trece în caz extrem dincolo de linia Tisei cu mlaşti
nele ei impracticabile, aşternînd între ei şi duşman acest şanţ 
natural trasat în jurul inimii pămîntului ungar. 

Dup ă toate socotelile, ungurii ar fi putut ţine piept două
trei luni în ţinutul dintre Pressburg * şi Pesta chiar forţelor 
superioare ale austriecilor. Dar s-a lăsat un ger năprasnic, 
care a acoperit timp de cîteva luni toate rîurile şi mlaştinile 
cu un strat atît de gros de gheaţă, încît puteau trece şi tu
nurile grele. In felul acesta au dispărut toate condiţiile na
turale favorabile apărării, făcînd inutile toate întăriturile 
construite de unguri şi expunîndu-i pericolului învăluirii. 
Aşa s-a făcut că, în mai puţin de 20 de zile, armata ungară 
a fost respinsă de la Oedenburg ** şi Pressburg la Raab ***, 
de la Raab la Moar, de la Moar la Pesta, că a trebuit eva-

• Denumirea slovacă : Bratislava, - Nota Red, 
** Denumirea ungară : Sopron. - Nota Red, 

... Denumirea ungară : Gyor. - Nota Red. 
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cuată însăşi Pesta şi că încă de la începutul campaniei a 
fost nevoită să se retragă pînă dincolo de Tisa. 

Celelalte corpuri de armată au avut aceeaşi soartă ca şi 
armata principală. La sud, Nugent şi Dahlen se apropiau tot 
mai mult de localitatea Eszek * , ocupată de unguri, iar 
sîrbii înaintau din ce în ce spre linia rîului Maros. In Tran
silvania, Puchner făcuse joncţiunea cu Malkowsky l ingă 
Maros-Vasarhely **  ; la nord, Schlick cobora din Carpaţi spre 
Tisa, stabilind legătura cu Windischgratz pe la Miskolc. 

Se părea că austriecii aproape puseseră capăt revoluţiei 
ungare. Ei aveau în spatele frontului lor două treimi din 
Ungaria şi trei sferturi din Transilvania, iar ungurii erau con
comitent bătuţi din front, din ambele flancuri şi din spate. 
O înaintare de încă cîteva mile şi toate corpurile de armată 
imperiale ar fi format un cerc tot mai strîns în care Ungaria 
s-ar fi înnăbuşit ca încolăcită de un şarpe boa. 

Acum se punea problema ca, atîta timp cit pe front Tisa 
mai constituia un obstacol de netrecut pentru duşman, să se 
croiască undeva o ieşire. 

Acest lucru s-a făcut în două direcţii : în Transilvania prin 
Bem şi în Slovacia prin Gărgey. Ambii au executat manevre 
prin care s-au dovedit cei mai talentaţi conducători de oşti 
contemporani. 

Bem a sosit la 29 decembrie la Klausenburg ***, singurul 
punct din Transilvania care se mai ana în mîinile ungurilor. 
Concentrîndu-şi repede întăriri le aduse, rămăşiţele trupelor 
ungare şi secuieşti înfrînte 352, s-a îndreptat spre Maros
Vasarhely, i-a bătut pe austrieci şi l-a urmărit pe Malkowsky 
mai întîi peste Carpaţi în Bucovina şi de acolo în Galiţia, 
unde a înaintat pînă la Stanislav. Apoi s-a întors în grabă în 
Transilvania şi l-a alungat pe Puchner, care, retrăgîndu-se, 
s-a oprit la cîteva mile de Hermannstadt. Cîteva încăierări, 
cîteva acţiuni rapide în diferite direcţii şi întreaga Transil
vanie în afară de două oraşe : Hermannstadt şi Kronstadt **** 

- pierdute şi ele dacă nu s-ar fi cerut ajutorul ruşilor - a 
fost în mîinile lui Bem. Cei 1 0.000 de soldaţi ruşi veniţi în 
ajutor au făcut însă să se încline balanţa de partea austrie
cilor, silindu-l pe Bem să se retragă în ţinutul secuiesc. Acolo 
el a organizat răscoala secuilor şi, după ce aceasta i-a reuşit, 

* Denumirea sîrbă : Osiek, - Nota Red. 
"* Denumirea romînească : Tîrgu-Mureş. - Nota Red. 

*** Denumirea rominească : Cluj, - Nota Red. 
***" Denumirile romîneşti : Sibiu şi Oraşul Stalin (st Brşov). -

Nota Red. 
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i-a pus pe miliţienii secui să-l hărţuiască pe Puchner, care 
pătrunsese pînă la Schassburg *, a înconjurat poziţiile 
acestuia, s-a îndreptat direct spre Hermannstadt, i-a izgonit 
de acolo pe ruşi, l-a bătut pe Puchner care venea din urmă, 
a înaintat spre Kronstadt, unde a intrat fără nici o lovitură 
de spadă. 

Astfel Transilvania era cucerită şi spatele frontului arma
tei ungare era liber. Linia naturală de fortificaţii formată de 
Tisa se prelungea acum, fiind întregită de lanţul Carpaţilor 
şi de Alpii Transilvaniei de la Szepes pînă la graniţele 
Banatului. 

Concomitent Gorgey a realizat un marş triumfal identic 
în nord-vestul Ungariei. Pornind cu un corp de armată de la 
Pesta în Slovacia, el a ţinut în şah timp de două luni corpu
rile de armată ale generalilor Gotz, Coric şi Simuic, care 
operau împotriva lui din trei părţi. Cînd nu şi-a mai putut 
menţine poziţiile în faţa forţelor superioare ale inamicului, 
şi-a croit drum prin Carpaţi spre Eperjes şi Kaschau ** .  Aici a 
picat în spatele frontului lui Schlick, silindu-l pe acesta să-şi 
părăsească repede poziţiile şi întreaga bază de operaţii şi să 
se retragă spre grosul armatei lui Windischgratz, iar el însuşi 
a coborî t  de-a lungul rîului Hern.d pînă la Tisa, unde s-a 
întîlnit cu grosul armatei ungare. 

Grosul acestei armate, pe care o comanda acum Dem
binski, a trecut de asemenea Tisa şi l-a alungat pe inamic p e  
toată linia. Ea a ajuns pînă l a  Hatvan, l a  6 mile d e  Pesta, dar 
aici trupele inamice, mult mai numeroase, au silit armata 
ungară să se retragă din nou. După o rezistenţă înverşunată 
opusă la K.polna, Makl.r şi Poroszl6, ea s-a retras iarăşi 
peste Tisa tocmai în momentul cînd Gorgey atinsese Tisa la 
Tokai. Joncţiunea ambelor corpuri de armată a fost semnalul 
pentru o nouă ofensivă grandioasă a ungurilor. Din spatele 
frontului au sosit recruţi recent instruiţi, întărind armata 
ungară de operaţii. Intre timp se formaseră legiuni poloneze 
şi germane, crescuseră sau fuseseră atraşi comandanţi destoi
nici, iar în locul masei din decembrie, neorganizate şi fără 
conducători, armatei imperiale i se opunea deodată o armată 
concentrată, vitează, numeroasă, bine orgaizată şi excelent 
condusă. 

Ungurii au trecut Tisa împărţiţi în trei corpuri de armată. 
Aripa dreaptă (Gorgey) a înaintat spre nord, ocolind la Epe-

• Denumira romînescă : Sighişoara. - Nota Red. 
0 Denumirile slovace : Prefov şi Kosice. - Nota Rd. 
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ries divizia lui Ramberg, care o urmărise mai înainte, şi a 
alungat-o repede pe la Rima Szombat * înspre grosul armatei 
imperiale. Aceasta din urmă a fost înfrîntă de Dembinski la 
Erlau **, Gyongyos, Godollo şi Hatvan şi s-a retras re
pede spre Pesta. In sfîrşit, aripa stingă (Vetter) , alun
gindu-l pe Jellacic din Kecskemet, Szolnok şi Cegled, l-a 
bătut la Fasz-Berenyi şi l-a silit de asemenea să se retragă 
pînă sub zidurile Pestei. Aici armata imperială era înşirată 
de la Pesta pînă la Waitzen * **, de-a lungul Dunării, încon
jurată de unguri într-un larg semicerc. 

Pentru a nu expune Pesta unui bombardament dinspre 
Buda, ungurii au recurs la mijlocul lor încercat : să-i alunge 
pe austrieci de pe această poziţie mai bine prin manevre de
cît prin atacuri frontale deschise. Gorgey a cucerit Waitzen 
şi i-a aruncat pe austrieei dincolo de Gran şi Dunăre, l-a 
înfrînt pe Wohlgemuth între Gran şi Neutra ****, despresu
rînd astfel Komorn ***** asediat de trupele imperiale. Trupele 
imperiale, văzîndu-şi ameninţată linia de retragere, au fost 
silite să ia hotărîrea de a se retrage în grabă i Welden, noul 
comandant suprem, s-a retras în direcţia Raab şi Pressburg, 
iar Jellacic, pentru a-i linişti pe croaţii săi foarte recalcitranţi, 
a trebuit să se îndrepte în grabă cu ei în josul Dunării, în 
Slavonia. 

In retragerea lor, care semăna mai degrabă cu o fugă 
dezorganizată, Welden (în special ariergarda sa sub comand: 
lui Schlick) şi Jellacic au mai suferit un şir de înfrîngeri 
grele. In timp ce corpul de armată al lui Jellacic îşi croia 
încet şi cu greu lrum prin comitatele Tolna şi Baranya, Wel
den a reuşit să concentreze la Pressburg rămăşiţele armatei 
sale, rămăşiţe care nu erau în stare să opună nici o rezistenţă 
serioasă. 

O dată cu aceste victorii neaşteptate ale ungurilor asupra 
grosului armatei austriece, Moritz Perczel înainta de la 
Szegedin 1*****  şi Tolna spre Peterwardein*****'* despresu
rîndu-1, ocupa Bacska şi pătrundea în Banat, pentru a se întîlni 
acolo cu Bem, care venea din Transilvania. Acesta luase deja 

* Denmirea slovacă : Rimavska-Sobota, - Nota Red. 
** Denumirea ungră : Eger. - Nota Rad. 

*** Denumirea ungară : Vâc. - Nota Red. 
**** Denumirile slovace : Gron şi Nyitra. - Nota Red. 

***** Denumirea ungară : Komărom. - Nota Red. 
�·••* Denumira ungară : Szeged. - Nota Red. 

******* Denumirea sirbă : Petrovaradin. - Nota Red. 
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Aradul şi asedia Temeswarul i Perczel se afla la Werschetz *, 
în apropiere de graniţa turcească, astfel că în cîteva zile 
Banatul a fost cucerit. Paralel, secuii apărau trecătorile 
întări te din munţii Transilvaniei , mil iţienii trecătorile din 
munţii Ungariei de sus, iar Gorgey se afla cu forţe militare 
însemnate în pasul Jablunka, la graniţa moravo-galiţiană. 

Pe scurt, încă cîteva zile şi armata ungară victorioasă, 
.alungind rămăşiţele puternicei armate austriece, ar fi intrat 
în triwnf la Viena şi ar fi nimicit pentru totdeauna monarhia 
austriacă. 

Separarea Ungariei de Austria fusese deja hotărîtă la 
14 aprilie la Debrecen. Alianţa cu polonezii fusese declarată 
făţiş pe la mijlocul lui ianuarie, devenind o realitate prin 
intrarea a 20.000-30.000 de polonezi în armata ungară. 
Alianţa cu germanii din Austria, care exista încă din timpul 
revoluţiei de la Viena de la 6 octombrie şi al luptei de la 
Schwechat, de asemenea se menţinuse prin legiunile germane 
din armata ungară, precum şi prin necesitatea strategică şi 
politică care dicta ungurilor să-şi asigure, prin luarea Vienei 
şi revoluţionarizarea Austriei, recunoaşterea independenţei 
proclamate de ei. 

Astfel războiul ungar a pierdut foarte curînd caracterul 
său naţional, pe care îl avusese la început, şi tocmai prin
tr-un pas în aparenţă pur naţional, prin declararea indepen
denţei, acest război a căp.lat un caracter categoric european. 
Alianţa cu polonezii în numele eliberării ambelor ţări, 
alianţa cu germanii în numele revoluţionarizării Germaniei 
de răsărit a căpătat un caracter categoric, un fundament 
solid abia atunci cînd Ungaria s-a separat de Austria, 
vestind prin aceasta descompunerea monarhiei austriece. 
Ungaria independentă, Polonia restaurată, Austria germană 
ca centru revoluţionar al Germaniei, Lombardia şi Italia de
venite independente - prin înfăptuirea acestor planuri ar fi 
fost nimicit tot sistemul de state din Europa răsăriteană : 
Austria ar fi dispărut, Prusia ar fi fost dizolvată, iar Rusia ar 
fi fost împinsă pînă la graniţele Asiei. 

De aceea Sfînta alianţă trebuia să facă tot posibilul pen
tu a stăvili revoluţia ameninţătoare din .Europa de răsărit. 
Armata rusă se rostogolise pînă la graniţele Transilvaniei şi 
Galiţiei. Prusia ocupase graniţa dinspre Boemia şi Silezia, îi 
lăsase pe ruşi să treacă prin teritoriul ei spre Prerau .. � .  aşa 

• Denumirea sîrbă : Vrfac. - Nota Red. 
*" Dnumirea cehă : Prerov. - Nota Red. 
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că în cîteva zile primul corp de armată rus se afla pe terito
riul Moraviei. 

Ungurii, ştiind bine că peste cîteva săptămîni vor avea de-a 
face cu numeroase forţe de luptă proaspete, nu au înaintat 
spre Viena atît de repede cum era de aşteptat de la început. 
Ca şi în cazul Pestei, ei n-ar fi putut lua Viena printr-un 
atac frontal fără să bombardeze oraşul, şi acest lucru trebuia 
evitat. Ei erau din nou siliţi, ca şi la Pesta, să întreprindă 
mişcări de învăluire, iar pentru aceasta era nevoie de timp, 
de certitudinea că ei înşişi nu vor fi ameninţaţi din flancuri 
şi din spate. Dar tocmai că ruşii îi ameninţau din spate. Pe 
de altă parte, dacă ar fi întreprins o ofensivă directă împo
triva Vienei erau de aşteptat atacuri putenice şi rapide din 
partea detaşamentelor armatei lui Radetzki. 

Ungurii au procedat, deci, foarte înţelept cind, în loc să 
înainteze rapid spre Viena, s-au limitat să cureţe treptat Un
garia de trupele imperiale, să le împresoare într-un arc mare 
de la Carpaţii mici pînă la poalele Alpilor din Stiria, să deta
şeze un puternic corp de armată la Jablunka, să întărească 
şi să apere trecătorile din munţii Galiţiei, să pornească ofen
siva împotriva Budei şi să grăbească o nouă recrutare de 
250.000 de oameni, în special în comitatele recucerite din 
Apus. In felul acesta îşi asigurau flancurile şi spatele frontului 
şi formau o armată care avea tot atît de puţin să se teamă 
de întăririle ruseşti sosite ca şi de armata imperială, atî t de 
uriaşă altădată. Această slăvită armată negru-galbenă intrase 
în Ungaria cu un efectiv de 200.000 de oameni şi abia dacă 
se întorseseră 50.000 ; ceilalţi căzuseră ucişi, bolnavi, răniţi, 
prizonieri sau trecuseră de partea ungurilor. 

E drept că ruşii ameninţă cu armate şi mai colosale. 
Urmează să sosească 1 20.000, iar după alte surse 170.000 de 
oameni. Potrivit lui „Triester Freihafen" ,  armata mobilă de 
operaţii depăşeşte cu mult cifra de 500.000 de oameni. Este 
cunoscută însă înclinaţia ruşilor spre exagerări : din cif rele 
arătate de obicei, abia- jumătate sînt trecute în listele matri
cole, iar din cei trecuţi în listele matricole iarăşi mai puţin 
de jumătate există în realitate. Austria poate fi mulţumită 
dacă ajutorul rus, scăzînd trupele necesare pentru ocuparea 
Poloniei, va consta dmtr-un efectiv real de 60.000-70.000 de 
oameni. Şi acestor trupe ungurii le vor veni de hac. 

Războiul ungar din 1 849 are multe puncte comune cu răz· 
baiul polonez din 1 830-1 83 1 .  Primul se deosebeşte însă de 
al doilea prin aceea că toate împrejurările care erau atunci 
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împotriva Poloniei acţionează astăzi în favoarea Ungariei. 
Se ştie că Lelewel insistase atunci fără succes ca, în primul 
rînd, prin emanciparea ţăranilor şi a evreilor masele poplare 
să fie antrenate în revoluţie şi, în al doilea rînd, prin răscu
larea întregii Polonii vechi să fie implicate în război cele trei 
puteri care-şi împărţiseră Polonia şi în felul acesta războiul 
să devină european. Ungurii au început cu ceea ce se în
făptuise în Polonia abia atunci cînd era prea tîrziu. Revoluţia 
în relaţiile sociale în ţară, desfiinţarea feudalismului a fost 
prima măsură în Ungaria. Antrenarea Poloniei şi a Germa
niei în război a fost cea de-a doua măsură şi prin aceasta 
războiul a devenit european. El a început prin intrarea pri
mului corp de armată rusesc pe teritoriul german, iar cu 
intrarea primului batalion francez pe teritoriul Germaniei 
acest război va face cotitura hotărîtoare. 

Prin faptul că războiul ungar a devenit european, între 
acest război şi toţi ceilalţi factori ai mişc·ării europene se 
stabileşte o interacţiune. Desfăşurarea lui influenţează nu 
numai asupra Germaniei, dar şi asupra Franţei şi Angliei. E 
puţin probabil ca burghezia engleză să tolereze transforma
rea Austriei într-o provincie rusească şi este cert că poporul 
francez nu va privi cu nepăsare cum se apropie tot mai mult 
contrarevoluţia de graniţele Franţei. Oricare ar fi rezultatul 
alegerilor din Franţa, armata, în orice caz, s-a declarat pen
tru revoluţie, iar în momentul de faţă armata are cuvîntul 
hotărîtor. Dacă armata vrea războiul - şi ea îl vrea -
atunci va fi război. 

Şi războiul va veni. Datorită fie alegerilor, fie fraternizării 
armatei cu partidul revoluţionar, care s-a şi realizat în faţa 
urnelor de vot, Parisul se află în pragul revoluţiei. In timp 
ce în sudul Germaniei se formează nucleul viitoarei armate 
germane revoluţionare, împiedicînd Prusia să participe activ 
la campania ungară, Franţa se pregăteşte să intervină activ 
în luptă. In cîteva săptămîni, poate chiar în cîteva zile, totul 
se va hotărî şi în curînd armatele revoluţionare franceze, 
ungaro-poloneze şi germane vor sărbători pe cîmpul de luptă, 
sub zidurile Berlinului, fraternizarea lor. 

Scris de F. Engels la 1 8  mai 1 849 

Publicat in 
„Noua qazetă renană" nr. 301 
in 19 mi 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din lba grmni 
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* „Către poporul Meu u 

Colonia, 1 8  mai. „Către poporul Meu I u Nu „către glo
:ioasa Mea armată I u Sînt oare ruşii bătuţi ? A bătut cumva 
vîntul din direcţia opusă şi i-a suflat, ca în martie anul trecut, 
lacheului „neobosit" al Rusiei chipiul de pe cap ? S-a dez
lănţuit oare din nou răscoala generală a „credincioşilor su
puşi u aflaţi sub stare de asediu ? 

In 1813  şi bătrînului „răposat întru domnul u * apropie
rea cazacilor i-a dat curajul necesar pentru a pune capăt 
lamentabilului său rol de laş, răfuielilor sîngeroase ale im
periului revoluţionar cărora le era expus ; şi atunci, în pofida 
cazac'ilor, başkirilor şi a „glorioasei armate" ,  care şi-a cucerit 
lauri la Jena, Magdeburg şi la Kistrinul predat celor 150 de 
francezi sss, numai promisiunile mincinoase făcute în „Che
marea către poporul meu" au făcut posibilă cruciada Sfintei 
alianţe împotriva urmaşilor revoluţiei franceze. Iar acum I 
Nu a dat oare intrarea cazacilor pe teritoriul german Hohen
zollernului întărit din nou curajul necesar pentru a renunţa 
la rolul de la;; jucat după zilele din martie şi a înlătura 
„peticul de hîrtieu interpus de revoluţie „între el şi poporul 
luiu ? Nu s-a răzbunat oare „glorioasa Mea armată" pe revo
luţie aşa cum trebuie, măcelărind la Dresda, Breslau, Poznan, 
Berlin şi pe Rin oameni fără apărare, femei şi copii cu 
şrapnele şi însemnîndu-i cu piatra-iadului ? 

Oare carta elaborată în spiritul curţilor marţiale şi acor
dată recent nu anulează din nou, „chiar fără stare de asediu•,  
ultimele concesii laşe făcute în martie : desfiinţarea cenzurii, 
dreptul de asociere şi înarmarea poporului ? 

Nu, fiul eroului de la Jena şi Magdeburg încă nu se simte 
în destulă siguranţă, în pofida alianţei cu cazacii, în pofida 
privilegiului crimelor şi l curţilor marţiale dat „glorioasei • 

• Frderic-Wilhelm al lli-la. - Nota Red. 
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haite de soldaţi dezlănţuiţi. Coroana neştirbită se teme, ea 
face apel „La poporul Meu" ,  ea „se vede silită" să ceară 
sprijin împotriva „duşmanilor interni şi externi " „poporului" 
călcat în picioare, oprimat de starea de asediu şi tratat cu 
gloanţe. 

„Prusia are menirea să apere Gemania în v remri atît de vitrege 
lmpotriva duşmanilor interni şi externi. De aceea chem încă de Pe acum 
poporul Meu la arme. Trebuie să restabilim ordinea şi legalitatea în 
statul nostru şi în celelalte state germane, acolo unde ni se cere ajutorul. 
Trebuie să făurim unitatea Germaniei, să apărăm libertatea ei împotriva 
terorii unui partid care vrea să jertfească pasiunilor sale moralitatea, 
onoarea şi credinta, unui partid care a reuşit să momească o parte a 
poporului cu înşelăciuni şi himere•.  

„Iată esenţa alocuţiunii regale" ,  strigă cloaca poliţistă 
Dumont. Şi, realmente, galeria de poliţişti venali ai lui Du
mont a găsit „esenţa" adevărată. 

„Duşmanii externi" I „Partidul terorii" ,  partidul care 
inspiră groază * viteazului Hohenzollern este cel care re
clamă intervenţia noastră în „celelalte state germane". Po
porul din Renania, Silezia şi Saxonia este chemat, „în 
numele unităţii germane" , să pună capăt mişcărilor revoluţio
nare în celelalte state germane : în Baden, Bavaria şi Saxo
nia I In acest scop se repetă momeala fericirii promise po
porului de Hohenzollern în 1813, încercatul „cuvînt regal " 
este dat din nou chezăşie şi „poporului " i se promite o re
cunoaştere ciuntită a constituţiei de la Frankfurt, precum şi 
„apărarea dreptului şi a libertăţii" împotriva „nelegiuiţilor". 
„Eu şi dinastia Mea vrem să slujim domnului " .  Oare încer
catul „cuvînt regal hohenzollernian" dat chezăşie nu este o 
cruciadă împotriva „partidului care inspiră groază coroanei 
mult-promiţătoare" ? 

Puternicul cneaz vasal al împăratului rus i-a rechemat pe 
deputaţii prusieni din Frankfurt numai pentru a se pune 
acum, după promisiunile sale din martie, „în fruntea Germa
niei " .  Adunarea conciliatoare şi Camera acordată au fost 
dizolvate, „peticul de hîrtie" a fost înlocuit de constituţia 
elaborată în spiritul curţilor marţiale şi de tribunalele mi
litare sîngeroase numai pentru a garanta poporului „apărarea 
dreptului şi a libertăţii" ! 

Şi libertatea presei este sugrumată, presa din Erfurt este 
pusă sub cenzură, ziarele din întregul Poznan, din Breslau, 

* In original joc de cuvinte : „Schreckenspartei" şi ,.Partei s 
Schreckens".  - Nota Red. 
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din oraşele de provincie ale Sileziei şi la Berlin, chiar şi „Na
tional-Zeitung" ,  sînt de-a dreptul suspendate. La Disseldorf 
cenzura este din nou introdusă de jure *, iar de facto ** 
presa este cu totul suprimată (gzetele din Disseldorf, „Noua 
gazetă renană" etc.) , acordîndu-se pînă la urmă supuşilor 
„liberi" doar cloace poliţiste murdare ca „Kălnische Zeitung" 
şi fiţuica-revolver de la Berlin ***.  Şi toate acestea pentru 
a nu lăsa nici urmă de îndoială în ceea ce priveşte valoarea 
„cuvîntului regal" I 

Intr-adevăr, cuvîntul Hohenzollenului merită ca, de 
dragul întăririi curajului regal, poporul să îmbrace uniforma 
militară, pentru a procura, potrivit legii Landwehrului, ne
vestelor rmase acasă o pomană regală de un taler pe lună 
care „să le ferească de cerşetorie " .  

Scris l a  1 8  mai 1 849 

Publicat în 
„Noua qzetă renană "  r. 301 
din 19 mai 1849 

• - de drept. - Nota Trad. 
•• - de fapt. - Nota Trad. 

e tipărşte după textul 
apărut in ziar 

Trds in lmba g ermani 

••• „Neue Pressiche Zeitung• („Kreuz-Zitung"). - Nota Red. 
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Către muncitorii din Colonia 

In sfîrşit, vă avertizăm să vă feriţi de orice puci la Co
lonia. Dată fiind situaţia militară a Coloniei, aţi suferi o 
înfrîngere ireparabilă. Aţi văzut, la Elberfeld, cum burghezi a  
trimite î n  foc p e  muncitori, iar după aceea î i  trădează î n  mo
dul cel mai mîrşav. Starea de asediu la Colonia ar demoraliza 
întreaga Renanie şi ar fi consecinţa necesară a oricărei răs
coale întreprinse de voi în acest moment. Pe prusieni îi va 
exaspera liniştea voastră. 

Şi acum redactorii „Noii gazete renane" vă mulţumesc, la 
despărţire, pentru simpatia pe care le-aţi arătat-o. Ultimul 
lor cuvînt va fi întotdeauna şi pretutindeni : emanciparea 
clasei muncitoare I 

Scris la 18 mai 1 849 

Publicat în 
„Noua gazetă renană• nr. 301 
din 19 ai 1 849 

Redacţia „Noii gazete renane" 
Se tipăreşte dupi textul 
apărut în ziar 

Trads din limba germană 
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K. ARX şi F. ENGELS 

Articole şi documente 

31 mi - iulie 1 849 



Către redacţia lui „Frankfurter Journal " 

Rog onor. redacţia lui „Frankiurter Journar sa msereze 
in ziar la loc vizibil şi cu litere grase declaraţia de mai jos ; 
dacă aceasta se poate face numai sub formă de anunţ plătit, 
rog să se treacă suma respectivă în contul lui J. Weydemeyer, 
redactor la „Neue Deutsche Zeitung" 354 • 

Bingen, 31 mai 

Dr. Karl Marx 

Declaraţie 

Redacţia „Noii gazete renane • se consideră obligată să 
aducă la cunoştinţa corespondenţilor ei şi a publicului că nu 
are nimic comun cu fiţuica care apare la Colonia sub titlul 
"Westdeutsche Zeitung" 355, Subsemnaţii redactori îşi rezervă 
dreptul să comunice separat data şi locul unde va apărea din 
nou „Noua gazetă renanău. 

Redacţia „Noii gazete renane" 
Karl Marx. Ernst Dronke. Friedrich Engels. 

P. Frelllgrath. Oeorg Weerth. F. Wolfj. . Wolfj 

Scris de K. Marx la 3 1  mai 1849 

Declaraţie publicată in 
„Neue Deutsche Zeitung• nr. 
129 şi 133 din 2 şi 1 iunie 1 849 şi in 
ediţia a II-a a lui 
„Neue Kolnische Zeitunq• nr. 126 
din 3 iunie 1849 

Se tipăreşte după manuscris 

Tradus din limba germani 
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Friedich Engels 

• Răscoala revoluţionară din Palatinat şi Baden 118 

Kaiserslautern, 2 iunie. Ziarele contrarevoluţionare ger
mane caută în fel şi chip să ponegrească revoluţia din Pala
tinat şi Baden. Ele nu se jenează să susţină că întreaga 
răscoală n-ar avea alt sc·op decit „să predea francezilor" 
Palatinatul, Badenul şi indirect întreaga Germanie. In felul 
acesta ele tind să reînvie vechea ură contrarevoluţionară faţă 
de francezi, care îşi are obîrşia în aşa-zisele vremuri bune 
din trecut, contînd să-i îndepărteze prin aceasta de noi pe 
bunii noştri fraţi germani din Germania de nord şi de răsărit. 
Dar de ce salută tocmai aceste fiţuici murdare şi mincinoase, 
care acuză Palatinatul şi Badenul că s-au vîndut francezilor, 
;ntrarea ruşilor în Ungaria, trecerea trupelor ruseşti prin 
Prusia, ba chiar şi noua Sfîntă alianţă între Rusia, Austria 
şi Prusia 1 Ca o confirmare ajunge să ne referim doar la 
unul din aceste ziare - la „Kolnische Zeitung" .  

Aşadar, dacă pentru înăbuşirea libertăţii ungare ruşii 
intră pe teritoriul german, pe pămîntul prusian - aceasta 
nu înseamnă înaltă trădare I Dacă regele Prusiei încheie o 
alianţă cu croaţii şi cu ruşii pentru ca ultimele rămăşiţe ale 
libertăţii germane să fie călcate sub copitele cailor căzăceşti 
- aceasta nu înseamnă înaltă trădare I Dac'ă noi toţi, dacă 
întreaga Germanie de la Niemen pînă la Alpi este trădată 
şi vîndută de nişte despoţi laşi ţarului rus - aceasta nu în
seamnă înaltă trădare I Dar dacă Palatinatul se bucură de 
iiimpatia francezilor, şi mai cu seamă de simpatia alsacieni
lor, dacă el nu întoarce spatele plin de o automulţumire stu
pidă la aceste manifestări de simpatie, dacă el trimite la 
Paris oameni pentru a cunoaşte starea de spirit din Franţa, 
noua cotitură iminentă din politica Republicii franceze 837 -
toate acestea, fireşte, înseamnă trădare de patrie, înaltă tră· 
dare, înseamnă să vinzi Germania Franţei, „duşmanului er-
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ditaru ,  „duşmanului imperiului 11 I Aşa judecă ziarele contra
revoluţionare. 

Da, stimaţi domni „prin graţia lui dumnezeu 11 , tocmai aşa 
au acţionat Palatinatul şi Badenul, şi nu le este ruşine de ac
ţiunile lor. Da, dacă toate acestea înseamnă înaltă trădare, 
atunci întreaga populaţie a Palatinatului şi a Badenului este 
formată din două milioane şi jumătate de vinovaţi de înaltă 
trădare I La drept vorbind, poporul din Palatinat şi din Baden 
nu au înfăptuit revoluţia pentru ca în lupta iminentă dintre 
apusul liber şi răsăritul despotic ele să fie de partea despoţilor. 
Poporul din Palatinat ca şi poporul din Baden au înfăptuit 
revoluţia pentru că nu vor să fie părtaşe la înnăbuşirea mişe
lească a libertăţii, fapt care în ultimele luni a acoperit de 
ruşine Austria, Prusia şi Bavaria, pentru că nu permit să fie 
transformate şi ele într-o unealtă de înrobire a fraţilor lor. 
Armatele Palatinatului şi ale Badenului au aderat fără re
zervă la mişcare : ele s-au dezis de jurămîntul depus suve
ranilor perfizi şi au trecut, ca un singur om, de partea po
porului. Nici cetăţenii, nici soldaţii nu doresc să lupte alături 
de c"roaţi şi cazaci împotriva libertăţii. Dacă despoţii de la 
Olmitz, Berlin şi Minchen vor reuşi să mai găsească soldaţi 
atît de decăzuţi incit să fie gata să stea alături de başl�iri, 
panduri, croaţi şi alte lepădături de teapa lor, pentru a lupta 
cu aceste hoarde de barbari sub acelaşi steag, - cu atît mai 
rău. Oricît de mult ne-ar durea, nu ne vom uita la aceşti 
mercenari ca la fraţii noştri germani, ci ca la nişte cazaci şi 
başkiri, şi nu ne vom sinchisi că în fruntea lor se află un tră
dător - fostul ministru de război l imperiului 358• 

In momentul de faţă, cînd războiul european, războiul 
popular, bate la uşă, este în general ridicol să vorbim de 
„înaltă trădare u şi de alte acuzaţii care amintesc de prigoana 
împotriva demagogilor. Peste cîteva săptămîni, poate chiar 
peste cîteva zile, armatele Apusului republican şi cele ale 
Răsăritului înrobit se vor înfrunta pe teritoriul german într-o 
luptă hotărîtoare. Germania nici nu va fi întrebată dacă con
simte sau nu - iată pînă unde au dus-o suveranii ei şi bur
ghezia I Germania nu va participa activ la război ; fără voia 
ei, fără putinţă de împotrivire, războiul se va năpusti asupra 
ei. Acesta este locul de onoare pe care-l ocupă Germania în 
iminentul război european, datorită conducătorilor din martie, 
Camerelor din martie şi nu mai puţin datorită Adunării naţio
nale din martie. Nici vorbă nu poate fi de interesele germane, 
de libertatea germană, de unitatea germană, de prosperitatea 
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germană atunci cînd în joc este libertatea sau subjugarea, 
fericirea sau nefericirea întregii Europe. Aici dispar toate 
problemele naţionale, aici nu există decît o problemă I Vreţi 
să fiţi liberi, sau vreţi să ajungeţi sub călcîiul Rusiei ? Iar 
ziarele contrarevoluţionare mai vorbesc de „înaltă trădareu ,  
c a  ş i  cum Germania, care v a  fi transformată î n  curînd într-o 
arenă pasivă de luptă între două armate, ar mai putea fi 
cumva trădată ! Fără doar şi poate că acum un an lucrurile 
stăteau altfel. Anul trecut germanii puteau începe lupta îm
potriva jugului rus, îi puteau elibera pe polonezi, mutind ast
fel războiul pe teritoriul rus, luptînd pe socoteala Rusiei. 
Acum însă, mulţumită suveranului nostru, războiul va fi 
purtat pe pămîntul nostru şi pe socoteala noastră, acum si
tuaţia este de aşa natură, incit pentru Germania războiul 
european de eliberare este totodată un război civil în care 
germanii vor lupta unii împotriva altora. 

Iată ce datorăm trădării suveranilor noştri şi moliciunii 
reprezentanţilor noştri populari, şi dacă ceva poate fi numit 
înaltă trădare, apoi este tocmai aceasta ! Pe scurt, în marele 
război de eliberare, care va cuprinde întreaga Europă, Pala
tinatul şi Badenul vor fi de partea libertăţii împotriva robiei, 
de partea revoluţiei împotriva contrarevoluţiei, de partea 
poporului împotriva suveranilor, de partea Franţei, Ungariei 
şi Germaniei revoluţionare împotriva Rusiei, Austriei, Prusiei 
şi Bavariei absolutiste. Iar dacă domnilor „tînguitori " le place 
să numească aceasta înaltă trădare, atunci în întregul Pala
tinat şi Baden nimeni nu va ţinc seama de urletele lor. 

Scris de F. Engels l a  2 iunie 1849 

Publicat în „Bote ir Stadt und Lan d "  
r ,  1 10 din 3 iunie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limbâ germant 
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1 3  iunie 

Pris, 21 iuie 

Cunoaşteţi destul de bine populaţia Parisului, pentru a 
vă  da seama apriori cit de ridicolă este învinuirea de laşi
tate ce i-a fost adusă. Inţeleg totuşi că, mai cu seamă în 
Germania, evenimentele de la 1 3  iunie par cu totul inexpli
cabile, dind prilej la tot felul de răstălmăciri răuvoitoare. 

Personajul principal de la 1 3  iunie n-a fost poporul, ci 
„Muntele" 359• E drept ci la spatele „Muntelui " se afla la 
rîndul lui un comitet secret 360, care îl împingea înainte, si
lindu-l mai mult sau mai puţin pe Ledru-Rollin să joace 
acest rol. 

Principala greşeală a „Muntelui " a fost încrederea lui în 
victorie. El era atît de sigur de această victorie, încît spera 
să obţină totul printr-o manifestaţie paşnică. In felul acesta 
a dat guvernului prilejul să-l învingă fără luptă. Coloana 
care înainta pe bulevarde venind de la Chateau d'Eau era cu 
desăvîrşire neînarmată. La rîndul său, guvernul, pus la cu
rent de spionii săi asupra tuturor amănuntelor, a dispus în 
secret ca garda naţională, vînătorii din Vincennes şi alte 
trupe să ocupe pe nesimţite toate punctele importante. Co
loana a fost pur şi simplu încercuită şi, chiar dacă ar fi fost 
înarmată, nu ar fi putut opune nici o rezistenţă. Şi cu atît mai 
puţin fiind neînarmată I Changarnier, care luase toate măsu
rile necesare, s-a dovedit atît de iscusit, încît să nu dea 
alarma. Ca la un semn de baghetă, toate punctele importante 
s-au pomenit ocupate de armată. Vă daţi seama că masa ne
înarmată s-a împrăştiat în toate părţile pentru a-şi procura 
arme ; dar şi depozitele de arme pregătite pentru cazul unei 
insurecţii erau sechestrate de guven şi puse sub pază mili
tră. Astfel insurecţia a fost zădănicită prin şiretenie. Iată 
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tot secretul acestei zile fără precedent în istoria revoluţiei 
franceze. Poate aţi citit în ziarele germane despre baricade 
luate fără trudă. Aceste baricade nu erau însă altceva decît 
cîteva scaune aruncate în stradă pentru a stăvili o clipă cava 
leria năpustită asupra unor oameni neînarmaţi. 

La aceasta s-au mai adăugat şi alte împrejurări care au 
făcut inevitabil ruşinosul deznodămînt al lui 13 iunie. 

Exact în momentul în care la Conservatorul de artă 361 
Ledru-Rollin şi adepţii săi erau ocupaţi cu constituirea lor ca 
guven provizoriu, comitetul socialist secret se ocupa cu 
acelaşi lucru. El voia să  se proclame Comună. Aşadar, încă 
înainte de răsturnarea puterii existente insurecţia se şi scin
dase în două tabere şi, lucru important, partidul popular nu 
era partidul „Muntelui" .  Singur acest fapt vă lămureşte multe. 
lncă în urmă cu cîteva zile comitetul secret voia să înc·eapă 
răscoala în cursul nopţii, luînd astfel guvenul prin surprin
dere. Dar „Muntele• şi aliaţii lui, „amicii constituţiei "  (par
tidul „National ") 362, s-au opus. Aceştia voiau să aibă ei înşişi 
iniţiativa. Poziţia adoptată de Ledru-Rollin în Cameră 363 tre
buia să servească drept chezăşie că „Muntele" se hotărîse la 
acţiuni serioase. Astfel, pe de o parte, a fost frîntă energia 
pentru o acţiune imediată şi a fost pregătită manifestaţia 
paşnică. Pe de altă parte, poporul, văzîndu-1 pe Ledru-Rollin 
compromiţîndu-se atît de vădit în Adunarea naţională, a 
crezut că Ledru-Rollin are întinse legături în armată, un plan 
bine chibzuit şi foarte vast etc. Cit de surprins, deci, trebuie 
să fi fost poporul cînd a ieşit la iveală că puterea lui Ledru
Rollin nu era decît o ficţiune şi că doar guvernul luase mă
suri de prevedere şi de atac. După cum vedeţi, ambele par
tide revoluţionare s-au paralizat şi s-au înşelat unul pe altul. 
Amintirea vie în popor a comportării mai mult decît echi
voce a „Muntelui "  şi, în special, a lui Ledru-Rollin în mai şi  
iunie şi, în sfîrşit, holera, care a bîntuit cu furie mai ales în 
c·artierele muncitoreşti, au pus vîrf la toate. In general, 
13 iunie 1 849 nu este decît revanşa pentru iunie 1 848. Atunci 
proletariatul a fost părăsit de „Munte ",  acum „Muntele " a 
fost părăsit de proletariat. 

Oricît de grea ar fi pentru partidul nostru în întreaga 
Europă ziua de 13 iunie, ea are o latură pozitivă, şi anume 
că, exceptînd Lyonul m, partidul contrarevoluţionar din Adu-



narea naţionald a obţinut supremaţia fără multă vărsare de 
sînge. El nu numai că se va destrăma, dar fracţiunea lui ex
tremă va împinge lucrurile pînă într-acolo, încît va căuta să 
se scuture pînă şi de incomoda aparenţă de republică şi 
atunci veţi vedea cum va fi spulberat dintr-o suflare, cum 
februarie se va repeta cu şi mai multă forţă. 

Scris de K. Marx la 21 iunie 1849 

Publicat ln ziarul 
„Der Volksfreund" nr. 26 
din 29 iunie 1 849 
emnat : K. M-x 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Karl Mx 

Către redactorul ziarului „La Presse " 

Notiţa cu pnvue la şederea mea la Paris, pe care aţi 
publicat-o în „La Presseu din 26 iulie şi pe care au reprodus-o 
textual alte ziare, conţine fapte denaturate în aşa măsură, 
încît mă văd silit să răspund în cîteva cuvinte. 

In primul rînd, „Noua gazetă renană" , al cărei proprie
tar 365 şi redactor-şef am fost, nu a fost interzisă niciodată. 
Apariţia ei a fost oprită timp de inei zile în urma instituirii 
stării de asediu. Indată după ridicarea stării de asediu gazeta 
a apărut din nou şi a continuat să apară în cursul mmătoarelor 
şapte luni. Guvernul prusian, văzînd imposibilitatea inter
ziceri[ gazetei pe bază legală, a recurs la un mijloc original 
- - a îndepărtat pe proprietarul ei, adică mi-a interzis şederea 
în Prusia. Asupra legalităţii acestei măsuri va hotărî Camera 
deputaţilor din Prusia, care trebuie să se întrunească în 
curînd. 

După ce mi-a fost interzisă şederea în Prusia, am plecat 
mai întîi în marele ducat Hessen, unde, ca şi în tot restul 
Germaniei, mi s-a permis să domiciliez. La Paris nu am venit 
nicidecum în calitate de emigrant, cum afirmă ziarul dv., ci 
absolut de bunăvoie, avînd un paşaport în regulă, şi cu unicul 
scop de a-mi completa materialele adunate pentru lucrarea 
mea de istorie a economiei politice, începută încă cu cinci ani 
în urmă. 

De asemenea nu am primit ordinul de a părăsi Parisul 
imediat ; mi s-a acordat timpul necesar pentru a protesta la 
ministrul de intene. Am înaintat acest protest şi aştept re
zultatul 368• 

Primiţi etc. 

Scris aproximativ 
la 27 iulie 149 

Publicat în ziarul „La Presse" 
din 30 iulie 1 849 

Dr. K. Marx 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba franceză 



Din manuscrisele postume ale lui 
AL MAX 

şi 
FRIEDRICH NGLS 





Karl Marx 

Salariul 367 

[A] 

In expunerile precedente am arătat că : 
1 }  Salariul = preţul mărfii. 

593 

Determinarea salariului coincide deci în general cu de
terminarea generală a preţului. 

Activitatea omenească = marfă. 
Manifestarea vieţii - activitatea vitală - constituie doar 

un mijloc ; existenţa separată de această activitate - scopul. 
2) Ca marfă, salariul depinde de concurenţă, de cerere 

şi ofertă. 
3) Ofeta însăşi depinde de cheltuielile de producţie, adică 

de timpul de muncă necesar pentru producerea mărfii. 
4) Raportul invers dintre profit şi salariu. Antagonismul 

dintre cele două clase a căror existenţă economică se ex
primă prin profit şi salariu. 

5) Lupta în jurul sporirii sau reducerii salariului. Asocie
rea muncitorilor. 

6) Preţul mijlociu sau normal al muncii, minimul, există 
numai pentru clasa muncitorilor, şi nu pentru fiecare munci
tor în parte. Coaliţii ale muncitorilor pentru menţinerea 
salariului. 

7) Influenţa pe care o au asupra salariului desfiinţarea 
impozitelor şi a taxelor vamale protecţioniste, reducerea ar
matelor etc. In medie, minimul = preţul mijloacelor de sub
zistenţă necesare. 

3N - Marx Engels - Opere. voi. 6 
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[BJ 

COMPLETARI 

I. Atkinson 

1 .  Handloomweavers * . (Muncesc cîte 15 ore pe zi) . (Nu
mărul lor se ridică la o jumătate de milion) 868• 

„Mizeria în care trăiesc ţesătorii manuali este soarta 
inevitabilă a tuturor celor care se îndeletnicesc cu o muncă 
ce se învaţă uşor şi e mereu ameninţată de primejdia de a fi 
înlăturată de mijloace de producţie mai ieftine. In condiţiile 
unei oferte atît de mari, încetarea pentru scurt timp a cererii 
duce la criză. Dispariţia, ca inutilă, a unei ramuri de muncă 
şi apariţia alteia provoacă suferinţe vremelnice. E.:emplul 
ţesătorilor manuali de bumbac din districtul Dacca din India : 
în urma concurenţei maşinilor engleze, ei mor de foame sau 
sînt nevoiţi să se întoarcă la agricultură" .  (Extras din cuvîn
tlrea rostită de dr. Bowring în Camera comunelor, în 
iulie 1 835) 869• 

(Acest exemplu de trecere de la o ocupaţie la alta trebuie 
folosit în polemica împotriva bazaconiilor liber-schim
biste 370) . 

2. De spus cîteva cuvinte cu privire la teoria populaţiei. 
3. Influenţa pe care schimbarea şi dezvoltarea diviziunii 

muncii o exercită asupra determinării salariului. 

II. Carlyle 

1 .  Trebuie ţinut seama nu numai de cuantumul salariului. 
Şi din punctul de vedere al calităţii el se schimbă, este de
terminat de j ocul întîmplării. 

2. Superioritatea salariului constă în aceea că la baza 
leglturii dintre muncitor şi patron se află numai necesitatea, 
avantajul, comerţul. N-a mai rămas nimic patriarhal, ca în 
evul mediu. 

Legile cu privire la asistenţa săracilor, stîrpirea şobolani
lor, chargeable labourers 871• 

3 .  Cci mai mare parte a muncii nu este skilled labour **. 

* - Ţesători care lucrează la rzbaie manuale de ţesut. -
Nota Trad. 

0 - muncă c alificată. - Nota Trad. 
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4. Întreaga teorie a malthusienilor şi economiştilor se r
duce la ideea că munc'itorii sînt în stare să reducă cererea, 
abţinîndu-se de a mai face copii. 

III. MacCulloch 

„Salariul zilnic pe care-l primeşte muncitorul reprezintă 
mărimea obişnuită a profitlui pe care-l realizează proprie
tarul maşinii numite om şi care cuprinde şi suma necesară 
pentru to replace das wear und tear of the machines ' ,  sau, 
ceea ce este acelaşi lucru, pentru a înlocui pe muncitorii 
bătrîni, care şi-au pierdut capacitatea de muncă, cu alţii 
noi" i12. 

IV. John Wade 

1 .  „Dacă scopul urmărit este de a face din muncitor o m.
şină din care să se poată scoate o cantitate cît mai mare de 
muncă într-o ramură de activitate dată, atunci nu există un 
mijloc mai eficace decît diviziunea muncii " 3î3• 

2. Scăderea salariilor îi de termină pe muncitori fie să-şi 
restrîngă cheltuielile, fie să-şi sporească productivitatea 
muncii, de pildă în fabricile cu maşini (şi în general) lucînd 
un număr mai mare de ore, sau - la meseriaşi, ţesători ma
nuali etc. - producînd mai mult în acelaşi interval de timp. 
Dar tocmai pentru că salariile lor au sczut datorită des
creşterii cererii, înseamnă că ei măresc oferta într-un mo
ment neprielnic. In urma acestui fapt salariile scad şi mai 
mult, şi atunci vin burghezii şi spun : „Dacă aceşti oameni 
ar vrea să muncească I "  

3 .  Este de altfel o lege generală c ă  nu pot exista două pre
turi de piaJă, şi anume : domină preţul de piaţă cel mai scăzut  
{ la mărfuri de aceeaşi calitate) . 

Să presupunem că există 1 .000 de muncitori la fel de iscu
siţi ; 50 nu au de lucru ; în cazul acesta preţul este determi
nat nu de cei 950 de muncitori ocupaţi, ci de cei 50 neocupaţi. 

Totuşi această lege a pretului de piată apasă asupra mărfii 
muncă mult mai greu decît asupra celorlalte mărfuri, pentru 
că muncitorul nu-şi poate depozita marfa, ci trebuie să-şi 

* - a înlocui uzura mşinii. - Nota Trad. 
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vîndă adivitdtea vitală sau, lipsit fiind de mijloace de sub
zistentă, să moară. 

Marfa muncă, pe care o vinde muncitorul, se deosebeşte 
de celelalte mărfuri în special prin caracterul ei trecător, prin 
aceea că nu poate fi acumulată şi că oferta ei nu poate fi 
mărită sau micşorată tot atît de uşor ca la alte produse. 

4. Umanitarismul capitaliştilor constă în a cumpăra cit 
mai multă muncă la un preţ cit mai redus. Muncitorul agricol 
primeşte vara mai mult lecit iarna, cu toate că iarna are ne� 
voie de mai multă hrană, de combustibil, de vesminte 
mai calde. 

5. De pildă, suprimarea duminicilor ar fi o curată pierdere 
pentru muncitori. Patronii caută să micşoreze salariul în aşa 
fel, incit, păstrînd cuantumul său nominal, îi silesc pe mun
citori să lucreze, de pildă, un sfert de oră mai mult, scurtează 
pauza la prînz etc. 

6. Mărimea salariului depinde de schimbările modei, de 
schimbarea anotimpurilor şi de fluctuaţiile comerţului 374 • 

7. Dacă, înlăturat de maşină, muncitorul trece la o altă 
ramură de muncă, aceasta este, de regulă, o ramură mai 
proastă. El nu se întoarce niciodată la situaţia sa anterioară. 

Maşina şi diviziunea muncii înlocuiesc munca mai scumpă 
cu una mai ieftină. 

Muncitorilor li s-au propus : 
t )  case de economii ; 2) să înveţe tot felul de munci posi

bile (în felul acesta, dacă s-ar produce un surplus de ofertă 
de muncitori într-o ramnră de muncă, el s-ar produce imediat 
în toate celelalte ramuri) . 

8. In perioadele de stagnare : 
a) sistarea lucrului ; b) scăderea salariului ; c) acelaşi sa

lariu 375 şi un număr mai mic de zrile de lucru într-o săptămînă. 
9. In ceea ce priveşte combinations of trade * trebuie re

marcat : 
1 )  Cheltuielile muncitorilor. (Cheltuieli) . Inventarea maşi

nilor ca urmare a coaliţiilor. O altă diviziune a muncii. Scă
derea salariului. Mutarea fabricilor în alte localităţi. 

2) Dacă ei toţi ar reuşi să menţină salariul la un nivel .t ît 
de ridicat incit profitul să scadă mult sub nivelul profitului 
mijlociu din alte ţări, sau capitalul să crească mai încet, 
atunci industria tării s-ar ruina, iar muncitorii împreună cu 
patronii - cu atît mai mult. 

• - asociaţiile profesionale. - Nota Trad. 
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Cu toate că reducerea vreunui impozit nu aduce munci
torilor nici un folos, majorarea lui, dimpotrivă, le aduce pre
judicii. Partea pozitivă a creşterii impozitelor în ţările bur
gheze dezvoltate este că, datorită acestui fapt, ţăranii cu 
gospodărie mică şi micii propietari (meseriaşii etc.) se rui
nează şi sînt aruncaţi în rîndurile clasei muncitoare. 

Influenţa pe care o exercită asupra salariului irlandezii în 
Anglia şi germanii în Alsacia. 

V. Babbage 

Trucksystem 376• 

VI. Andrew U re 377 

Principiul general al industriei moderne : să înlocuiască 
pe adulţi prin copii, pe muneitorii iscusiţi prin muncitori ne
iscusiţi, pe bărbaţi prin femei. 

Egalizarea salariului. Caracteristica principală a industriei 
moderne. 

VII. Rossi 878 

D-l Rossi consideră că : 
Fabricantul scontează muncitorului numai partea lui din 

produs, pentru că muncitorul nu este în stare să aştepte vîn
zarea produsului. Aceasta este o operaţie de speculă, care nu 
are nemijlocit nici o legătură cu procesul de producţie. Dacă 
muncitorul se poate întreţine singur pînă la vînzarea pro
dusului, ca asociat, el îşi va obţine după aceea partea care 
îi aparţine. 

Prin urmare salariul nu este, asemenea capitalului sau 
pămîntului, un element constitutiv al produsului. El nu este 
decît un element accidental, o formă a stării noastre sociale. 
Salariul nu face parte din capital. 

Salariul nu este un factor necesar în producţie. El poate 
să dispară în cadrul unei alte organizări a muncii. 
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[VIII.) Cherbuliez 

1 .  „Sporirea capitalului productiv nu însenă neapărat 
sporirea părţii destinate aprovizionării muncitorilor. Cantita
tea de materii prime şi numărul maşinilor poate să crească, 
în timp ce partea destinată aprovizionării muncitorilor să 
descrească. 

Preţul muncii depinde : a) de cantitatea absolută a capi
talului productiv ; b) de corelaţia dintre diferitele elemente 
ale capitalului - două fapte sociale asupra cărora voinţa 
muncitorilor nu poate exercita nici o influenţă. 

2. Nu atît consumul absolut al muncitorului, cit consumul 
său relativ face ca situaţia sa s. fie fericită sau nefericită. 
Dincolo de limitele consumului necesar, plăcerile nostre au 
în fond o valoare relativă" 379• 

Cînd se vorbeşte despre scăderea sau creşterea salariu
lui, nu trebuie niciodată să pierdem din vedere întreaga piaţă 
mondială şi situaţia muncitorilor din diferite ţări. 

Incercările nivelatoare şi alte încercări de a stabili un 
salariu just. 

Minimul salariului se schimbă şi el, scăzînd din ce în ce 
mai mult. Exemplul cu rachiul. 

[IX.] Bray 

CASELE DE 'ONOlll 380 
Un triplu instrument în mîinile despotismului şi ale ca

pitalului. 
1 .  Banii se reîntorc la banca naţională, care scoate profit 

împrumutîndu-i din nou capitaliştilor. 
2. Un lanţ de aur de care guvernul ţine legată o mare 

parte a clasei muncitoare. 
3. In afară de aceasta se dă astfel în mîinile capitaliştilor 

ca atare o nouă armă. 

Odată scăzut, salariul nu se mai ridică niciodată la nivelul 
său anterior. Salariul absolut şi salariul relativ. 
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[S] 

I. Ce influenţă exercită asupra salariului 
creşterea forţelor de producţie ? 

(VEZI VI, 3) * 

Maşini ; diviziunea muncii. 
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Munca se simplifică. Cheltuielile necesare pentru produce
rea ei se micşorează. Ea devine mai ieftină. Concurenţa din
tre muncitori creşte. 

Trecerea de la o ramură de muncă la alta. In legătură cu 
aceasta, însuşi dr. Bowring vorbeşte în parlament, în 1 835, 
despre ţesătorii manuali de bumbac din districtul Dacca din 
India. 

Noul fel de muncă în care este aruncat muncitorul este 
mai prost decit cel dinainte, mai subordonat. Munca adulţilor 
este înlocuită prin munca copiilor, munca bărbaţilor prin 
munca femeilor, munca muncitorilor mai iscusiţi prin munca 
unor muncitori mai puţin iscusiţi. 

Ori creşte numărul orelor de muncă, ori scade salariul. 
Concurenta dintre muncitori constă nu numai în faptul că 

unul se vinde mai ieftin decit celălalt, ci şi în faptul că unul 
munceşte pentru doi. 

Creşterea forţelor de producţie în general are drept con
secinţă : 

a) că situaţia muncitorului în comparaţie cu situaţia capi
talistului se înrăutăţeşte relativ, şi valoarea plăcerilor este 
relativă. Plăcerile înseşi nu sînt în fond nimic altceva decit 
plăceri sociale, relaţii, corelaţii ; 

b) muncitorul devine din ce în ce mai mult o forţă de pro
ducţie unilaterală, care produce cit mai mult într-un timp cit 
mai scurt. Munca iscusită se transformă tot mai mult în muncă 
simplă ; 

c) salariul devine din ce în ce mai dependent de piaţa mon
dială, iar situaţia muncitorilor din ce în ce mai instabilă ; 

d) în capitalul productiv, partea care revine maşinilor şi 
materiilor prime creşte mult mai repede decit partea desti
nată aprovizionării muncitorilor. Sporirea capitalului produc
tiv nu este deci însoţită de o creştere corespunzătoare a ce
rerii de muncă. 

• Vezi volumul de faţă, pag. 6061 1 .  - Nota Red. 
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Salariul depinde : 

.) de masa capitalului productiv în general ; 
�) de corelaţia dintre părţile sale componente. 
Muncitorul nu are nici o mfluenţă nici asupra celei dintîi, 

nici asup1 a celei de-a doua. 
(Dacă nu ar avea loc oscilaţiile salariului, muncitorul nu 

ar cîştiga nimic de pe urma dezvoltării civilizaţiei, situaţia sa 
ar rămîne staţionară) . 

In ceea ce privieşte concurenţa dintre muncitori şi maşini 
trebuie spus că muncitorii manuali (de pildă ţesătorii manuali 
de bumbac) suferă mai mult decît muncitorii care lucrează la 
maşini direct în fabrici. 

Orice dezvoltare a unei noi forţe de producţie este în ace
laşi timp o armă împotriva muncitorilor. De pildă, toate per
fecţionările în domeniul mijloacelor de comunicaţie uşurează 
concurenţa muncitorilor din diferite localităţi şi transformă 
concurenţa locală într-una naţională etc. 

Ieftinirea tuturor mărfurilor, care, de altfel, nu priveşte 
mijloacele strict necesare pentru trai, face ca muncitorul să 
poarte zdrenţe pestriţe, mizeria lui căpătînd astfel culorile 
civiliza ţi ei. 

II. Concurenţa dintre muncitori şi patroni 

.) Pentru determinarea salariului relativ este necesar să 
relevăm că pentru muncitor şi pentru patron talerul are va
lori diferite. Muncitorul este nevoit să cumpere totul mai 
scump şi de calitate mai proastă. Cu talerul lui nu se poate 
cumpăra marfă atît de multă şi atît de bună cît se poate cum
p.ra cu talerul patronului. Muncitorul este nevoit să fie risi
pitor, cumpărînd şi vînzînd în pofida tuturor principiilor eco
nomice. Aici trebuie să remarcăm în genere că nu avem în 
vedere decît o singură latură, şi anume salariul însuşi. Dar 
exploatarea muncitorului reîncepe din momentul în care el 
începe să schimbe pe alte mărfuri preţul muncii sale. 

Epiciers *, cămătari, proprietari de imobile - tout le 
monde l'exploite encore une fois **.  

�) Dispunînd de mijloacele de muncă [Beschaftigungs
mittel] , patronul dispune totodată şi de mijloacele de subzis-

* - Băcani. - Nota Trad. 
-* - toată lumea îl exploatează încă o dată. - Nota Trad. 
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tentă ale muncitorului, adică viaţa muncitorului depinde de 
patron ; de arătat cum muncitorul însuşi reduce la un simplu 
mijloc de existenţă pînă şi activitatea sa vitală. 

y) Marfa muncă are inconveniente mari în comparaţie cu 
celelalte mărfuri. In concurenţa cu muncitorii, pentru capita
list nu-i vorba decît de profit, pentru muncitor - de exis
tenţă. 

Marfa muncă are un caracter mai trecător decît celelalte 
mărfuri . Ea nu poate să fie acumulată. Oferta de muncă nu 
poate fi mărită sau micşorată tot atît de uşor ca la celelalte 
mărfuri. 

o) Regim de fabrică. Legiuirile în materie de închiriere 
le locuinţe. Trucksystem, în cadrul căruia patronul îl înşală 
pe muncitor majorînd preţurile mărfurilor, fără a-i schimba 
sal ari ul nominal. 

III. Concurenţa muncitorilor între ei 

a) Potrivit unei legi economice generale, nu pot exista 
două preţuri de piaţă. Din 1 .000 de muncitori deopotrivă de 
iscusiţi, salariul îl determină nu cei 950 de muncitori ocupaţi, 
ci cei 50 neocupaţi. Influenţa pe care o exercită irlandezii 
asupra situaţiei muncitorilor englezi şi germanii asupra si
tuaţiei muncitorilor alsacieni. 

b) Muncitorii se concurează între ei nu numi atunci cînd 
unul îşi oferă munca pentru o plată mai redusă decît altul, 
dar şi atunci cînd unul lucrează pentru doi. 

Avantajul pe care-l au muncitorii necăsătoriţi faţă de cei 
căsătoriţi etc. 

Concurenţa dintre muncitorii de la ţară şi cei de la oraşe. 

IV. Oscilaţiile salariului 

Ele sînt determinate : 
1 .  De schimbările modei. 
2. De schimbarea anotimpurilor. 
3. De oscilaţiile comerţului. 
In caz de criză : 
c) muncitorii sînt nevoiţi să-şi limiteze cheltuielile lor 

sau să-şi sporească productivitatea muncii, lucrînd mai multe 
ore sau producînd mai mult în cursul unei ore. Deoarece însă 
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salariul lor a scăzut pentru că produsul lor e mai puţin cerut 
ca înainte, înseamnă că, procedînd astfel, ei fac ca raportul 
dintre ofertă şi cerere să devină şi mai defavorabil, şi atunci 
burghezul exclamă : dacă aceşti oameni ar vrea să  muncească I 
In asemenea condiţii salariul muncitorilor scade şi mai mult 
datorită încordării lor excesive. 

�) In timp de criză : 
O totală lipsă de lucru. Scăderea salariului. Menţinerea 

salariului 381 şi micşorarea numărului zilelor de lucru. 
y) In toate crizele are loc următoarea mişcare circulară în 

ceea ce-i priveşte pe muncitori : 
Patronul nu poate să dea de lucru muncitorilor, pentru că 

nu-şi poate vinde produsul. El nu-şi poate vinde produsul. 
pentru că nu are cumpărători. Nu are cumpărători, pentru că  
muncitorii nu pot oferi î n  schimb nimic altceva decît munca 
lor, şi tocmai de aceea ei nu pot schimba munca lor. 

o) Cînd este vorba de mărirea salariului, trebuie remar
cat că întotdeauna este necesar să se aibă în vedere piaţa 
mondială, şi că mărirea salariului se reduce la zero prin fap
tul că muncitorii din alte ţări rămîn fără lucru. 

V. Minimul salariului 

1 .  Salariul zilnic pe care-l primeşte muncitorul este pro
fitul pe care îl aduce proprietarului maşina sa, corpul său. 
Aici intră şi suma necesară pentru înlocuirea uzurii acestei 
maşini sau, ceea ce este acelaşi lucru, pentru înlocuirea mun
citorilor bătrîni, care şi-au pierdut capacitatea de muncă, cu 
alţii noi . , 

2. Din minimul salariului decurge că, de pildă, suprimarea 
duminicilor ar fi o curată pierdere pentru muncitor. El ar tre
bui să-şi cîştige salariul în condiţii mult mai grele. Acesta e 
scopul urmărit de preacinstiţii filantropi care militează pen
tru suprimarea repaosului duminical. 

3. Deşi în medie minimul salariului este determinat de 
preţul celor mai necesare mijloace de subzistenţă, trebuie re
marcat totuşi : 

ntîi, că minimul diferă de la o ţară la alta ; de pildă car
tofii în Irlanda 382. 

Al doilea, la aceasta se adaugă faptul că şi minimul îşi are 
mişcarea s a  istorică, coborînd din ce în ce mai mult pînă la 
nivelul minim absolut. Exemplul cu rachiul. El se fabrica la 
început din tescovină, apoi din cereale, iar acum se prepară 
din spirt de cartofi. 
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La atingerea nivelului realmente celui mai scăzut al mi
nimului contribuie nu numai 

1 .  dezvoltarea generală a producţiei mecanizate, diviiu
nea muncii, concurenţa crescîndă dintre muncitori, eliberată 
de îngrădirile locale, ci şi 

2. creşterea impozitelor şi a cheltuielilor prevăzute în bu
getul de stat, căci dacă, precum am văzut, desfiinţarea vreunui 
impozit nu aduce nici un folos muncitorului, în schimb orice 
introducere de impozite noi îi aduce prejudicii atîta timp cît 
minimul salariului nu a coborît încă la nivelul cel mai scăzut 
cu putinţă. Şi aceasta se întîmplă ori de cîte ori se produc 
perturbări şi complicaţii în relaţiile civile. Printre altele tre
buie relevat că creşterea impozitelor accelerează ruinarea ţă
ranilor cu gospodărie mic5,  a micilor burghezi şi a mese
riaşilor. 

Exemplu : perioada de după războiul de eliberare sss. Pro
gresul industriei, datorită căruia apar surogate şi produse mai 
ieftine. 

3. Acest minimum tinde să se egalizeze în diferite ţări. 
4. Odată scăzut, salariul, chiar dacă se ridică, nu mai 

atinge niciodată nivelul său anterior. 
Aşadar, în cursul dezvoltării, salariul scade în două feluri : 
lntîi, în mod relativ, în raport cu dezvoltarea avuţiei ge

nerale. 
Al doilea, în mod absolut, deoarece cantitatea de mărfuri 

pe care muncitorul o primeşte în schimbul lui se micşorează 
din ce în ce mai mult. 

5. In procesul dezvoltării marii industrii, timpul devine tot 
mai mult măsura valorii mărfurilor, deci şi măsura salariului. 
Totodată producerea mărfii muncă se ieftineşte mereu şi, pe 
măsura dezvoltării civilizaţiei, costă din ce în ce mai puţin 
timp de muncă. 

Ţăranul mai dispune de timp liber şi poate cîştiga ceva 
pe de lături. Dar marea industrie (nu industria manufactu
rieră) suprimă acest patriarhalism. In felul acesta fiecare mo
ment din viata muncitorului, din existenţa lui devine din ce· 
în ce mai mult un obiect de vînzare. 

(Aici trebuie atinse şi următoarele : 
1 .  Propunerile cu privire la îmbunătăţirea situaţiei munci·· 

tarilor. Malthus, Rossi etc. Proudhon, Weitling. 
2. Asociaţiile muncitoreşti. 
3. Semnificaţia pozitivă a muncii salariate). 



fi04 Karl Marx 

VI. Propuneri pentru uşurarea situaţiei 

1 .  Una dintre cele mai preferate propuneri este sistemul 
caselor de economii. 

Socotim de prisos să mai vorbim despre faptul că cea mai 
mare parte a clasei muncitoare nu are posibilitatea să facă 
economii. 

Scopul - sau, în orice caz, sensul strict economic al ca
selor de economii - trebuie, zice-se, să constea în aceea ca 
muncitorii, dind dovadă de înţelepciune şi  de spirit de pre
vedere, să egalizeze timpul lor favorabil pentru muncă cu cel 
nefavorabil, adică să-şi repartizeze în aşa fel salariul pe toată 
durata ciclului pe care-l parcurge mişcarea industrială, incit 
în realitate cheltuielile lor să nu depăşească minimul salariu
lui, adică cheltuielile minime pe lucrurile strict necesare pen
tru trai. 

Am văzut însă că oscilaţiile salariilor nu numai că-l revo
luţionează pe muncitor, dar că, fără ridicarea lor vremelnică 
deasupra minimului, muncitorul ar rămîne cu totul în afara 
întregii dezvoltări a producţiei, în afara creşterii avuţiei pu
blice şi a succeselor civilizaţiei, ceea ce înseamnă că pentru 
€1 ar rămîne exclusă însăşi posibilitatea eliberării. 

ln acest caz muncitorul ar trebui să se transforme singur 
într-o maşină de calculat burgheză, să ridice zgîrcenia la ran
gul de sistem şi să dea mizeriei un Caracter permanent, con
servator. 

In afară de aceasta, casele de economii sînt un triplu in
strument al despotismului : 

a) Casa de economii este un lanţ de aur de care guver
nul ţine legată o mare parte a clasei muncitoare. ln fe
lul acesta nu numai că aceşti muncitori devin interesaţi în 
menţinerea rînduielilor existente şi nu numai că se produce 
o sciziune între acea parte a clasei muncitoare care participă 
la casele de economii şi partea care nu participă la ele, ci 
muncitorii înşişi dau în mîinile duşmanilor lor o armă pentru 
menţinerea actualei organizări sociale, care-i subjugă. 

�) Banii se reîntorc la banca naţională, care, la rîndul ei, 
îi dă cu împrumut capitaliştilor ; banca şi capitaliştii participă 
la profituri şi astfel, datorită banilor pe care poporul i-a dat 
cu împrumut cu o dobîndă derizorie - ceea ce abia în urma 
acestei centralizări devine o puternică pîrghie în dezvol
tarea industriei -, îşi măresc capitalul, puterea lor nemijlo
-cită asupra poporului. 
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2. O altă propunere preferată a burgheziei este învăţă
mîntul, în special învăţămîntul profesional multilateral. 

c) Nu vom insista asupra contradicţiei absurde care con
stă în aceea că industria modernă înlocuieşte tot mai mult 
munca complexă prin munca simplă, care nu cere nici o pre
gătire profesională ; nu vom insista nici asupra faptului că in
dustria modenă constrînge copiii să lucreze la maşină de la 
vîrsta de şapte ani, transformîndu-i astfel într-o sursă de ve
nituri nu numai pentru clasa burgheziei, ci şi pentru propriii 
lor părinţi proletari ; sistemul de fabrică a făcut inutile legile 
cu privire la învăţămîntul şcolar ; exemplu, Prusia ; nu vom 
insista de asemenea nici asupra faptului că învăţămîntul teo
retic, dacă ar fi accesibil muncitorului, nu are nicidecum o 
influenţă directă asupra salariului său ; că în general 
instrucţiunea depinde de condiţiile de viaţă, că prin educaţie 
morală burghezul înţelege inculcarea principiilor burgheze şi 
că, în sfîrşit, clasa burgheziei nu are mijloace - şi chiar  
dacă ar  avea, nu le-ar cheltui - pentru a da poporului un 
învăţămînt adevărat. 

Ne vom mărgini să subliniem un singur aspect, şi anume 
aspectul pur ec·onomic. 

�) Inţelesul adevărat pe care-l are învăţămîntul la eco
nomiştii filantropi este următorul : fiecare muncitor trebuie 
familiarizat cu un număr cit mai mare de ramuri de muncă, 
astfel incit, dacă în urma introducerii unor noi maşini sau 
în urma unor schimbări în diviziunea muncii, el va fi azvîr
lit dintr-o ramură oarecare, să-şi poată găsi cit mai uşor în
trebuinţare în altă ramură. 

Să zicem că acest lucru ar fi cu putinţă. 
Urmarea ar fi că, dacă într-o ramură de muncă ar apărea 

un surplus de muncitori, acest surplus ar apărea imediat în 
toate celelalte ramuri de muncă, iar scăderea salariului în
tr-o sferă de producţie ar atrage după sine în mod nemijlocit 
- şi chiar şi mai repede ca înainte - o scădere generală a 
salariilor. 

Chiar şi fără aceasta - deoarece pretutindeni industria 
modernă simplifică munca mult de tot şi o face să fie uşor de 
învăţat - mărirea salariilor într-o ramură industrială pro
voacă imediat un aflux de muncitori în această ramură, astfel 
incit scăderea salariilor capătă, într-un mod mai mult sau 
mai puţin nemijlocit, un caracter general. 
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Fireşte, nu putem analiza aici numeroasele paliative mă
runte, propuse din partea burgheziei *. 

3. Trebuie să trecem însă la o a treia propunere, care a 
avut şi are mereu în practică urmări foarte importante, la 
teoria lui Malthus. 

Toată această teorie, în măsura în care trebuie s-o exa
minăm aici, se reduce la următoarele : 

x) Nivelul salariului depinde de raportul dintre braţele 
de muncă oferite şi braţele de muncă cerute. 

Salariul poate să crească în două feluri. 
Fie atunci cind capitalul care pune în mişcare munca 

creşte atît de repede încit cererea de braţe de muncă se mă
reşte mai repede - într-o progresie ai cărei termeni cresc 
mai repede decît oferta de braţe de muncă. 

Fie, în al doilea rînd, atunci cind populaţia creşte atît de 
încet încit concurenţa dintre muncitori rămîne slabă, cu toate 
că capitalul productiv nu creşte repede. 

Asupra unei laturi a acestui raport, asupra creşterii capi
talului productiv, voi, muncitorii, nu puteţi exercita nici o 
influenţă. 

Asupra laturii celeilalte, dimpotrivă, puteţi exercita. 
Voi puteţi micşora oferta din partea muncitorilor, adică 

concurenţa dintre muncitori, făcind cit mai puţini copii. 
Pentru a demasca toată �rostia, mîrşăvia şi ipocrizia acestei 

doctrine, este de ajuns să facem următoarele observaţii : 
�) (Aceasta trebuie adăugat la secţiunea I : Ce influenţă 

exercită asupra salariului creşterea forţelor de producţie ?) 
Salariul creşte atunci cind se măreşte cererea de braţe de 

muncă. Această cerere se măreşte atunci cind creşte capita
lul care pune în mişcare munca, adică atunci cind sporeşte 
capitalul productiv. 

In legătură cu aceasta trebuie să facem aici două obser
vaţii fundamentale : 

lntîi : O condiţie principală pentru mărirea salariului este 
creşterea capitalului productiv şi sporirea lui cit se poate de 
rapidă. Prin urmare, condiţia principală pentru ca muncito
rul să se afle într-o situaţie suportabilă este ca el să-şi înrău
tăţească tot mai mult situaţia în comparaţie cu clasa burghe
ziei, ca el să sporească tot mai mult puterea duşmanului său 
- capitalul. Aceasta înseamnă : situaţia sa poate fi suporta
bilă numai atunci cind el produce şi întăreşte forţa care îi e 
ostilă, propriul său contrariu. Cu această condiţie, adică nu-

* n manuscris se inserat aici cuvîntul „pauperism".  - Nota Red. 
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mai atunci cînd el creează această fortă care îi este ostilă, 
aceasta din urmă îi oferă posibilităţi de muncă, care-l trans
formă iar într-o parte a capitalului productiv, într-o pîrghie 
care întăreşte capitalul productiv şi-l face să crească într-un 
ritm accelerat. 

Remarcăm în treacăt : odată înţeles acest raport dintre 
-capital şi muncă, se lămureşte pe deplin cit de ridicole sînt 
încercările fourieriste şi c'elelalte încercări de a le împăca. 

Al doilea : după ce în felul acesta am lămurit în general 
acest raport denaturat, la aceasta se adaugă un alt element, 
-şi mai important. 

Şi anume ce înseamnă expresi a : creşterea capitalului 
-productiv şi în ce condiţii are loc această creştere ? 

Creşterea capitalului înseamnă acumularea şi concentra
rea capitalului. In măsura în care capitalul se acumulează şi 
se concentrează, el duce la : 

muncă pe o scară crescîndă şi, prin urmare, la  o altă di
viziune a muncii, care simplifică şi mai mult munca ; 

apoi la introducerea maşinilor pe o scară crescîndă şi la 
introducerea de noi maşini. 

Aceasta înseamnă, aşadar, că, pe măsură ce creşte capi
talul productiv, creşte şi 

concurenţa dintre muncitori, pentru că se simplifică divi
ziunea muncii şi orice ramură de muncă devine mai accesi
bilă pentru oricine. 

Concurenţa dintre ei creşte, apoi, pentru că sînt în aceeaşi 
măsură nevoiţi să concureze cu maşinile, iar din cauza maşi
nilor ei rămîn fără lucru. Prin urmare, concentrarea şi acu
mularea capitalului productiv, mărind din ce în ce propor
ţiile producţiei - în timp ce, pe de altă parte, datorită 
concurenţei capitalurilor oferite, dobînda la capital scade tot 
mai mult -

atrage după sine următoarele : 
Micile întreprinderi industriale se ruinează, neputînd re

zista concurenţei celor mari. Pături întregi din clasa burghe
ziei sînt aruncate în rîndurile clasei muncitoare. Prin urmare, 
concurenţa dintre muncitori creşte datorită ruinării micilor 
întreprinzători, inevitabil legată de creşterea capitalului pro
ductiv. 

In acelaşi timp, deoarece nivelul dobînzii sc'ade, micii ca
pitalişti care mai înainte nu participaseră direct la activitatea 
industrială sînt nevoiţi să se ocupe cu o asemenea activitate, 
.adică să fumizeze marii industrii noi victime. Prin urmare, şi 



608 Karl Marx 

din această parte rîndurile clasei muncitoare se îngroaşă, iar 
concurenta dintre muncitori creşte. 

Deoarece creşterea forţelor de producţie face ca munca 
să se desfăşoare pe o scară mai largă, supraproducţia tempo
rară devine din ce în ce mai inevitabilă, piaţa mondială tot 
mai vastă, iar concurenta din ce în ce mai generală. Ca ur
mare, crizele devin din ce în ce mai acute. Acest mijloc atît 
de neaşteptat, care îi îndeamnă pe muncitori să se căsăto
rească şi să facă copii, îi determină totodată să se aglomereze 
în mase mari, să se concentreze, făcînd ca salariul lor să os
cileze din ce în ce mai mult. Aşadar, orice criză nouă pro
voacă nemijlocit o accentuare considerabilă a concurenţei 
dintre muncitori. 

In general, creşterea forţelor de producţie, îmbinată cu mij
loace de comunicaţie mai rapide, cu o circulaţie accelerată, cu 
o rotaţie febrilă a capitalului, constă în a·ceea că în acelaşi in
terval de timp se poate produce mai mult şi, deci, după legea 
concurenţei, trebuie să se producă mai mult. Aceasta în
seamnă că producţia are loc în condiţii din ce în ce mai grele 
şi că pentru a se putea rezista concurenţei în asemenea con
diţii este necesar ca munca să se desfăşoare pe o scară tot 
mai largă, iar capitalul să se concentreze tot mai mult în 
puţine mîini. Şi pentru ca această producţie p e  scară mai 
largă să fie avantajoasă, diviziunea muncii şi producţia me
canizată trebuie să se dezvolte neîncetat şi disproporţionat. 

Această producţie în condiţii din ce în ce mai grele se 
extinde şi asupra muncitorului, ca parte a capitalului. El tre
buie să producă mai mult şi în condiţii din ce în ce mai grele, 
adică pentru un salariu din ce în ce mai mic să muncească 
din ce în ce mai mult, în condiţii cînd cheltuielile de pro
ducţie scad necontenit. In felul acesta minimul despre care 
am vorbit mai sus · se reduce tot mai mult la o mai mare în
co:dare de forţe, cu un minimum de plăceri în viaţă. 

Discordanţa creşte în progresie geometrică, şi nu arit
metică *. 

Prin urmare, creşterea forţelor de producţie este însoţită 
de întărirea dominaţiei marelui capital, de simplificarea cres
cîndă a maşinii numite muncitor şi de restrîngerea rolului ei , 
de concurenta directă crescîndă dintre muncitori în urma in
tensificării diviziunii muncii şi a folosirii maşinilor, în urma 
pnmei făţiş introduse pentru încurajarea producţiei de oa-

• Această frază a fost scrisă de Marx pe marginea manuscri5:ilui. 
- Nota Red. 
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meni, în urma concurenţei păturilor ruinate ale burghe
ziei etc. 

Am putea formula aceasta într-un mod şi mai simplu. 
Capitalul productiv se compune din trei părţi : 
1 )  din materia primă destinată prelucrării ; 
2) din maşini şi din astfel de materiale ca : cărbune etc. ,  

necesare pentru a pune în mişcare maşinile, din clădiri etc. 
3) din acea parte a capitalului care este destinată întreţi

nerii muncitorilor. 
Cum se raportează între ele aceste trei părţi componente 

în cadrul creşterii capitalului productiv ? 
De creşterea capitalului productiv este legată concentra

rea sa, care, la rîndul ei, înseamnă că acest capital poate să 
aducă profit numai în condiţiile unei exploatări pe scară din 
ce în ce mai largă. 

Aşadar, o parte considerabilă a capitalului va fi transfor
mată nemijlocit în unelte de muncă şi va funcţiona ca atare : 
cu cit vor creşte forţele de producţie, cu atît mai mare va 
deveni acea parte din capital care se transformă nemijlocit 
în maşini. 

Sporirea producţiei mecanizate, ca şi creşterea diviziunii 
muncii, face ca într-un timp mai scurt să se poată produce 
incomparabil mai mult. Prin urmare, în aceeaşi proporţie tre
buie să crească şi stocul de materie primă. O dată cu creşte
rea capitalului productiv creşte în mod necesar şi partea 
din capital care se transformă în materie primă. 

Rămîne acum cea de-a treia parte a capitalului productiv, 
destinată întreţinerii muncitorilor, adică partea care se trans
formă în salariu. 

Cum se raportează creşterea acestei părţi a capitalului 
productiv la celelalte două părţi ? 

Dezvoltarea diviziunii muncii face ca un muncitor să pro
ducă tot atît cit produceau înainte trei, patru sau cinci mun
citori. Folosirea maşinilor generează acelaşi raport pe o scară 
incomparabil mai largă. 

Prin urmare, mai întîi de toate reiese de la sine că creş
terea părţilor de capital productiv care sînt transformate în 
maşini şi materie primă nu este însoţită de o creştere asemă
nătoare a p ărţii de capital care este destinată salariului. In
tr-adevăr, dacă ar fi astfel, folosirea maşinilor şi a unei di
viziuni mai dezvoltate a muncii nu şi-ar atinge scopul. De aici 
reiese, aşadar, în chip nemijlocit că partea de capital pro
ductiv care este destinată salariului nu creşte în aceeaşi mă-

39 - .\\arx-Engels - Opere, voi. 6 
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sură ca partea de capital productiv care se cheltuieşte pe 
maşini şi materie primă. Mai mult chiar. In aceeaşi măsură 
în care creşte capitalul productiv, adică forţa capitalului ca 
.tare, creşte şi disproporţia dintre capitalul investit în mate
rie primă şi maşini şi capitalul cheltuit pe salarii. Aceasta 
înseamnă deci că partea de capital productiv care este desti
nată pentru salariu devine tot mai mică în comparaţie cu 
partea de capital care funcţionează ca maşini şi materie 
primă. 

După ce a investit în maşini un capital mai mare, capita
listul este nevoit să cheltuiască un capital mai mare pentru 
cumpărarea de materie primă în general şi de materie primă 
necesară pentru a pune în funcţiune maşinile. Dar dacă mai 
înainte dădea de lucru la 100 de muncitori, acum s-ar putea 
să nu aibă nevoie decît de 50. Altfel el ar trebui, poate, să 
dubleze încă o dată celelalte părţi de capital, adică să mă
rească şi mai mult disproporţia. Prin urmare, el concediază 
50 de muncitori, sau cei 1 00 vor trebui să muncească pentru 
acelaşi preţ ca înainte 50. Aşadar, pe piaţă apar muncitori 
de prisos. 

In cadrul unei perfecţionate diviziuni a muncii va trebui 
să crească numai capitalul care se cheltuieşte pentru procu
rare de materie primă. Trei muncitori vor fi înlocuiţi, poate, 
de unul singur. 

Să presupunem însă cazul cel mai favorabil. Capitalistul 
îşi lărgeşte întreprinderea în aşa fel, încît nu numai că poate 
păstra numărul anterior de muncitori - şi el, desigur, nu va 
sta să aştepte pînă cînd va fi în stare să facă acest lucru -, 
ci măreşte chiar acest număr ; atunci, prin urmare, va trebui 
lărgită foarte mult producţia, pentru a putea păstra acelaşi 
număr de muncitori sau chiar pentru a avea posibilitatea de 
a-l mări, iar raportul dintre numărul muncitorilor şi forţele 
de producţie devine, relativ, infinit mai disproporţionat *. Da
torită acestui fapt, supraproducţia este accelerată, iar la prima 
criză vor rămîne fără lucru mai mulţi muncitori ca oricînd. 

Prin urmare, legea generală care decurge în mod necesar 
din natura raportului dintre capital şi muncă este că, în ca
drul creşterii forţelor de producţie, partea de capital produc
tiv care se transformă în maşini şi materie primă, adică ca
pitalul ca atare, creşte disproporţionat în comparaţie cu 

• Joc de cuvinte intraductibil : „„.und ds Verhăltnis der Arbeiterzahl 
m Verhăltnis zu den Produktivkrăften ist relativ uneandlich mehr Mis
verhăltnis geworden" .  - Nota Red. 
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partea care este destinată salariului ; adică, cu alte cuvinte : 
muncitorii sînt nevoiţi să împartă între ei o parte tot mai 
mică din capitalul productiv, în comparaţie cu întreaga lui 
masă. In consecinţă, concurenţa dintre ei devine tot mai 
aprigă. Cu alte cuvinte : cu cît creşte capitalul productiv, cu 
atît se micşorează în mod relativ posibilităţile de muncă sau 
mijloacele de subistenţă pentru muncitori, adică cu atît mai 
repede creşte populaţia muncitorească în raport cu posibili
tăţile de muncă. Şi această disproporţie creşte în aceeaşi mă
sură în care creşte capitalul productiv în general. 

Pentru ca să fie înlăturată disproporţia arătată mai sus, 
el trebuie să crească în progresie geometrică, iar pentru ca 
apoi această disproporţie să fie din nou înlăturată în perioada 
de criză, el creşte şi mai mult * .  

Această lege, care decurge pur şi simplu din raportul exis
tent între muncitor şi capital şi care, prin urmare, face ca şi 
starea cea mai favorabilă pentru muncitor - creşterea ra
pidă a capitalului productiv - să fie o stare defavorabilă, 
această lege burghezii au transformat-o dintr-o lege socială 
într-o lege a naturii, susţinînd că, în virtutea unei legi a na
turii, populaţia creşte mai repede decît posibilităţile de 
muncă sau decît mijloacele de subzistenţă. 

Ei nu au înţeles că creşterea capitalului productiv implică 
creşterea acestei contradicţii. 

Mai tîrziu vom reveni asupra acestei chestiuni. 
Forţa productivă, îndeosebi forţa socială a muncitorilor 

înşişi, care nu le-a fost plătită, se îndreaptă chiar împo
triva lor. 

r) Prima absurditate : 
Am văzut că dacă capitalul productiv creşte - şi acesta 

e cazul cel mai favorabil pe care-l presupun economiştii -, 
dacă, prin urmare, creşte respectiv şi cererea de muncă, din 
caracterul industriei moderne şi din natura capitalului de
curge că posibilităţile de muncă nu cresc în aceeaşi măsură 
şi că aceleaşi împrejurri care provoacă creşterea capitalului 
productiv fac să crească şi mai rapid disproporţia dintre oferta 
de muncă şi cererea de muncă, - într-un cuvînt, că creşterea 
forţelor de producţie provoacă totodată o creştere a dispro· 

* Acest p asaj nu este destul de clr formulat în manuscris : „Um das 
oben angedeutete Missverhaltnis ausugleichen, muss es in geometrischer 
Proportion vergrossert werden und um es nachher in Zeiten der Krise 
zu readjustieren, wird es noch mehr vergrăssert".  - Nota Red. 

39* 
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porţiei dintre numărul muncitorilor şi posibilităţile de muncă. 
Aceasta nu depinde nici de sporirea cantităţii mijloacelor de 
subzistenţă, nici de sporirea populaţiei, dacă privim lucru
rile în sine. Aceasta decurge în mod necesar din natura ma
rii industrii şi din raportul dintre muncă şi capital. 

Dar dacă capitalul productiv nu creşte decit într-un ritm 
lent, dacă rămîne neschimbat sau chiar descreşte, atunci nu
mărul muncitorilor va fi întotdeauna prea mare în raport cu 
cererea de muncă. 

In ambele cazuri, în cel mai favorabil şi în cel mai nefa
vorabil, din raportul dintre muncă şi capital, din natura ca
pitalului însuşi decurge că oferta muncitorilor va depăşi în
totdeauna cererea de muncă. 

�) Fără a mai vorbi de absurditatea pretenţiei ca întreaga 
clasă muncitoare să ia hotărîrea de a nu mai face copii, tre
buie să relevăm că situaţia ei, dimpotrivă, face ca pornirile 
sexuale să fie principala ei plăcere şi le dezvoltă unilateral. 

După ce a redus la minimum existenţa muncitorului, bur
ghezia mai vrea să limiteze la minimum şi reproducerea lui . 

:) Cit de neserioasă, de altfel, este şi poate să fie atitudi
nea burgheziei faţă de aceste fraze şi sfaturi se vede din ur
mătoarele : 

n primul rînd, industria modernă, înlocuind pe adulţi prin 
copii, acordă o adevărată primă de procreare. 

1n al doilea rînd, marea industrie are mereu nevoie de o 
armată de rezervă de muncitori disponibili pentru perioadele 
de producţie intensă. Se ştie doar că scopul principal al bur
ghezului în ceea ce-l priveşte pe muncitor în general este de 
a cumpăra cit mai ieftin marfa muncă, ceea ce este posibil 
numai în czul cind oferta acestei mărfi depăşeşte cit mai 
mult cu putinţă cererea respectivă, adică atunci cind există 
o suprapopulaţie cit mai mare. 

Prin urmare, suprapopulaţia corespunde intereselor bur
gheziei, şi aceasta din urmă dă muncitorilor un sfat bun, 
ştiind dinainte că nu este realizabil. 

t) Deoarece capitalul creşte numai atunci cind dă de lu
cru muncitorilor, creşterea capitalului implică creşterea nu
merică a proletariatului, şi, după cum am văzut, în virtutea 
naturii raportului dintre capital şi muncă, creşterea numerică 
a proletariatului trebuie să se producă relativ şi mai repede. 

x) Or, teoria amintită mai sus, care tinde să prezmte 
drept o lege a naturii faptul că populaţia creşte mai repede 
decit mijloacele de subzistenţă, această teorie este cu atît 
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mai binevenită pentru burghez, cu cit îi linişteşte conştiinţa, 
ridică cruzimea lui la rangul de obligaţie morală, transformă 
fenomene sociale în fenomene naturale şi, în sfîrşit, îi dă po
-sibilitatea să contemple pieirea de foame a proletariatului cu 
acelaşi calm imperturbabil şi pasiv cu care contemplă orice 
fenomen al naturii, iar pe de altă parte să considere că pro
letariatul este singur vinovat de propria lui mizerie şi să-l pe
depsească pentru aceasta. Proletariatul, zice el, poate să în
frîneze cu ajutorul raţiunii acest instinct natural, limitînd 
astfel printr-un control moral efectele acestei legi naturale în 
dezvoltarea ei dăunătoare. 

..) Drept o aplicare a acestei teorii poate fi considerată 
legislaţia cu privire la săraci. Exterminarea şobolanilor. Ar
senicul. Workhouses *. Pauperismul în general. Roata acţio
nată cu piciorul reapare în cadrul civilizaţiei. Barbaria revine, 
dar ea se naşte în sinul civilizaţiei şi îi aparţine ei ; de aceea 
avem o barbarie molipsită de lepră, barbaria ca lepră a civi
lizaţiei. Workhouses sînt nişte bastilii pentru muncitori. Se
pararea femeilor de bărbaţi. 

4) Aici va trebui să amintim în cîteva cuvinte pe cei care 
vor să îmbunătăţească situaţia muncitorilor printr-o altă de
terminare a salariului. 

Proudhon. 
5) In sfîrşit, din observaţiile economiştilor filantropi cu 

privire la salariu trebuie să remarcăm încă o concepţie. 
:) Printre alţi economişti, Rossi în special este acela care 

a dezvoltat următoarele concepţii : 
Fabricantul scontează muncit01ului numai partea lui din 

produs, pentru că muncitorul nu este în stare să aştepte vîn
zarea acestuia. Dacă muncitorul s-ar putea întreţine singur 
pînă la vînzarea produsului, ca asociat, el şi-ar putea valo
rifica după aceea dreptul său asupra părţii care i se cuvine, 
aşa cum se întîmplă între capitalistul propriu-zis şi capita
listul industrial. Prin urmare, faptul că partea muncitorului 
se prezintă sub formă de salariu este ceva întîmplător : este 
rezultatul unei operaţii de speculă, al unui act aparte care 
are loc paralel cu procesul de producţie şi care nu este nici
decum un element component necesar al acestuia. Salariul 
nu este decît o formă accidentală a orînduirii sociale contem
porane. El nu constituie o parte necesară a capitalului. El nu 
este un element necesar în producţie. El poate să dispară în
tr-o altă organizare a societăţii. 

* - Case de muncă. - Nota Trad. 
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�) Toată această poliloghie se reduce la următoarele � 
dacă muncitorii ar poseda o cantitate suficientă de muncă 
acumulată, adică o cantitate suficientă de capital, pentru a 
nu fi nevoiţi să trăiască nemijlocit din vînzarea muncii lor, 
forma salariu ar dispărea. Aceasta înseamnă : dacă toţi mun
citorii ar fi în acelaşi timp şi capitalişti ; ceea ce înseamnă, 
prin urmare, să presupui şi să păstrezi capitalul fără contra
riul său, munca salariată, fără care el nu poate exista. 

r) De altfel, această mărturisire trebuie avută în vedere. 
Salariul nu este o formă întîmplătoare a producţiei burgheze, 
ci producţia burgheză în totalitatea ei nu este decît o formă 
istorică trecătoare a producţiei. Toate relaţiile care au loc 
în cadrul ei - capitalul, ca şi salariul, renta funciară etc. -
sînt trecătoare şi pot fi înlăturate într-un anumit stadiu de 
dezvoltare. 

VII. Asociaţiile muncitoreşti 

Unul dintre momentele teoriei populaţiei a fost tendinţa 
ei de a micşora concurenţa dintre muncitori. Asociaţiile mun
citoreşti au, dimpotrivă, scopul de a suprima concurenţa şi 
de a o înlocui prin unirea muncitorilor. 

Observaţiile economiştilor împotriva asociaţiilor sînt 
juste : 

1 )  Cheltuielile pe care acestea le reclamă de la muncitori 
depăşesc în majoritatea cazurilor sporul de venit pe c·are ei 
vor să-l obţină. Ei nu pot rezista multă vreme legilor concu
renţei. Aceste coaliţii provoacă apariţia unor noi maşini, a 
unei noi diviziuni a muncii, mutări de fabrici dintr-o locali
tate într-alta. Rezultatul general este o scădere a salariului. 

2) Dacă într-una din ţări coaliţiile ar reuşi să menţină pre
ţul muncii la un nivel atît de ridicat încît profitul să scadă 
considerabil în raport cu profitul mijlociu din alte ţăi sau 
încît să fie ţinută în loc creşterea capitalului, rezultatul ar 
fi o stagnare şi un regres în industrie, iar muncitorii ar fi rui
naţi împreună cu patronii lor. Pentru că, după cum am văzut, 
aşa este situaţia muncitorului. Situaţia lui se înrăutăţeşte prin 
salturi dacă capitalul productiv creşte şi el se ruinează în 
mod cert dacă capitalul se micşorează sau rămîne neschimbat. 

3) După cum s-a mai spus, toate aceste obiecţii ale econo
miştilor burghezi sînt juste, dar numai din punctul lor de ve
dere. Dacă în asociaţiile muncitoreşti ar fi vorba într-adevăr 
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numai despre ceea ce se pare că este vorba, adică despre sta
bilirea salariului, dacă raportul dintre capital şi muncă ar fi 
veşnic, atunci aceste coaliţii ar eşua în lupta împotriva mer
sului inevitabil al lucrurilor. Dar ele sînt un mijloc de unire a 
clasei muncitoare, un mijloc de pregătire în vederea răstur
nării întregii societăţi vechi împreună cu antagonismele ei 
de clasă. Şi din acest punct de vedere muncitorii au dreptate 
cînd iau în derîdere pe înţelepţii belferi burghezi care le fac 
dinainte socoteala pierderilor lor în morţi şi răniţi şi a chel
tuielilor lor băneşti în acest război civil. Cine vrea să-şi în
vingă duşmanul nu va sta să discute cu el cît va costa 
războiul. Că muncitorii nu privesc atît de îngust lucrurile, 
este un fapt de care economiştii ar putea să se convingă 
chiar şi din împrejurarea că majoritatea coaliţiilor sînt create 
de muncitorii cei mai bine plătiţi şi că muncitorii folosesc 
pentru crearea de asociaţii politice şi profesionale şi pentru 
sprijinirea acestei mişcări tot ce pot rupe din salariul lor. Şi 
lacă, în accesele lor de filantropie, d-nii burghezi şi econo
miştii lor se arată atît de binevoitori încît admit că minimul 
de salariu, adică minimul de trai, cuprinde o cantitate oare
care de ceai sau rom, de zahăr şi cane, trebuie, dimpotrivă, 
să le pară revoltător şi de neînţeles că muncitorii includ în 
acest minim unele cheltuieli pentru războiul împotriva bur
gheziei, că activitatea lor revoluţionară le procură chiar cea 
mai mare satisfacţie în viaţă. 

VIII. Latura pozitivă a muncii salariate 

In încheiere trebuie să atragem atenţia şi asupra laturii 
pozitive a muncii salariate. 

c) Dacă se spune latura pozitivă a muncii salariate, se 
spune latura pozitivă a capitalului, a marii industrii, a con
curenţei libere, a pieţei mondiale, şi nu este nevoie să vă ex
plic că fără aceste relaţii de producţie nu ar fi fost create 
nici mijloacele de producţie - mijloacele materiale pentru 
eliberarea proletariatului şi făurirea unei noi societăţi - şi 
nici proletariatul însuşi nu ar fi atins un asemenea grad de 
unire şi o asemenea treaptă de dezvoltare cînd el devine 
realmente capabil să înfăptuiască revoluţia în vechea socie
tate şi să se revoluţioneze pe sine însuşi. Egalizarea salariului. 

�) Să luăm chiar salariul în tot ce are mai condamnabil : 
în faptul că întreaga mea activitate devine marfă, că  eu de
vin pe de-a-ntregul un obiect de vînzare. 
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1n primul rînd, datorită acestui fapt a dispărut orice ele
ment patriarhal, pentru că numai comerţul, cumpărarea şi 
vînzarea rămîn singura legătură, iar relaţia bănească singura 
relaţie dintre patroni şi muncitori. 

1n al doilea rînd, transformîndu-se în relaţii pur băneşti, 
toate relaţiile vechii societăţi au încetat, în genere, să fie în
conjurate de aureola sfinţeniei. 

La fel s-au transformat în obiecte de comerţ şi şi-au pier
dut astfel aureola de mai înainte toate aşa-numitele munci 
superioare : munca intelectuală, artistică etc. Ce mare pro
gres a fost faptul că toată tagma popilor, medicilor, juriştilor 
etc. ,  adică religia, jurisprudenţa etc. ,  a început să fie apre
ciată numai după valoarea lor comercială *. 

(ln al treilea rînd : făcînd din muncă o marfă şi supu
nînd-o, ca atare, concurenţei libere, s-a căutat totodată ca 
producerea ei să fie cît mai ieftină cu putinţă, adică să nece
site cheltuieli de producţie cît mai mici cu putinţă. Datorită 
acestui fapt, în viitoarea organizare a societăţii va fi mult 
uşurată şi simplificată orice muncă fizică. - A trage con
cluziile generale) . 

1n al treilea rînd, datorită faptului că totul a devenit obiect 
de vînzare, muncitorii au constatat că totul poate fi despărţit, 
înstrăinat de ei, aşa încît pentru prima oară ei au devenit 
liberi de necesitatea de a se supune unei relaţii determinate. 
Avantajul este că muncitorul poate să facă cu banii săi tot 
ce vrea, ceea ce este în opoziţie atît cu cazul cînd este plă
tit în produse cît şi cu modul de viaţă care era prescris prin 
simpla apartenenţă la o anumită stare socială (feudală) . 

Scris de K. Marx la sfîrşitul 
lunii decembrie 1 847 

Publicat 
pentru prima oară, în revista 
„Unter dem Bnner ds Marxismus " ,  
în 1 9!i 

Se tipăreşte după manuscris 

Trads din limba germană 

* Aici figurează, inserate în manuscris, cuvintele următoare : „R
laţii naţionale, luptă de clasă, relaţii de proprietate " .  - Nota Red. 
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Gl 7 

Paris. Raspail sau Ledru-Rollin? Socialist sau montagnard? 
Iată întrebarea care scindează acum partidul republicii roşii 
în două tabere duşmane 385, 

De fapt, despre ce este vorba în această dispută ? 
Intrebaţi ziarele montagnarzilor „Reforme" şi „Revolu

tion" şi vă vor spune că nici ele singure nu ştiu ; după spu
sele lor, socialiştii au întocmit literalmente acelaşi program 
al revoluţiei neîntrerupte, al impozitului progresiv şi pe suc
cesiuni şi al organizării muncii ca cel întocmit de Munte ; 
ei susţin că nu există nici o divergenţă de principii şi că tot 
acest scandal deplasat a fost provocat de cîţiva invidioşi şi 
ambiţioşi, care înşală „încrederea şi buna-credinţă" a po
porului şi suspectează din egoism pe militanţii partidului 
popular. 

Intrebaţi ziarul socialiştilor „Le Peuple" 386 şi el vă va 
răspunde cu recriminări amare la adresa ignoranţei şi obtuzi
tăţii montagnarzilor, cu nesfîrşite disertaţii juridico-moralo
economice şi, în sfîrşit, cu aluzia misterioasă că, în fond, este 
vorba de noul panaceu al cetăţeanului Proudhon, panaceu 
care este pe cale să-şi dovedească superioritatea asupra ve
chilor fraze socialiste din şcoala lui Louis Blanc. 

Intrebaţi-i, în sfîrşit, pe muncitorii socialişti şi ei vă vor 
răspunde lapidar : „Ce sont des bourgeois, Ies montagnards" * .  

Incă o dată muncitorii sînt singurii care se orientează 
just. Ei nu vor să ştie nimic despre Munte, pentru că Muntele 
e format numai din burghezie. 

Incă înainte de februarie partidul democrat-socialist se 
compunea din două fracţiuni diferite : în primul rînd, din 
purtătorii de cuvînt, deputaţii, scriitorii, avocaţii etc. cu tot 

* - „Sînt nişte burghezi, mltagnrzii•. - Nota Trad. 
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alaiul lor destul de considerabil de mic-burghezi, care for
mau, propriu-zis, partidul „Reforme" ; în al doilea rînd, din 
masa muncitorilor parizieni, care nu erau nicidecum adepţii 
absoluţi ai primilor, ci, dimpotrivă, aliaţi foarte neîncreză
tori care ba se apropiau, ba se depărtau de cei de la „Re
forme" ,  după cum aceştia aveau o atitudine mai fermă sau 
mai şovăielnică. In ultimele luni ale monarhiei, „Reforme" ,  
în urma polemicii duse cu ziarul „National " ,  a avut o atitu
dine foarte fermă, iar legătura dintre „Reforme" şi muncitori 
a fost foarte strînsă. 

De aceea militanţii partidului „Reforme" au intrat în gu
vernul provizoriu şi în calitate de reprezentanţi ai prole
tariatului. 

Nu este nevoie să mai insistăm asupra faptului că, fiind 
în minoritate în guvernul provizoriu şi, ca atare, incapabili 
să apere interesele muncitorilor, ei nu au avut alt rol decit 
să servească republicanilor „puri " 387 pentru a-i ţine în şah 
pe muncitori, pînă cind republicanii „puri" vor fi organizat 
din nou puterea de stat, care acum era puterea lor împotriva 
muncitorilor ; nici asupra faptului că şeful partidului „Re
forme" ,  Ledru-Rollin, sub influenţa frazelor lui Lamartine 
despre spiritul de sacrificiu şi însetat de putere, s-a lăsat 
convins să intre în Comisia executivă 388 ; că, în felul acesta, 
el a scindat şi a slăbit partidul revoluţionar, punîndu-1, în 
parte, la dispoziţia guvernului şi a contribuit astfel la eşecul 
insurecţiilor din mai şi iunie, ba mai mult, chiar a luptat îm
potriva lor. Faptele sînt încă prea proaspete în memorie ca 
să mai fie nevoie să insistăm asupra lor. 

Pe scurt, după insurecţia din iunie, după căderea Comi
siei executive şi venirea la putere exclusiv a republicanilor 
„puri " în persoana lui Cavaignac, s-au spulberat toate iluziile 
partidului „Reforme" ,  ale micii burghezii democrate-socia
liste, cu privire la dezvoltarea republicii. Partidul „Reforme" 
a fost împins în rîndurile opoziţiei şi, devenind din nou liber, 
a făcut iarăşi opoziţie, a reînnodat vechile lui legături cu 
muncitorii. 

Atîta timp cit nu au survenit nici un fel de probleme im
portante, cit a fost vorba doar de demascarea politicii laşe, 
trădătoare şi reacţionare a lui Cavaignac, muncitorii au putut 
consimţi ca interesele lor să  fie reprezentate în presă de 
„Reforme" şi „Revolution sociale et democratique" .  Oricum 
starea de asediu, procesele tendenţioase şi cauţiunile supri
naseră „Vraie Republique" 389 şi ziarele muncitoreşti propriu-
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zise. De asemenea muncitorii au putut consimţi ca Muntele 
să-i reprezinte în Adunarea naţională. Raspail, Barbes, Albert 
fuseseră arestaţi, Louis Blanc şi Caussidiere se văzuseră 
nevoiţi să fugă. Cluburile fuseseră parte închise, parte se 
aflau sub supraveghere severă, iar vechile legi împotriva 
libertăţii cuvîntului erau în vigoare şi continuă să mai fie 
şi astăzi. Despre felul în care aceste legi sînt folosite împo
triva muncitorilor găsim zilnic în ziare suficiente exemple. 
Muncitorii, lipsiţi de posibilitatea de a-şi spune cuvîntul prin 
gura propriilor lor reprezentanţi, au fost nevoiţi să se mul
ţumească din nou cu cei care i-au reprezentat pînă în fe
bruarie : mica burghezie radicală şi purtătorii ei de cuvînt. 

Atunci a survenit problema alegerilor prezidenţiale. 
Existau trei candidaţi : Cavaignac, Ludovic Napoleon, Ledru
Rollin. Nici vorbă nu putea fi ca muncitorii să-l aleagă pe 
Cavaignac. Cel care în iunie trăsese asupra lor cu mitralii 
şi rachete incendiare putea conta numai pe ura lor. Ludovic 
Bonaparte ? Pe el îl puteau vota numai în bătaie de joc, 
pentru ca azi să-l înalţe prin votul lor, iar mîine să-l răs
toane cu forţa armelor şi, o dată cu el, onesta, „pura" 
republică burgheză. Şi, în sfîrşit, Ledru-Rollin, care se re
comanda muncitorilor drept singurul candidat roşu, demo
crat-socialist. 

Va să zică, după experienţa guvenului provizoriu, dup: 
15 mai şi 24 iunie, muncitorilor li se cerea să dea din nou un 
vot de încredere micii burghezii radicale şi lui Ledru-Rollin ? 
Aceloraşi oameni care, la 25 februarie, cînd proletariatul 
înarmat era stăpîn pe Paris, cînd se putea obţine totul, în 
loc să vină cu fapte revoluţionare, au rostit numai tirade 
grandilocvente consolatoare în loc să ia măsuri rapide şi ho
tărîte, s-au mulţumit să facă promisiuni şi să liniştească spi
ritele şi care, în locul energiei din 93, au luat numai steagul, 
frazele şi titulaturile din 93 ? Aceloraşi oameni care au stri
gat împreună cu Lamartine şi Marrast : înainte de toate tre
buie liniştită burghezia, şi care de aceea au uitat să ducă 
revoluţia mai departe ? Aceloraşi oameni care la 1 5  mai şo
văiau şi la 23 iunie au dispus să vină artileria din Vincennes 
şi batalioanele din Orleans şi Bourges ? 

-

Şi totuşi, poporul poate ar fi votat cu Ledru-Rollin, pentru 
ca  voturile să nu se împartă. Dar chiar atunci Ledru-Rollin a 
ţinut discursul său din 25 noiembrie împotriva lui Cavaignac, 
în care el s-a situat din nou de partea învingătorilor şi i-a 
reproşat lui Cavaignac că n-a intervenit cu destulă energie 
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împotriva revoluţiei, că nu a pregătit încă mai multe bata
lioane împotriva muncitorilor. 

Acest discurs l-a discreditat de-a binelea pe Ledru-Rollin 
în ochii muncitorilor. Chiar şi acum, la 5 luni după ce a tre
buit să ispăşească, ca să spunem aşa, pe propria sa piele 
consecinţele luptelor din iunie, chiar şi acum el este de partea 
învingătorilor, împotriva celor învinşi şi se mîndreşte că a 
cerut mai multe batalioane împotriva insurgenţilor decît a 
putut pune la dispoziţie Cavaignac. 

Şi acest om, căruia i se pare că luptătorii din iunie nu au 
fost destul de repede învinşi, vrea să fie conducătorul parti
dului care a preluat moştenirea luptătorilor căzuţi în iunie ? 

După acest discurs Ledru-Rollin nu mai putea conta pe 
voturile muncitorilor parizieni. La Paris a învins rivalul său 
Raspail, care-şi depusese anterior candidatura şi se bucura 
mai dinainte de simpatia muncitorilor. Dacă voturile de la 
Paris ar fi fost hotărîtoare, atunci Raspail ar fi fost acum 
preşedinte al republicii. 

Muncitorii ştiu prea bine că Ledru-Rollin n-a părăsit încă 
scena, că el mai poate aduce şi va aduce încă mari servicii 
partidului radical. Dar el a pierdut încrederea muncitorilor. 
Pentru slăbiciunea lui, pentru mărunta lui vanitate şi mania 
pentru fraze grandilocvente, de dragul căreia s-a lăsat do
minat chiar şi de Lamartine, ei, muncitorii, au fost aceia care 
au trebuit să plătească. Nici un serviciu pe care l-ar aduce 
pe viitor nu va putea şterge această amintire. Muncitorii vor 
-şti întotdeauna că dacă Ledru-Rollin va deveni din nou 
energic, energia lui va fi doar energia muncitorilor înarmaţi, 
care îl vor mîna de la spate. 

Votul de neîncredere dat de muncitori lui Ledru-Rollin 
înseamnă totodată un vot de neîncredere dat întregii mici
burghezii radicale. Şovăiala, mania pentru frazele răsuflate 
despre devolment * etc. ,  neglijarea acţiunilor revoluţionare 
le dragul reminiscenţelor revoluţionare - iată însuşirile 
care-l caracterizează pe Ledru-Rollin şi clasa pe care o re
prezintă. 

Micii burghezi radicali înclină spre socialism numai pen
tru că văd limpede ruina care-i paşte, trecerea lor în rîndurile 
proletariatului. Nu ca mici burghezi, ca posesori ai unui mic 
capital, ci ca viitori proletari se entuziasmează ei pentru 
0rganizarea muncii şi răsturnarea relaţiei dintre capital şi 
muncă. Daţi-le puterea politică şi vor uita curînd de organi-

• - devotament. - Nota Trad. 
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zarea muncii. Căci puterea politică le dă, cel puţin în beţia 
primelor clipe, perspectiva dobîndirii unui capital, perspec
tiva salvării de la ruina inevitabilă. Numai atunci cînd pro
letarii înarmaţi vor sta în spatele lor cu arma în cumpănire, 
numai atunci îşi vor aminti ei de aliaţii lor de ieri. Aşa au 
procedat ei în februarie şi martie, şi Ledru-Rollin, şeful lor, 
a fost primul care a procedat în felul acesta. Dacă acum 
iluziile lor s-au spulberat, schimbă aceasta cu ceva atitu
dinea muncitorilor faţă de ei 1 Dacă se întorc gata de peni
tenţă, sînt ei îndreptăţiţi să ceară muncitorilor ca acum, în 
cu totul alte condiţii, să cadă din nou în cursă 1 

Votîndu-1 pe Raspail şi nu pe Ledru-Rollin, muncitorii lasă 
să se înţeleagă că ei nu vor face acest lucru şi că ştiu ce 
atitudine să adopte faţă de mica burghezie radicală. 

Dar Raspail - care sînt, la drept vorbind, meritele lui în 
faţa muncitorilor 1 Cum poate fi el prezentat ca socialist par 
excellence *, în opoziţie cu Ledru-Rollin 1 

Poporul ştie prea bine că Raspail nu este un socialist ofi
cial şi un inventator de sisteme. Poporul nici nu are nevoie 
de socialişti oficiali şi inventatori de sisteme, el s-a săturat 
de ei. Altminteri candidatul său ar fi fost cetăţeanul Proud
hon, şi nu impetuosul Raspail. 

Dar poporul are memorie bună şi nu este nici pe departe 
atît de ingrat cum le place să susţină în modestia lor unele 
personalităţi reacţionare nerecunoscute. Poporul îşi aminteşte 
perfect de bine că Raspail a fost primul care i-a reproşat 
guvernului provizoriu inerţia lui, slăbiciunea lui pentru 
spoieli republicane. Poporul nu a uitat încă „Ami du 
Peupleu  390 par le citoyen Raspail ** ,  şi deoarece Raspail a 
fost primul care a avut curajul - şi se cerea într-adevăr 
curaj pentru aceasta - să adopte o atitudine revoluţionară 
faţă de guvenul provizoriu, deoarece Raspail nu reprezintă 
vreo couleur * ** socialistă anumită, ci luptă numai pentru 
revoluţia socială, de aceea poporul din Paris îl votează pe 
Raspail. 

Nu este nici pe departe vorba de cele cîteva măsuri mă
runte anunţate în modul cel mai solemn în manifestul Munte
lui ca fiind menite să salveze lumea. Este vorba de revoluţia 
socială, care va aduce francezilor cu totul altceva decît 
aceste fraze incoerente, devenite şablon. Este vorba de ener-

* - prin excelenţă. - Nota Trad. 
** - „Prietenul poporului" de cetăţeanul Raspail. - Nota Trad. 

*•* - culoare. - Nota Trad. 
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gia necesară pentru înfăptuirea acestei revoluţii. Se pune 
problema dacă mica burghezie va avea această energie, după 
ce şi-a dovedit o dată neputinţa. Şi proletariatul din Paris, 
votîndu-1 pe Raspail, răspunde : nu I 

De aceea se miră „Reforme" şi „Revolution" că frazele 
lor sînt acceptate şi totuşi Ledru-Rollin, care apără aceste 
fraze, nu este votat. Aceste ziare onorabile, care se socotesc 
ziare ale muncitorilor, deşi acum mai mult ca oricînd sînt 
ziare ale micii burghezii, fireşte că nu pot înţelege de ce 
aceeaşi revendicare rostită de muncitori este revoluţionară, 
p e  cînd rostită de ele este o frază goală. Altminteri ele ar 
trebui să renunţe la propriile lor iluzii I 

Dar cetăţeanul Proudhon şi al său „Peuple" ? Despre 
aceasta - mîine. 

Scris de F. Engels la 
începutul lunii decembrie 1848 

Publicat pentru prima oară în 
Marx-Engels 
Gesamtausgabe, vol. 7, 
partea I,  1935 

Se tipăreşte după manuscris 

Trads din limba germnă 
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Friedrich Engels 

* Proudhon 

Paris. Ieri am vorbit de montagnarzi şi de socialişti, de 
candidatura lui Ledru-Rollin şi de candidatura lui Raspail, de 
ziarul „Reforme" şi de „Peuple 11 al cetăţeanului Proudhon şi 
am promis să revenim asupra lui Proudhon. 

Cine este cetăţeanul Proudhon ? 
Cetăţeanul Proudhon e un ţăran din Franche-Comte, care 

a avut diferite profesii şi s-a ocupat cu studiul a diferite 
ştiinţe. El a atras mai întîi atenţia publică asupra sa printr-un 
pamflet publicat în anul 1840 : „Ce este proprietatea ? 11 391• 
Răspunsul suna astfel : „Proprietatea este un furt 11 • 

Această concluzie neaşteptată i-a uimit pe francezi. Gu
vernul lui Ludovic-Filip, austerul Guizot, căruia îi lipseşte 
simţul humorului, s-a dovedit atît de mărginit să-l aducă pe 
Proudhon pe banca acuzaţilor. Dar degeaba. Era de aşteptat 
ca un paradox atît de picant să fie achitat de orice Curte cu 
juri franceză. Aşa s-a şi întîmplat. Guvenul s-a făcut de rîs, 
iar Proudhon a devenit celebru. 

In cee- ce priveşte cartea însăşi, ea era scrisă de la în
ceput pînă la sfîrşit în spiritul concluziei de mai sus. Fiecare 
capitol era un paradox ciudat, scris într-o manieră cum fran
cezii nu mai întîlniseră încă. 

In rest cartea cuprindea disertaţii parte juridice-morale, 
parte economice-morale, fiecare din ele căutînd să demon
streze că proprietatea se bazează pe o contradicţie. In ceea 
ce priveşte argumentele juridice, ele pot fi admise, întrucît 
nimic nu e mai uşor de demonstrat decît că întreaga juris
prudenţă se bazează în general numai pe contradicţii. In ceea 
ce priveşte disertaţiile economice, ele conţin puţine lucruri 
noi, şi ceea ce este nou în ele porneşte de la calcule greşite. 
Regula de trei e pretutindeni grosolan încălcată. 
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Totuşi francezii nu au reuşit s-o scoată la capăt cu 
această carte. Juriştilor le părea prea ec·onomică, economişti
lor prea juridică, şi atît unora cit şi celorlalţi prea morală. 
Apres tout - spuneau ei în concluzie - c'est un ouvrage 
remarquable *. 

Dar Proudhon aspira la triumfuri şi mai mari. După diferite 
articole mărunte, rămase neobservate, a apărut, în sfîrşit, în 
1 846 lucrarea sa „Filozofia mizeriei u 392 în două volume im
presionante. In această lucrare, care trebuia să-i eternizeze 
numele, Proudhon a aplicat metoda filozofică hegeliană, de
naturată grosolan, la un sistem de economie politică ciudat 
şi cu totul greşit şi a încercat să fundamenteze prin tot felul 
de scamatorii transcendentale un nou sistem socialist de aso
ciaţie muncitorească liberă. Acest sistem era atît de nou, incit 
sub numele de 1 1Equitable Labour Exchange Bazaars or Offi
ces" 393, acum 1 0  ani a dat de 1 0  ori faliment în 1 0  oraşe 
diferite în Anglia. 

Această operă greoaie, voluminoasă şi pseudoştiinţifică, 
în care pînă la urmă nu numai toţi economiştii de pînă acum, 
ci şi toţi socialiştii de pînă acum au fost împroşcaţi cu in
vective grosolane, n-a făcut absolut nici o impresie asupra 
uşuraticilor francezi . Această manieră de a vorbi şi de a ra
ţiona le era străină şi cu mult mai puţin pe gustul lor decît 
straniile paradoxuri din lucrarea anterioară a lui Proudhon. 
Asemenea paradoxuri nu lipseau, de altfel, nici aici (aşa, de 
pildă, Proudhon s-a declarat foarte serios „duşman personal 
al lui Jehovau 394) , dar ele erau de-a dreptul înecate în noia
nul de raţionamente pretins dialectice. Francezii au spus din 
nou : „c'est un ouvrage remarquableu şi au pus cartea de o 
parte. In Germania această lucrare a fost întimpinată, fireşte, 
cu adîncă veneraţie. 

Marx a publicat atunci o lucrare, pe cit de spirituală pe 
atît de profundă, împotriva lui Proudhon (Karl Marx. „Mize
ria filozofiei. Răspuns la «Filozofia mizeriei» a d-lui Proud
hon " .  Bruxelles şi Paris, 1 847 395) , lucrare de o mie de ori mai 
franceză prin înlănţuirea ideilor şi prin limbă decit preten
ţioasele inepţii ale lui Proudhon. 

Cit priveşte critica relaţiilor sociale existente, cuprinsă 
în ambele lucrări ale lui Proudhon, după ce le-ai citit se poate 
spune cu conştiinţa împăcată că este egală cu zero. 

In ceea ce priveşte proiectele sale de reformă socială, ele 
au avantajul, după cum am mai spus, de a fi arătat încă cu 

* - Cu toate acestea, este o lucrare remarcabilă. - Nota Trad. 



Proudhon 

mulţi ani în urmă în Anglia, prin numeroase falimente, cite 
parale fac. 

Acesta era Proudhon dinainte de revoluţie. In timp ce el 
mai încerca să scoată fără capital, dar cu ajutorul unor cal
cule care nu-şi au egal în nesocotirea regulei de trei, coti
dianul „Le Representant du Peuple" ,  muncitorii parizieni s-au 
pus în mişcare, l-au alungat pe Ludovic-Filip şi au întemeiat 
republica. 

Datorită republicii, Proudhon a devenit mai întîi „cetă
ţean" ; datorită votului muncitorilor parizieni, care s-au în
crezut în numele său cinstit de socialist, a devenit apoi re
prezentant al poporului. 

In felul acesta revoluţia l-a azvîrlit pe cetăţeanul Proudhon 
de pe tărîmul teoriei pe cel al practicii, l-a scos din bîrlogul 
său în arenă. Cum s-a comportat acest autodidact îndărătnic 
şi trufaş care tratase cu un egal dispreţ toate autorităţile 
dinaintea lui, jurişti, academicieni, economişti şi socialişti, 
care calificase întreaga istorie de pînă acum drept flecreală, 
prezentîhdu-se pe sine însuşi ca un nou Messia - cum s-a 
comportat, cînd a trebuit să pună el însuşi umrul la făurirea 
istoriei î 

Trebuie să spunem, spre cinstea lui, că  el a început prin 
a se alătura extremei stingi, aceloraşi socialişti, şi prin a vota 
cu aceiaşi socialişti pe care el îi dispreţuise atît de profund 
şi îi atacase atît de vehement, numindu-i zevzeci ignoranţi, 
obtuzi şi aroganţi. 

E drept, se susţine că în adunările partidului Muntelui, el 
şi-a reluat cu şi mai multă vehemenţă vechile sale atacuri 
violente împotriva adversarilor de odinioară, declarîndu-i pe 
toţi pînă la unul nişte ignoranţi şi flecari, care nu pricep o 
iotă din ceea ce vorbesc. 

Sîntem gata să credem acest lucru. Ba sîntem chiar gata 
să credem că paradoxurile economice ale lui Proudhon, ex
puse cu fanatismul sec şi certitudinea doctrinarului, i-au pus 
serios în încurcătură pe domnii montagnarzi. Foarte puţini 
dintre ei sînt economişti teoreticieni şi se lasă mai mult sau 
mai puţin în nădejdea micului Louis Blanc ; dar micul Louis 
Blanc, deşi o minte mult mai luminată decît infailibilu] 
Proudhon, e înzestrat totuşi cu o gîndire prea intuitivă ca s-o 
poată scoate la capăt cu tezele economice pseudoştiinţi
fice, cu bizara transcendenţă şi cu logica aparent matematică 
a lui Proudhon. Pe lingă aceasta, Louis Blanc a fost curînd 
nevoit să fugă, iar turma sa, dezorientată în domeniul eco-

40 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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nomiei politice, a rămas, lipsită de apărare, în ghearele ne
miloase ale lupului Proudhon. 

Cred că nu mai e nevoie să repetăm că, în pofida tuturor 
acestor triumfuri, Proudhon rămîne totuşi un economist cît 
se poate de slab. Numai că laturile sale slabe ţin de un do
meniu inaccesibil majorităţii socialiştilor francezi. 

Cel mai mare triumf din viaţa lui, Proudhon l-a repurtat 
la tribuna Adunării naţionale. Luînd cuvîntul, nu-mi ai 
amintesc cu care ocazie, el a stîrnit timp de o oră şi jumă
tate indignarea burghezilor din Adunare printr-un şir ne
sfîrşit de paradoxuri autentic proudhoniste, unul mai extra
vagant decît altul, fiecare urmărind să lezeze în modul cel 
mai grosolan cu putinţă cele mai sfinte şi mai sacre senti
mente ale auditoriului său. Şi toate acestea debitate cu indi
ferenţa aridă şi pedantă care-l caracteriza, în dialectul 
inexpresiv şi pedant din Franche-Comte, cu tonul cel mai sec 
şi mai glacial din lume. Efectul - istericalele burgheziei 
turbate - nu a fost de loc prost 396• 

Acesta însă a fost apogeul activităţii publice a lui Proud
hon. Intre timp el a continuat să  facă propagandă în favoarea 
teoriei sale, chemată să fericească lumea, în ziarul său 
,,Representant du Peuple" ,  înjghebat cu greu după experien
ţele amare cu regula de trei şi transformat curînd pur şi 
simplu în „Peuple " ,  precum şi în cluburile muncitoreşti. Şi  
toate acestea nu fără succes. „On ne le comprend pas - spu
neau muncitorii -, mais c'cst un homme remarquahle" *. 

Scris de F. Engels la începutul 
lunii decembrie 1 848 

Publicat p entru prima oară 
în Marx-Engels 
Gesamtausgabe, 
voi. 1, partea I, 1935 

Se tipăr€şte după manuscris 

Tradus in limba germană 

* - „Nu-l înţelegi, dr este un om remarcabU-. - Nota Trad. 
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Karl Marx 

Coloia, 14 noiembrie. Cînd s-a aflat că redactorul-şef l 
„Noii gazete renane " ,  Karl Marx, a primit citaţie să se pre
zinte în cursul dimineţii de azi la judecătorul de instrucţie, 
în faţa clădirii Curţii de apel s-a adunat o mulţime impresio
nantă de oameni, dornici să-şi manifeste simpatia faţă de dîn
sul şi să afle rezultatul. Cînd a ieşit de la judecătorul de 
instrucţie, Karl Marx a fost întîmpinat cu ovaţii putenice şi 
condus la sala Eiser, unde, în cîteva cuvinte, a exprimat 
mulţumiri celor de faţă pentru simpatia ce i-au arătat-o şi 
le-a explicat că a fost chemat numai pentru încheierea inte
rogatorului în chestiunea Becker. Fostul procuror - în pre
zent prim-procuror - Becker socoate că Marx, publicînd în 
„Noua gazetă renanău documentul semnat „Hecker0 37, l-a 
calomniat, prezentîndu-1 drept republican. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 13 
din 15 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textl 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Cererea lui F. Engels 
de a i se acorda dreptul de domiciliere 

în oraşul Berna 
(CIORNĂ) 

CĂTRE DIRECŢIA JUDICIARĂ A POLIŢIEI DIN CANTONUL BERNA 

Imi permit, potrivit indicaţiilor ce mi-au fost date la bi
roul de paşapoarte, să mă adresez dv. cu rugămintea de a-mi 
acorda dreptul de domiciliere în Bena 39s, 

Am locuit în Colonia (Prusia renană) , unde m-am ocupat 
cu publicistica, pînă cînd, în urma frămîntărilor care s-au 
produs în acest oraş în zilele de 25 şi 26 septembrie a.c. , m-am 
văzut implicat într-un proces, care s-a ponit *, şi totodată în 
pericol de a fi arestat. m scăpat de arestare numai prin 
fugă. După cîteva zile a fost emis împotriva mea un mandat 
de arestare („Kolnische Zeitung" din 1 ,  2 sau 3 octombrie) 399, 
care dovedeşte calitatea mea de refugiat politic. Dacă va fi 
necesar, pot prezenta Direcţiei o copie după acest mandat. 

Venind în Elveţia, am dat preferinţă ospitalităţii canto
nului şi oraşului Berna din următoarele considerente : 

1 )  Berna e situată destul de departe de graniţa germană 
pentru a nu da pretext autorităţilor germane să inoportuneze 
guvernul elveţian cu reclamaţii şi cu afirmaţia că aş abuza 
de dreptul de azil şi aş pune la cale dezordini **. 

2) Berna îmi oferă tocmai acum posibilitatea de a studia, 
pe baza exemplului Adunării federale elveţiene, aplicarea 
practică a unei constituţii, din care Germania ar putea în 
orice caz să înveţe multe lucruri, mai cu seamă într-un mo
ment cînd poporul german poate fi pus în situaţia de a intro
duce în ţara sa o constituţie mai mult sau mai puţin asemă
nătoare. 

Presupun că exilul meu nu va fi de prea lungă durată, 
întrucît, abstracţie făcînd de faptul că e puţin probabil ca 

* In manuscrjs, cuvintele „împotriva mea, fiind învinuit de îndemn 
Ia răscoală etc. etc.• care urmează sînt şterse. - Nota Red. 

** In manuscris, cuvintele „îndemn Ia răscoală împotriva guvernului 
german etc. • care urmează sînt şterse. - Nota Red. 



Cererea lui Engels de a i se acorda dreptul de domiciliere în BPTna 631 

actuala stare de lucruri din Prusia să dureze, am toate moti
vele să mă aştept la o hotărîre de achitare din partea juraţilor 
din Colonia. Prin fuga mea am urmărit mai ales să evit o de
tenţiune preventivă îndelungată. De aceea cred că, încă în 
primăvara viitoare, mă voi putea înapoia în ţară. 

In ce priveşte mijloacele de existenţă, ele îmi sînt pe de
plin asigurate şi, la nevoie, pot produce o dovadă în acest 
sens. 

Anexez de asemenea, potrivit indicaţiei biroului de paşa
poarte, paşaportul eliberat, la cererea mea, de guvernul pro
vizoriu francez în aprilie a.c., cînd m-am înapoiat în patrie, 
venind de la Paris, şi care mi-a fost trimis aici din Colonia. 

Mă folosesc de această ocazie pentru a asigura Direcţia 
de întreaga mea consideraţie. 

Berna, Postgasse nr. 43, la d-l Haeberli 
15 noiembrie 1848 

Publicat pentru prima oară 
în Marx-Engels Gesamtauigabe, 
Abt. I, Bd. 7, 1935 

Friedrich Engels 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba qermană 
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O delegaţie la prim-procurorul Zweiffel 

Colonia, 22 noiembrie. Pe ziua de ieri, d-nii Karl Marx, 
Karl Schapper şi Schneider II urmau să se prezinte în faţa 
judecătorului de instrucţie în legătură cu apelul comitetulu'i 
districtual al democraţilor din Renania (vezi „Noua gazetă 
renană u nr. 1 47) *. Se zvonea că autorităţile intenţionează să 
aresteze pe loc pe cei citaţi. Oricît de neverosimile apăreau 
multor jurişti aceste zvonuri, totuşi Comitetul popular 400 a 
hotărît să trimită o delegaţie la d-l prim-procuror Zweiffel 
pentru a lămuri situaţia. Acesta, după cum era şi de aşteptat, 
a declarat delegaţiei că nu s-a emis nici un mandat de 
arestare împotriva celor citaţi şi că un astfel de mandat nu 
s-ar putea emite decît în cazul cînd apelul ar duce la o re
beliune ; căci atunci faptul - prevăzut de art. 209 şi 217 401 
- al inculpaţilor (care deocamdată unnează să fie judecat 
de tribunalul corecţional) ar deveni o infracţiune. 

De altfel, în opoziţie cu părerea d-lui prim-procuror, po
trivit căreia, pe baza articolelor de lege menţionate, trebuia 
să urmeze un ordin de înfăţişare, delegaţia a declarat că 
acum, cînd Adunarea naţională de la  Berlin este singura au
toritate legală din Prusia, trebuie în primul rînd să se ia mă
suri imediate împotriva funcţionarilor publici şi autorităţilor 
care se împotrivesc cu forţa hotărîrilor Adunării naţionale 
sau îndeamnă la împotrivire, aşa cum s-a întîmplat, nu de 
mult, la Koblenz cu d-l Oberprasident Eichmann h. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 150 
din 23 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 37. - Nota Red. 
** Vezi volumul de faţă, pag. 35-36, - Nota Red. 
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Comunicare în legătură cu interogatoriul 
la care au fost supuşi Marx, Schapper şi Schneider II 

de către judecătorul de instrucţie 

Colonia, 25 noiembrie. La interogatoriul luat lui Marx, 
Schapper şi Schneider II de către judecătorul de instrucţie 
în legătură cu cel de-al doilea apel al Comitetului districtual 
l democraţilor din Renania *, declaraţia acuzaţilor că ei au 
redactat şi au semnat acest apel a fost consemnată în pro
cesul-verbal, după care ancheta a fost încheiată. Nici unul 
dintre acuzaţi n-a fost arestat. Facem această comunicare pen
tru a răspunde la diferitele scrisori primite de Comitetul dis
trictual. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 153, 
ediţia a II-a, din 26 noiembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 

• Vezi volumul de faţă, pag. 37. - Nota Re. 
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Procesele „Noii gazete renane " 

Colonia, 5 decembrie. Acum cîteva zile, Karl Marx, re
dactorul-şef al „Noii gazete renane", a fost din nou citat în 
faţa judecătorului de instrucţie. Patru articole apărute în 
această gazetă au determinat puterea central. s-o acuze de 
calomnie : 1) „Schnapphanski " ,  2) un articol din Breslau 
despre Lichnowski, 3) un articol în care este vorba de o dare 
de seamă „falsificată" a unui oarecare „hazliu Stedtmann" şi 
4) publicarea „declaraţiei " adoptate în sala Eiser, prin care 
majoritatea de la Frankfurt era învinuită „de trădare a po
porului" în legătură cu problema Schleswig-Holstein 402• 

„Noua gazetă renană" aşteaptă cu nerăbdare noi acuzări 
de calomnie de la Berlin, Petersburg, Viena, Bruxelles şi 
Neapole. 

La 20 decembrie se va dezbate primul proces în ctre 
„Noua gazetă renană" este învinuită de ultraj adus parchetu
lui şi de calomniere a j andarmilor 403 • 

Pînă acum n-am auzit ca vreun procuror din Renania să 
fi aplicat vreun articol din Code penal autorităţilor renane 
care comit încălcări vădite şi grosolane ale legii . 

„Distinguendum est ! "  „Il faut distinguer" * - aceasta este 
deviza neînfricatului parchet renan. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 161  

din 6 decembrie 1848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba german' 

* -„Trebuie să se facă o deosebire" . - Nota Trad. 
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Mandatul primit de F. Engels 
lin partea Uniunii muncitorilor din Lausanne 

Frate ! 
Intrucît nu avem posibilitatea s ă  trimitem un delegat, te 

însărcinăm pe tine să ne reprezinţi la congresul muncitoresc 
de la Berna 404• Ca vechi luptător pentru interesele proleta
riatului, îţi vei îndeplini, fără îndoială, şi aici sarcina, deşi 
de data asta nu vei avea de-a face cu burghezi şi cu tot felul 
de spirite mercantile ; aici sînt proletari adevăraţi, alături de 
care şi pentru care trebuie să activezi. Aşadar, te informăm 
pe scurt care sînt dorinţele noastre în legătură cu uniunea 
centrală. 

1 )  Scopul uniunilor unite trebuie să fie : 
a) Înfiinţarea unei uniuni centrale şi a unei casierii centrale. 
b) Educarea socială şi politică a muncitorilor. 
c) Stabilirea legăturii cu Comitetul muncitoresc german din 

Leipzig 405, în vederea întăririi unităţii în special între 
muncitori. 

2) Datoria uniunii centrale alese trebuie să fie : 
a} Să stabilească legătura cu Comitetul muncitoresc din 

Leipzig. 
b) In vederea înlesnirii corespondenţei, să difuzeze în special 

gazeta ( „Verbriiderung" 406} pe care o editează Comitetul 
central. 

c) Să administreze casieria centrală şi să prezinte, la fiecare 
şase luni, dări de seamă în legătură cu această activitate. 

d) Să facă imediat cunoscute uniunilor frăţeşti toate eveni
mentele importante. 

3) Obligaţiile reciproce ale uniunilor frăţeşti şi obligaţiile 
faţă de uniunea centrală : 
a} Fiecare membru plăteşte o cotizaţie lunară de cel mult 

1 batz *, în schimb, corespondenţa ambelor părţi se va 
face întotdeauna prin scrisori nefrancate. 

* - monedă elveţiană. - Nota Red. 
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b) Fiecare filială a uniunii trebuie să elibereze cnete mem
brilor ei. 

c) Fiecare membru al uniunii, dacă posedă un astfel de carnet, 
re dreptul de a intra în orice uniune, însă canetul său 
trebuie să fie semnat de preşedintele ultimei uniuni din 
care a făcut prte. 

In ceea ce priveşte alegerea noastră, considerăm, ca şi 
pînă acum, că uniunea din Berna este cea mai indicată. In 
caz că se va discuta ultima noastră circulră, trebuie să se 
ţină seama că ea nu este dedt o urmare a faptului că noi 
am recunoscut, încă din vara acestui n, uniunea de la Bena 
ca uniune centrală, dar, din cauza lipsei oricărei informaţii 
asupra situaţiei, am convocat aici o adunare, care a emis 
sus-menţionata circulră. Am respins cotizaţia săptămînală 
de 1/2 batz pentru că din pricina ei s-ar i redus numărul mem
brilor şi, pentru că prin achitarea ei, veniturile n-ar fi fost cu 
mult mai mari. 

In numele celor 41 de membri ai Uniunii, îţi trimitem salu
tări şi o strîngere de mină. 

Lausanne, 8 decembrie 1848 

\Publicat pentru prima oară 
1 n Marx-Engels Gesamtausgabe, 
A\bt. I, Bd. 7, 1 935 

G. Schneeberger 
Bangert 

Chr. Haat 

Se tipăreşte după textul 
manuscrisului 

Tradus din limba germană 



Inştiinţare în legătură 
cu abonamentele la „Noua gazetă renană" 

pe primul trimestru al nului 1849 

637 

Rugăm să se trimită cit mai curînd comenzile pentru 
„Noua gazetă renană" pe trimestrul următor, ianuarie-martie 
1 849, şi anume : la Colonia - la expediţia ziarului (str. Unter
Hutmacher, nr. 17) ; în celelalte oraşe - la toate oficiile 
poştale din Gemania. 

Abonamentele se primesc : pentru Franţa, la d-l G. A. Alexndre, 
Brandgasse, nr. 28, Strasbourg, şi rue Notre-Dame-de-Nazareth, nr. 3, 
Pris, precum şi la Oficiul central al poştei regale din Aachen ; pentru 
Anglia, la d-nii I. I. Ewer & Co., Newgate-street, nr. 72, Londra ; pentu 
Belgia şi Olanda, la oficiile poştale regale respective, precum şi la biroul 
poştal din Liege *. 

Datorită desfiinţării taxei de timbru, preţul abonamentului 
s-a redus, şi de acum încolo va i pentru Colonia de numai 1 
taler, 7 groşi de argint şi 6 pfenigi, iar la toate oiciile poştale 
din Prusia va i (inclusiv taxele poştale) de numai 1 taler şi 
17 groşi de argint pe trimestru ; pentru abonaţii din restul 
Germaniei se vor adăuga taxele poştale respective. 

In componenţa redacţiei n-a intervenit nici o schimbare. 

Numerele „Noii gazete renane• apărute pînă acum re
prezintă programul ei. Datorită legăturilor personale cu con
ducătorii partidelor democrate din Anglia, Franţa, Italia, 
Belgia şi America de Nord, redacţia are posibilitatea să ofere 
cititorilor ei o imagine despre mişcarea politică şi socială 
din străinătate mai justă şi mai limpede decît oricare altă 

* In r. 17�195 ale 11Noii gazete renane•, acest paragraf a apărut 
lntr-o formă oarecum schimbată. - Nota Red. 
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gazetă. ln această privinţă, „Noua gazetă renană 1 nu este 
un organ numai al democraţiei germane, ci şi al celei europene. 

Anunţurile la ziar : rîndul de petite pe patru coloane sau pe n spa
ţiu corespunzător - l groş de argint şi 6 pfenigi. 

Datorită legăturilor întinse de care dispune gazeta noastră, anunţu
rile de orice fel se bucură de o foarte largă răspîndire. 

Giranţii responsabili ai nNoii gazete renane" 

Publicat în 
„Noua 9azetă renană" nr. 172-l> 
din 19 decembrie 1848 - 14 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Procesul intentat „Noii gazete renane " 
a fost amînat 

Colonia, 20 decembrie. Proc·esul intentat „Noii gazete re
nane" urma să se judece astăzi în faţa Curţii cu juri. Acuzaţii 
sînt : d-l dr. Mrx, redactor-şef, d-l Korff, girantul responsabil 
al „Noii gazete renane" ,  şi d-l Engels. Acesta din urmă nu 
s-a prezentat. Ei sînt acuzaţi de ultraj adus prim-procurorului 
Zweiffel şi de calomnie la adresa jandarmilor. Procesul a fost 
amînat din cauza unui viciu de procedură 407• 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 174 
din 21 decembrie 1 848 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Procesul intentat de Drigalski „Noii gazete renne" 

Colonia, 21  decembrie. Astăzi dr. Marx a fost din nou 
citat la judecătorul de instrucţie 1n legătură cu pretinsa 
calomniere a „cetăţeanului şi comunistului" Drigalski * . 
Al cîtelea la număr este acest nou proces de presă inten
tat „Noii gazete renane" este greu de precizat, dată fiind 
puzderia lor. 

Regretăm totuşi că d-l D rigalski a fost atît de nerecunos
cător faţă de noi. Căci numai articolelor noastre care se ocupă 
de  persoana d-sale le datoreşte d-l Drigalski norocul de a fi 
dobîndit fie şi măcar o fărîmă de celebritate europeană. Cită 
ingratitudine din partea d-tale, d-le „cetăţean şi comunist" 
Drigalski 1 1  Iată o dovadă de decăderea la care au ajuns mo
ravurile în vremea noastră, cînd pînă şi unei inimi regalo
prusace-comuniste îi este străin sentimentul de recunoştinţă 
pentru serviciile care i-au fost aduse. 

Publicat ln 
„Noua gazetă renană• r. 175 
din 2 decembrie 188 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 

* Vezi volumul de faţă, pag. 61-66. - Nota Red. 
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Din procesul-verbal al şedinţei din 15  ianuarie 1849 
a comitetului Uniunii muncitorilor din Colonia 

După citirea şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei 
precedente, cetăţeanul Roser, care prezidează, întreabă dacă 
este de faţă redactorul, cetăţeanul Prinz, şi, primind răspuns 
că a plecat, spune că el trebuie tras la răspundere ca activist 
l uniunii, pentru comportarea sa din ultima vreme şi pentru 
schimbările introduse de el în ziar fără ştirea uniunii. . .  

Cetăţenii Marx şi Schapper fac propunerea, sprijinită de 
numeroşi membri, ca pe lîngă cetăţeanul Prinz - redactorul 
oficiosului uniunii 408 - să fie constituită o comisie redacţio
nală care să urmărească ca această publicaţie să reprezinte 
într-adevăr interesele uniunii şi să fie redactată în spiritul 
partidului nostru. 

Propunerea este acceptată şi în această comisie redacţia• 
nală sînt numiţi cetăţenii Schapper, Roser şi Reiff. 

Cetăţeanul Westermann citeşte „Declaraţiau trimisă din 
Bruxelles de d-rul Gottschalk 409 şi spune că nu poate fi de 
acord cu acţiunile întreprinse de acesta. 

Cetăteanul Marx face propunerea, sprijinită şi de Schapper, 
de a nu se examina acum această chestiune, întrucît decla
raţia făcută este prea echivocă şi prea neclară pentru a trage 
o concluzie precisă ; pentru lămurirea acestei chestiuni trebuie 
numită o comisie care să noteze pasajele ce i se par neclare 
şi să adreseze d-rului Gottschalk o scrisoare prin care să-i 
ceară explicaţiile şi lămuririle necesare. 

Propunerea este acceptată în unanimitate ; sînt propuşi şi 
aleşi în această comisie cetăţenii : dr. Marx, Anneke, Schapper, 
Roser şi Esser„. 

Cetăţeanul Anneke propune ca la viitoarele şedinţe să fie 
discutată problema alegerilor care trebuie să aibă loc în 
curînd 410• 

4 1 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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Cetăţeanul Schapper e de părere că, dacă alegerile ar fi 
avut loc cu o lună în urmă, am fi putut obţine, poate, un re
zultat substanţial ca partid separat, dar acum este prea tîrziu, 
întrucît nu sîntem încă destul de bine organizaţi şi Uniunea 
muncitorilor n-ar putea face să fie aleşi candidaţii prezen
taţi de ea. 

Cetăţeanul Marx este şi el de părere că Uniunea muncito
rilor ca atare nu va putea face să fie aleşi candidaţii ei şi că 
în momentul de faţă problema nu constă în a dobîndi n 
rezultat substanţial din punct de vedere principial, ci în a 
acţiona împotriva guvernului, împotriva absolutismului, îm
potriva dominaţiei feudalilor ; dar acest lucru îl pot face şi 
simplii democraţi, aşa-zişii liberali, care nici ei nu sînt cîtuşi 
de puţin mulţumiţi de actualul guvern. Trebuie să luăm lu
crurile aşa cum sînt. Intrucît, în momentul de faţă, este im
portant să creăm o opoziţie cît mai puternică împotriva orîn
duirii absolutiste existente, însuşi bunul-simţ ne dictează : 
dacă este limpede că nu ne putem susţine în alegeri propriile 
noastre puncte de vedere principiale, trebuie să ne unim cu 
un alt partid, care se află de asemenea în opoziţie, pentru a 
nu permite victoria duşmanului nostru comun, puterea regală 
absolută. 

După aceea s-a hotărît ca membrii uniunii să facă parte 
din comitetele electorale generale care urmează să fie create 
în acest oraş, după ce se va face împărţirea în circumscripţii 
electorale, şi să susţină acolo principiile democratice generale. 

Pentru stabilirea unei legături mai strînse între muncitori 
şi democraţi sînt desemnaţi cetăţenii Schapper şi Roser, care 
trebuie să participe la şedinţele comisiei Asociaţiei democrate 
şi să facă comunicări în această privinţă la şedinţa comite
tului nostru„. 

Publicat în ziarul 
„Freiheit, Arbeitu nr. 3, 
din 21 ianuarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Verdictul de achitare a „Noii gazete renane " 

Colonia, 8 februarie. După cum am mai arătat în unele 
exemplare din numărul de ieri al ziarului nostru, Curtea cu 
juri a examinat, în şedinţa de ieri, acuzaţia adusă lui Marx, 
redactorul-şef, lui Engels, redactor, şi girantului responsabil 
al „Noii gazete renane " în legătură cu articolul datat : „Colo
nia, 4 iulie" (numărul din 5 iulie 1848) 411 • Acest articol, în 
care era vorba despre arestarea d-lui Anneke, a servit ca 
temei pentru a-i învinui de calomniere a jandarmilor care au 
operat arestarea (art. 367 din Code penal) şi de ultraj adus 
prim-procurorului Zweiffel (art. 222 din Code penal) . După o 
scurtă deliberare Curtea cu juri a achitat pe toţi acuzaţii. 

Acest proces, primul dintre numeroasele procese de presă 
intentate „Noii gazete renane" ,  este important prin faptul că, 
de data asta, art. 222 şi 367 (în coroborare cu art. 370) , amin
tite mai sus, au fost interpretate şi aplicate, în verdictul Curţii 
cu juri, cu totul altfel de cum se practica pînă acum la tribu
nalele corecţionale ale poliţiei din Renania. Totuşi, dacă facem 
abstracţie de articolele care pedepsesc pentru instigare di
rectă la război civil sau la rebeliune, art. 222 şi 367 sînt sin
gurele pe care inventivitatea parchetului renan a reuşit să 
le aplice pînă în prezent presei. Verdictul de achitare dat de 
Curtea cu juri este, aşadar, o nouă garanţie a libertăţii presei 
în Prusia renană. 

De îndată ce va fi cu putinţă, vom prezenta cititorilor 
noştri o scurtă dare de seamă a şedinţelor Curţii cu juri 412• 

4 1* 
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Astăzi, Marx împreună cu Schneider, deputat de Colonia. 
şi Schapper au compărut din nou în faţa Curţii cu juri în pro
cesul cu privire la apelul de a se refuza plata impozitelor, 
publicat de ei în calitate de membri i Comitetului districtual 
l democraţilor *. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 217 
din 9 februarie 149 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba germană 

* Vezi volumul de faţă, pag. 37. - Nota Red. 
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Două procese ale „Noii gazete renane 0 

Colonia, 8 februarie. Ieri şi azi, în faţa Curţii cu juri din 
localitate s-au judecat din nou două procese de presă : ieri 
procesul împotriva lui Marx, redactorul-şef l „Noii gazete 
renaneu, Engels şi Schapper, colaboratori i acestui ziar, iar 
azi procesul împotriva lui Marx, Schapper şi a avocatului 
Schneider II, care sînt acuzaţi că, preconizînd să se refuze 
plata impozitelor, au instigat poporul împotriva guvernului. 
S-a observat o neobişnuită afluenţă de public. La ambele pro
cese acuzaţii s-au apărat singuri şi au căutat să dovedească 
inconsistenţa acuzării ; ei au reuşit în aşa măsură, încît în 
ambele procese juraţii au pronunţat verdictul de „nevinovat" .  

Hotărît lucru, în procesele politice guvenul nu are noroc 
cu curţile cu juri. Mult mai rea poate să fie soarta celor 
cîţiva ofiţeri din ganizoana locală care au participat la miş
carea populară din septembrie anul trecut şi, cînd această 
mişcare a eşuat, s-au refugiat peste graniţă, în Belgia ; acum 
ei s-au reîntors şi aşteaptă hotărîrea în procesul lor, ale cdrui 
dezbateri au şi început m. 

Publicat în 
„Deutsche Londoner Zeitung• r. 203 
din 16 februarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Bnchetul democraţilor 

Mihlheim pe Rin, 1 1  februarie (primit cu întîrziere) . 
Astăzi a avut loc aici un banchet al democraţilor, organizat 
de Uniunea muncitorilor. Au fost invitaţi membri ai Uniunii 
muncitorilor din Colonia şi ai Asociaţiei democrate. Muzica 
şi cîntecele au altenat cu toasturile, care au fost însoţite de 
lungi discursuri. 

Bengel, preşedintele Uniunii muncitorilor din localitate, a 
făcut o amplă expunere în care a stăruit asupra raportului 
dintre prezent şi trecut. Lukas a rostit un toast în cinstea oas
peţilor, şi mai cu seamă în cinstea unor oameni ca redactorul
şef al „Noii gazete renane" , Karl Marx, care se afla printre 
cei prezenţi şi care, încă înainte de revoluţia din februarie, 
a susţinut cu vorba şi cu fapta drepturile clasei muncitoare. 
Schapper a închinat pentru „republica democrată" .  Karl Marx 
a vorbit despre participarea muncitorilor germani la luptele 
din Franţa, Anglia, Belgia şi Elveţia. El a toastat pentru Glad
bach, unul dintre puţinii deputaţi ai adunării conciliatoare 
care reprezintă cu adevărat interesele poporului. Friedrich 
Engels a închinat un toast pentru maghiari şi pentru Kossuth, 
Ott din Worringen a vorbit despre liberalismul constituţio
nal, despre aristocraţie şi democraţie, iar Fischbach despre 
mizeria maselor populare şi despre măsurile în vederea înlă
turării ei. Gladbach a făcut în discursul său o caracterizare 
retrospectivă a Adunării naţionale, acum dizolvată, şi a cri
ticat cu toată tăria şovăiala ei, lipsa ei de energie şi de spirit 
revoluţionar. In fine, Krahe a vorbit despre deiza revolu
ţiei din februarie : „libertate, egalitate, fratenitate" .  

Acest prim banchet a l  democraţilor din Renania a produs 
o impresie atît de favorabilă, incit, fără îndoială, va mai fi 
urmat şi de altele. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" r. 25 
din 18 februarie 19 

Se tipăreşte după textl 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Banchetul de la 24 februarie 

Colonia, 27 februarie. Alaltăieri a avut loc în sala Eiser un 
banchet cu prilejul sărbătoririi unui an de la revoluţia din fe
bruarie din Franţa 414•  Marea sală, în care încap 2.000-3.000 
de persoane, era arhiplină. 

Karl Marx, ales preşedinte în unanimitate, a fost nevoit să 
refuze, fiind foarte ocupat. La cererea generală, locul de pre
şedinte a fost ocupat de Karl Schapper, care a deschis adu
narea printr-un toast în amintirea celor căzuţi jertfă în revo
luţiile din februarie şi iunie de la Paris şi în celelalte bătălii 
revoluţionare din anul 1848. 

După aceea avocatul Schneider, deputat al oraşului Colo
nia, şi-a luat rămas bun de la alegătorii săi. După el a luat 
cuvîntul deputatul Gladbach, care în cîteva cuvinte a arătat 
care sînt cauzele ultimei victorii a contrarevoluţiei şi a che
mat masele populare din Colonia ca, în cazul unor noi acte 
de violenţă împotriva Camerei, să se ridice în apărarea re
prezentanţilor lor. (Aceasta ca răspuns la denunţul apărut în 
numărul de azi al lui „Kolnische Zeitungu 415) . 

Au mai rostit toasturi : Dr. Rittinghausen : pentru repu
blica democrat-socială. - F. Engels, redactor al „Noii gazete 
renaneu : pentru italienii care luptă şi, în primul rînd, pentru 
Republica de la Roma. - K. Cramer : în amintirea lui Robert 
Blum. - Wohler, deputat în Adunarea naţională de la Frank
furt : pentru democraţia germană. - Comerciantul Guffanti : 
pentru Ledru-Rollin şi democraţii francezi. - Fostul bombar
dier Funk : jos tiranii I - Dr. Weyll : pentru femeile pre
zente. - Dr. Becker : pentru democraţii tuturor naţiunilor I 
- Tîmplarul Kurth : pentru Kossuth şi pentru maghiari. -
Schapper : pentru deţinuţii şi emigranţii politici, şi îndeosebi 
pentru germanii din Besan;on 416• - Karstens *, muncitor : 

* - F. Lessner. - Nota Red. 
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pentru viitoarea revoluţie socială. - Ferdinand Wolff, redac
tor al „Noii gazete renaneu : pentru dreptul la muncă. -
Muncitorul Hausmann : pentru unitate. - K. Cramer : pentru 
Mieroslawski şi luptătorii polonezi din 1 848. - Hotelierul 
Kamp din Bonn : pentru înfrăţirea tuturor popoarelor. - Stu
dentul Blum : pentru democraţii din Wupperthal. - Muncito
rul Miller : pentru Mellinet, Tedesco şi ceilalţi 1 5  condamnaţi 
de la Anvers în procesul Risquons-Tout 417• - Muncitorul 
Roser : în memoria lui Robespierre, Saint-Just, Marat şi a 
celorlalţi eroi ai anului 1793. 

Festivitatea, care a continuat cu muzică, intonarea „Mar
siliezei " ,  cîntecul girondinilor 418 etc. şi cu diferite alte cîn
tece executate de corul muncitoresc dirijat de d-l Herx, s-a 
încheiat printr-o urare pentru „republica generală demo
crat-socială" .  

In cadrul acestei reuniuni a fost organizată o colectă în 
folosul emigranţilor germani din Besan;on. S-a strîns o sumă 
destul de importantă. 

Toată seara trupele au fost consemnate, iar pe străzi au 
circulat patrule întărite, a căror prezenţă, de altfel, era de
terminată mai mult de încăierările dintre soldaţi decît de 
banchet. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană" nr. 233 
din 28 februarie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Banchetul de la Girzenich 

Colonia, 20 martie. Ieri-seară a avut loc la G.rzenich un 
banchet în cinstea aniversării luptelor de baricade de la Berlin 
din anul trecut. Dacă şi la concertul burghez organizat pe 
ziua de 18 martie în „cinstea promisiunii " unei constituţii etc. 
cea mai mare sală din oraşul nostru a fost destul de plină, apoi 
ieri aceeaşi sală n-a putut cuprinde nici jumătate din publicul 
venit în număr mare. In sala arhiplină se aflau 5.000-6.000 
de oameni, iar în stradă alte cîteva mii aşteptau zadarnic 
posibilitatea de a pătrunde înăuntru. Sala s-a umplut atît de 
repede, încît pînă şi unii oratori n-au putut pătrunde în local 
decît după ora 9. 

Karl Schapper, care prezida, a deschis adunarea rostind 
n toast pentru poporul suveran, singurul izvor al oricărei 
puteri legale. Apoi au mai rostit toasturi : H. Becker : în 
amintirea celor căzuţi la 1 8  şi 1 9  martie 1 848 ; cetăţeanul 
Wachter : pentru ca germanului Michel să-i vină mintea la 
cap ; cetăţeanul Weyll : pentru o revoluţie totală şi nu pen
tru una pe jumătate ; cetăţeanul Rittinghausen : jos împăratul 
german ; K. Cramer : pentru femeile democrate prezente la 
banchetul nostru ; W. Wolff, redactor al „Noii gazete re
nane" : pentru republicile din Italia ; E. Dronke, redactor al 
„Noii gazete renane" : pentru revoluţia proletară ; P. Noth
jung : pentru victoria maghiarilor şi a lui Kossuth ; H. Bir
gers, redactor al „Noii gazete renane" : pentru prăbuşirea 
Austriei ; F. Wolff, redactor al „Noii gazete renane" : pentru 
acuzaţii de la Bourges 419 ; F. Engels, redactor al „Noii gazete 
renane" : pentru insurgenţii din iunie de la Paris ; K. Schap
per : pentru cartiştii englezi şi pentru cei mai revoluţionari 
dintre conducătorii lor, Ernest Jones şi G. J. Harney ; Karl 
Cramer : pentru polonezi ; Chr. Esser, redactor al lui „Arbeiter 
Zeitung" 420 : pentru republica roşie. 
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Banchetul, care s-a desfăşurat în cea mai mare ordine şi 
linişte, s-a terminat la orele 1 1  sera, în strigătele : trăiască 
republica roşie. Făcînd o comparaţie între banchetul nostru 
şi concertul de la Girzenich l „tînguitorilor" ,  care a avut loc 
la 18 martie, sîntem bucuroşi să constatăm că nici una dintre 
reuniunile festive de la Colonia nu a adunat un public atît de 
numeros şi totodată atît de plin de tact ca banchetul care a 
avut Ioc ieri-seară sub auspiciile steagului roşu. 

Publicat în 
„Noua gazetă renană •  r. 251 
din 21 marie 1 849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba qermani 
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Hotărîrea adunării generale din 16  aprilie 1849 
a Uniunii muncitorilor din Colonia 

Adunarea hotărăşte în unanimitate ca Uniunea muncitori
lor din Colonia : 

1) Să se retragă din Uniunea asociaţiilor democrate din 
Germania şi să adere la uniunile muncitorilor din Germania, 
al căror Comitet central îşi are sediul la Leipzig 42 1 • 

2) In vederea unei mai strînse unităţi a partidului pur so
cial, să fie însărdnat comitetul ca, înainte de convocarea 
congresului general l muncitorilor, care urmează să aibă loc 
la Leipzig, să convoace la  Colonia un congres provincial l 
tuturor uniunilor muncitorilor din Renania şi din Westfalia. 

3) Să se trimită delegaţi la congresul uniunilor muncitori
lor din Germania, care urmează să aibă loc în curînd la 
Leipzig. 

Publicat în ziarul 
„Freiheit, Bruderlichkeit, Arbeit" 
nr. 22 din 22 aprilie 149 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Din procesul-verbal al şedinţei din 17  aprilie 1849 
a comitetului Uniunii muncitorilor din Colonia 

„.5) Aducînd la îndeplinire hotărîrea de ieri a adunării 
generale : Să se convoace aici, în prima duminică a 
lunii mai, congresul reprezentanţilor tuturor uniuni
lor muncitorilor din Renania şi Westfalia. 

Pentru îndeplinirea acestei hotărîri, comitetul numeşte o 
comisie provizorie pentru Renania şi Westfalia, compusă din 
şase membri - cetăţenii K. Marx, W. Wolff, K. Schapper, 
Anneke, Esser şi Otto -, pe care o însărcinează să adreseze 
uniunilor respective o invitaţie cu expunerea de motive 
cuvenită„. 

Publicat în ziarul 
,Freiheit, Brlderlichkeit, Arbeit" 
nr. 22 din 22 aprilie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 



Hotărîrea primei filiale 
a Uniunii muncitorilor din Colonia '22 

65� 

1 )  Luînd în considerare că dr. Gottschalk l-a prezentat pe 
Cetăţeanul Karl Marx, în ziarul „Freiheit, Arbeitu, ca pe un 
prieten şi tovarăş de idei al lui Franz Raveaux, deputat în 
Adunarea de la Frankfurt, pe cită vreme cetăţeanul Marx, la 
şedinţa din 8 februarie a comitetului, s-a pronunţat în sensul 
că dînsul, chiar dacă în momentul de faţă sprijină candidatura 
lui Raveaux şi a lui Schneider II, este totuşi foarte departe 
de a se solidariza cu ei din punct de vedere principial ; dim
potrivă, primul, chiar în perioada cea mai rodnică a activităţii 
sale, a fost ţinta unor atacuri necruţătoare din partea „Noii 
gazete renaneu ; în momentul de faţă însă nici nu poate fi 
vorba de democraţi roşii şi democraţi incoloi [blassen 
Demokraten] , deoarece deocamdată principala sarcină constă 
în a acţiona împotriva monarhiei absolute, şi pentru reali
zarea acestui scop democraţii roşii şi democraţii incolori tre
buie să lupte, strîns uniţi, împotriva „tînguitoriloru ; 

2) mai departe, că d-rul Gottschalk, la congresul democrat 
de la Frankfurt, s-a exprimat în sensul că el poate să atragă 
p e  muncitorii germani spre monarhia roşie, ca şi spre repu
blica roşie, înf ăţişînd, prin urmare, pe muncitori ca pe o ma
şina care i se supune orbeşte ; 

3) că atacurile sus-menţionatului ziar împotriva lui 
Raveaux poartă pecetea unei nemaipomenite josmcu şi rău
tăţi, întrucît i se face acestuia o vină pînă şi din infirmitatea 
lui fizică, care, după părerea lor, nu e decît o prefăcătorie ; 

4) că şi celelalte atacuri ale acestui ziar sînt, în cea mai 
mare parte, lipsite de orice temei şi, dată fiind absurditatea 
lor, nu merită nici o dezminţire ; cu toate acestea, ele dau la 
iveală invidia meschină, răutatea, josnicia de caracter şi per
fidia autorului lor ; 
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5) că d-rul Gottschalk, după ce a fost achitat, a discutat 
cu numeroşi membri ai Uniunii muncitorilor despre planul 
de reorganizare a acestei uniuni şi despre intenţia sa de a se 
pune în acest scop chiar el în fruntea uniunii (ca preşedinte) , 
cu încă 5 oameni aleşi de el ca membri ai comitetului, fapt care 
dovedeşte înclinaţiile sale despotice şi e în contradicţie cu 
cele mai elementare principii democratice ; 

6) că, urmărind să pună în practică acest nou proiect de 
organizare, el a părăsit partidul adevăraţilor proletari şi s-a 
aruncat în bratele mic-burghezilor, întrucît avea de gînd să 
urce cotizaţia lunară la 5 groşi de argint ; 

7) că d-rul Gottschalk a făcut modificări în ziarul uniunii 
care din această cauză şi-a întrerupt apariţia timp de două 
săptămîni 423 - fără ca uniunea să-i i dat vreo împuternicire 
în acest sens, ba chiar fără ca el să fi făcut cunoscut acest 
lucru uniunii sau conducerii ei ; aceasta este o încălcare a 
drepturilor uniunii care nu poate fi prin nimic justificată şi 
care nu poate fi scuzată nici prin faptul că d-rul Gottschalk 
a plecat curînd după aceea şi nici prin vreo necesitate oare
care sau prin motive serioase ; 

8) că d-rul Gottschalk, după ce i s-a dat sentinţa de achi
tare, în loc să îndreptăţească aşteptările muncitorilor din 
Colonia şi să-şi înceapă din nou activitatea sa progresistă în 
mijlocul lor ca mai înainte, spre mirarea tuturor a plecat, 
fără să le spună la despărţire nici o vorbă şi fără să le ex
prime mulţumiri pentru credinţa şi fermitatea de care au dat 
dovadă ; 

9) că d-rul Gottschalk, din pricina susceptibilităţii sale 
exagerate, a plecat de bunăvoie în exil şi a trimis din Bruxel
les o declaraţie care nu putea în nici un caz să servească 
drept explicaţie sau drept justificare a comportării lui, în
trucît el, care e republican, spune în această declaraţie că 
înapoierea lui poate depinde numai de acela care e „în mo
mentul de faţă judecătorul suprem în ţarău, sau de „vocea 
poporulu r , prin urmare consideră că judecătorul suprem este 
altcineva, iar nu vocea întregului popor ; că, în cazul de faţă, 
el nu putea înţelege prin judecătorul său suprem decît pe 
rege, trecînd astfel direct de partea legitimiştilor şi mo
narhiştilor ; că, pe de altă parte, în această declaraţie el 
îşi bate din nou joc de popor, crezîndu-1 în stare să recheme 
pe cineva care recunoaşte alt judecător suprem, şi i se adre
sează acestuia, iar nu vocii poporului ; că el joacă aici rolul 



HotăTîrea primei filiale a Uniunii muncitorilor din Colonia 655 

celui mai j alnic ipocrit şi caută să-şi păstreze drum liber şi 
spre rege şi spre popor ; 

10) că d-rul Gottschalk n-a binevoit să dea un răspuns la 
cererea Uniunii muncitorilor de a lămuri această aşa-zisă de
claraţie a sa, care pare de neînţeles, şi în special de a arăta 
ce trebuie subînţeles prin „judecătorul suprem în momentul 
de faţă" ; 

1 1 ) că d-rul Gottschalk, deşi n-a fost chemat de nimeni, 
s-a înapoiat totuşi în Germania, din care cauză toată această 
poveste cu exilul voluntar îşi pierde orice sens şi apare doar 
ca o manevră electorală prost calculată, dacă avem în vedere 
că în acest timp fraţii şi prietenii lui au acţionat cu toată 
energia în vederea alegerii lui în Camera din Berlin, -

luînd în considerare toate aceste fapte, filiala nr. 1 a 
Uniunii muncitorilor din Colonia declară că nu aprobă în 
nici un caz comportarea d-rului Gottschalk din momentul 
în care Curtea cu juri din localitate a rostit sentinţa de 
achitare a lui şi respinge cu hotărîre şi indignare pre
supunerea că Uniunea muncitorilor s-ar putea lăsa 
manevrată în interesul unei monarhii roşii, sau că ar per
mite să fie indusă în eroare prin atacuri răutăcioase îm
potriva unor anumite persoane, sau să-i fie impus un 
preşedinte şi un comitet alcătuit din linguşitori, sau că ar 
rechema pe un exilat de bunăvoie, care, pentru a-şi ispăşi 
vina, apelează în acelaşi timp şi la mărinimia regelui şi 
la aceea a poporului, sau, în general, că ar permite cuiva 
- oricine ar fi el - să trateze Uniunea muncitorilor ca 
pe o adunătură de adolescenţi prostănaci. 

Publicat în ziarul 
„Freiheit, Briderlichkeit, Arbeit" 
r. 24 din 9 aprilie 149 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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Hotărîrea adunării generale din 23 aprilie 1 849 
a Uniunii muncitorilor din Colonia 

1) Adunările generale vor avea loc, pe viitor, în fiecare 
miercuri. 

2) Se confirmă comisia provizorie, compusă din Karl Marx, 
Karl Schapper, Wilhelm Wolff, Friedrich Anneke, Esser şi 
Otto, care a fost aleasă de comitet în vederea convocării la 
Colonia a congresului uniunilor muncitorilor din Renania şi 
Westfalia. 

Publicat în ziarul 
11Freiheit, Briderlichkeit, rbeit" 
r, 24 din 29 aprilie 19 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germană 
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667 

Recent s-au retras din Comitetul districtual al asociaţiilor 
democrate din Rennia o parte din membrii săi şi în acelaşi 
timp Uniunea muncitorilor din localitate a declarat că se re
trage din Uniunea asociaţiilor democrate din Renania *. Acest 
pas a fost determinat de convingerea că, din pricina compo
nenţei eterogene a acestor asociaţii, nu se poate aştepta ca ele 
să aducă prea mult folos pentru interesele clasei muncitoare 
sau pentru marea masă a poporului. 

D e  aceea se simte tot mai mult necesitatea unei strînse 
uniri a elementelor omogene, a unei energice activităţi co
mune a tuturor uniunilor muncitorilor. 

De aceea Uniunea muncitorilor din localitate a socotit 
necesar, c·a o primă măsură, să înfiinţeze o comisie provizorie 
pentru toate uniunile muncitorilor din Renania şi din West
falia şi a ales pe subsemnaţii ca membri ai acestei comisii, 
însărcinîndu-i s ă  ia toate măsurile necesare pentru realizarea 
scopului propus. 

Comisia provizorie invită prin prezenta înştiinţare pe toţi 
muncitorii, precum şi toate celelalte uniuni, care, deşi deo
camdată nu poartă încă această denumire, sînt totuşi 
adepte hotărîte ale principiilor democraţiei sociale, să tri
mită delegaţi la congresul provincial care va avea loc în 
prima duminică a lunii viitoare (6 mai) 424• 

Pe ordinea de zi vor figura următoarele probleme : 
1 )  Orgnizarea uniunilor muncitorilor din Rennia şi din 

Westfalia ;  
2) alegerea de delegaţi pentru congresul general al tutu

ror uniunilor muncitorilor gemani, care umează să. 
aibă loc în iunie la Leipzig ; 

* Vzi volumul de fată, pag. 475 şi 652. - Nota Red. 

42 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 



658 Inştiint. cu privire Ia convocarea congr. uniunilor muncit. 

3) discutarea şi fixarea propunerilor care urmează să fie 
înmînate delegaţilor la congresul de la Leipzig. 

Delegaţii aleşi la congresul preliminar de aici sînt rugaţi 
să se prezinte cu mandatele lor nu mai tîrziu de 6 mai, ora 1 0  
dimineaţa, la hotelul lui Simon, „Im Kranz" ,  din Piaţa veche. 

Colonia, 24 aprilie 1849 

K. Marx (absent), . Wolf, K. Schapper 
F. Anneke, Ckr. J. Esser, Oto 

N.B. Comunicările în scris vor fi trimise pe adresa : 
Karl Schapper, preşedintele Uniunii muncitorilor, strada 
Unter-Hutmacher nr. 11. 

Publicat in suplimentul Ia 
„Noua Jazetă renană" r. 282 
şi în ediţia a II-a a nr. 285 
din 26 şi 29 aprilie 1849 

Se tipăreşte după textul 
a)ărut in ziar 

Tradus din limba germană 
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Soarta unor redactori ai „Noii gazete renane" 

.„Soarta unor redactori ai „Noii gazete renane" este ur
mătoarea : Friedrich Engels este urmărit pe cale penală pen
tru cuvîntarea sa de la Elberfeld ; Marx, Dronke şi W eerth, 
nefiind supuşi prusieni, trebuie să părăsească Prusia ; Ferdi
nand W olff şi Wilhelm Wolff sînt în pericol de a fi puşi sub 
urmărire judiciară : primul pentru că nu şi-a îndeplinit da
toria ostăşească, iar al doilea pentru delictele politice pe 
care se pretinde că  le-ar fi săvîrşit, la timpul său,  în vechile 
provincii ; astăzi tribunalul a respins cererea de a-l elibera 
pe Korff pe cauţiune. 

Publicat în 
„Deutsche Zeitung• nr. 1 40 
din 22 mai 1849 şi în 
„Trier'sche Zeitung • nr. 122 
din 23 mai 1849 

42* 

(„Disseldorfer Zeitan51) 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germani 
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Plecarea lui Karl Marx 

Colonia. Ieri-dimineaţă, d-l Karl Marx, fostul redactor-şef 
al „Noii gazete renane" ,  însoţit de alţi cîţiva redactori, a 
p ărăsit Colonia, plecînd în regiunea Rinului superior ; acolo 
activitatea lui va fi la fel de rodnică cum a fost şi aici. 

Publicat in 
„Neue Kolnische Zeitung " nr. 1 16 
din 22 mai 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut in ziar 

Tradus din limba g emană 
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Procesul „Noii gazete renane" 

Colonia, 29 mai. Astăzi tribunalul corecţional al poliţiei a 
pronunţat sentinţa în procesul de calomnie la adresa depu
tailor Adunării naţionale de la Frnkfurt 425, început în sep
tembrie anul trecut. In faţa tribunalului au fost citaţi K. Marx, 
E. Dronke, G. Weerth, H. Becker, H. Korff, tipografii Dietz şi 
Bechtold. Primii trei nu s-au prezentat. Au fost achitaţi toi, 
cu excepţia lui Korff ; ac·esta (ca fost girnt responsabil al 
„Noii gazete renne") a fost condnat la o lună închisoare 
şi la plata a 1/7 n cheltuielile de judecată pentru insulta 
adusă „hazliului Stedtmnn" .  Tribunalul a respins într-o formă 
foarte categorică acuzaţia împotriva lui Weerth în chestiunea 
Schnapphanski-Lichnowski. 

Publicat n 
„Neue Deutsche Zeitng • r. 128 
n 1 inie 1849 

Se tipăreşte după textul 
apărut în ziar 
Tradus din limba germană 
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Ordin de urmărire a lui Friedrich Engels 

Pe baza mandatului de aducere emis de judecătorul regal 
de instrucţie împotriva următoarelor persoane, rog cu insis· 
tenţă toate autorităţile civile şi militare, în a căror compe
tenţă intră acest lucru, să ia măsuile necesare pentru găsirea 
persoanelor ale căror semnalmente sînt descrise mai jos şi 
care au fugit pentru a se sustrage de la cercetarea începută 
împotriva lor pentru infracţiunea prevăzută de articolul 96 
al Codului penal, iar în caz că vor fi prinse, s ă  fie arestate 
şi trimise în faţa mea, şi anume 1) Friedrich Engels, redactor 
al „Noii gazete renane" ,  născut la Barmen, domiciliat în 
ultimul timp la Colonia„. 

Elberfeld, 6 iunie 1849 

Pentru prim-procuror 
Procuror, Eichhorn 

Semnalmente. 1 )  Engels. Vîrsta : 2-28 ani ; statura -
5 piioare şi 6 ţoli ; părul - blond ; fruntea - înaltă ; sprîn
cenele - blonde ; ochii - albaştri ; nasul şi gura - potri
vite ; barba - roşcată ; bărbia - ovală ; obrazul - oval ; cu
loarea feţei - sănătoasă ; silueta - zveltă. Sene particulare : 
vorbeşte foarte repede, miop ... 

Publicat fa 
„Kolnische Zeitung• nr. 137 
din 9 iunie 1 849 

Se tipărşte după textul 
apărut în ziar 

Tradus din limba germnă 
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Adnotări 

Articolul lui K. Marx „Criza de la Berlin" şi seria de articole „Con
trarevoluţia de la Berlin• constituie o replic. directă la evenimentele 
legate de pregătirea şi începutul unei lovituri de stat contrarevo
luţionare în Prusia. La 1 noiembrie 1848 regele a demis guvernul 
Pfuel, după care a venit la putere guvernul făţiş contrarevoluţionar 
Brandenburg-Manteuffel. La 9 noiembrie a fost emis un decret regal 
care prevedea transferarea şedinţelor Adunării naţionale prusiene de 
la Berlin la Brandenburg, un orăşel de provincie. Aşa a început lo
vitura de stat care s-a terminat cu dizolvarea Adunării la 5 decem
brie 1848. „Noua gazetă renană",  al cărei redactor era Marx, a des
făşurat o campanie de mobilizare a maselor pentru a da o ripostă 
loviturii de stat contrarevoluţionare în curs de pregătire. 

„Noua gazetă renană. Organ al democraţiei• a apărut zilnic la 
Colonia, sub conducerea lui Marx, de la 1 iunie 1848 pînă la 1 9  mai 
1849. 

Indată ce s-au întors in Germania, venind din emigraţie, Marx şi 
Engels au păşit la înfăptuirea proiectului lor de editare a unui or
g an de presă revoluţionar, În care vedeau o puternică armă de în
rîurire a maselor p opulare. Pornind de la condiţiile concrete din 
Germania, Marx, Engels şi  adepţii lor s-au manifestat pe arena po
litică ca aripă stingă, de fapt proletară, a democraţiei. Aceasta a 
determinat şi orientarea „Noii gazete renane" ,  care apărea cu sub
titlul de „Organ al democraţiei" .  

Organ de luptă a l  aripii proletare a democraţiei, „Noua gazetă 
renană• a avut un rol de educator l maselor populare pe care le 
mobiliza la luptă împotriva contrarevoluţiei. n dorinţa ei de a-i 
informa fără întîrziere p e  cititori asupra celor mai importante eve
nimente ale revoluţiei din Germania şi din Europa, redacţia scotea 
adeseori o a doua ediţie a gazetei ; in cazurile cînd materialul nu 
încăpea în cele patru pagini ale gazetei se tipăreau suplimente la 
numărul respectiv, iar dacă se primeau noi ştiri importante se sco
teau suplimente ş i  iţii speciale sub formă de foi volante. Artico
lele de fond, care precizau poziţia gazetei în problemele cele mai 
importante ale revoluţiei, erau re, de regulă, de Marx sau de 
Engels. Ele erau sI.ae : „*Colonia" şi „**Colonia". Uneori arti
colele redacţionale marcate cu o steluţă apăreau în alte rubrici ale 
gazetei (la corespondenţa din Italia, Franţa, Anglia, Ungaria ş i  din 
alte ţări). In afară de rdactarea corespondenţelor primite şi  de aju
torul dat redactorului-şef în probleme de organizare, fiecare dintre 
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redactorii gazetei se mai ocupa şi de o serie de probleme bine de
finite. Engels a scris dări de seamă critice despre dezbaterile din 
Adunarea naţională de la Berlin şi din cea de la Frankfurt, precum 
şi despre dezbaterile din cea de-. doua Cameră a dietei pru
siene, articole despre războiul revoluţionar din Ungaria, dspre miş
carea de eliberare naţională din Italia, despre războiul din Schleswig
Holstein, iar din noiembrie 1848 pînă în ianuarie 1849 o serie de 
articole despre Elveţia. Wilhelm Wolff a scris articole despre pro
blema agrară în revoluţia din Germania, despre situaţia ţăranilor şi 
mişcarea ţărănească, îndeosebi din Silezia ; totodată el răspundea şi 
de cronica curentă „Prin ţară " .  Georg Weerth a condus rubrica de 
foiletoane în versuri şi proză. Enst Dronke, care a fost un timp oa
reca<re corespondentul „Noii gazete renane" la Frankfurt pe Main, a 
scris cîteva articole despre Polonia, iar în martie-mai 1849 cronica 
ştirilor din Italia. Ferdinand Wolff a fost multă vrme unul dintre 
corespondenţii gazetei la Paris. Colaborarea lui Heinrich Biirgers s-a 
mărginit, după spusele lui Marx şi Engels, la un singur articol, care 
de altfel a fost complet refăcut de către Marx. Ferdinand Freiligrath, 
care a intrat în redacţie în octombrie 1848, a publicat în această ga
zetă poeziile sale revoluţionare. 

Poziţia hotărîtă şi intransigentă a gazetei, internaţionalismul ei 
militant, apariţia în paginile ei a unor acuzaţii politice îndreptate 
împotriva guvernului prusian şi a autorităţilor locale din Colonia, 
toate acestea au făcut ca „Noua gazetă renană• să fie, încă din pri
mele luni ale existentei sale, obiectul unor aacuri furibunde din 
partea presei feudal-monarhiste şi burgheze-liberale şi al unor per
secuţii din partea guvernului. Autorităţile au refuzat să-i acorde lui 
Marx cetăţenia prusiană, pentru a-i îngreuia astfel şederea în Rena
nia, şi au intentat apoi redactorilor gazetei, şi în primul rînd lui 
Marx şi Engels, o serie întreagă de procese. După evenimentele din 
septembrie de la Colonia, autorităţile militare au introdus la 26 sep
tembrie 1848 sarea de asediu în oraş şi au interzis apariţia mai multor 
publicaţii democratice, printre care şi  a „Noii qazete renane•. Pen
tru a nu fi arestaţi, Engels, Dron.e şi Ferdinand Wolif au fost nevoiţi 
să părăsească pentru cîtva timp Colonia ; Wilhelm Wolf a trebuit 
să plece pentru scurtă vreme în Palatinat, iar apoi, timp de cîteva 
luni, să se ascundă de urmăririle poliţiei chiar la Colonia. Pînă în 
ianuarie 1849, �n urma plecării silite a lui Engels din Germania, toată 
greutatea muncii redacţionale, inclusiv întocmira articolelor de fond, 
a căzut pe umerii lui Marx. 

In ciuda prigoanei şi a şicanelor poliţieneşti, „Noua gazetă re
nană• a apărat cu mult curaj interesele democraţiei revoluţionare, 
interesele proletariatului. ln mai 1849, cind reacţiunea a pornit o 
contrae>fensivă generală, guvernul prusian, profitînd de faptul că 
Marx nu obţinuse cetăţenia prusiană, a dat ordin ca el să fie expulzat 
din Prusia. Expulzarea lui Marx şi măsurile represive împotriva ce
lorlalţi redactori ai „Noii gazete renane• au dus la încetarea apari
ţiei gaztei. Ultimul ei număr - 301 -, tipărit dn roşu, a apărut la 
19 mai 1849. In scrisoarea de rămas bun adresată muncitorlor din 
Colonia, redactorii gazetei au declarat că „ultimul lor cuvînt va fi 
întotdeauna şi pretutindeni : emanciparea clasei muncitoare I" - 5. 

2 Este vorba de articolul „Guvernul Brandenburg•,  publicat în „Neue 
Pressische Zeitung• la 5 noiembrie 148. 
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„Neue Preussische Zeitung• - cotidian german care a apărut 
la Berlin cu incepere din iunie 1 848 ca organ al camarilei contra
revoluţionare de la curte şi l iuncherilor prusaci. Această gazetă era 
cunoscută şi sub numele de „Kreuz-Zeitung" ,  pentru că pe frontispi
ciul ei figura o cruce. - 5. 

3 „Teoria concilierii• („Vereinbarungstheorie") prin care burghezia 
din Prusia, reprezentată de Camphausen şi Hansemann, căuta să 
j ustifice trădarea ei - consta în aceea că Adunarea naţională pru
siană, menţinîndu-se „pe terenul legalităţii •,  trebuia să se limitze la 
instaurarea unui rgim constituţional pe calea înţelegerii cu co
roana. - 5. 

4 Articolul de faţă şi o serie de alte articole care au urmat .u fost 
scrise de Engels în timpul şederii sale silite în Elveţia. La 26 septem
brie 1848, dclarîndu-se starea de asediu la Colonia, au fo.t emise 
mandate de arestare împotriva unor redactori ai „Noii gazete renane•,  
printre care şi Engels. Engels a emigrat din Prusia în Belgia, de unde 
indată după aceea a fost expulzat în Franţa. După o scurtă şedere 
la Paris, l a plecat e jos, în octombrie, în Elveţia (vezi K. Mrx şi 
F. Engels. Opere, vol. 5, Editura politică, 1 959, pag. 521-40) . Pe la 
9 noiembrie Engels a venit l a  Berna, unde a rămas pînă în ianuarie 
1 89. ît timp s-a aflat .în emigraţie, el a trimis în mod regulat „Noii 
gazete renane" diferite articole şi o serie de note cu caracter infor
mativ. In articolele sale „Fostul principat", „Noile instituţii repr
zntative. - Succsele mişcării în Elveţia" ,  „Algeri pentru tribuna
lul federal •, „Personalităţile Consiliului federal• ,  „Consiliul naţional•, 
„Presa lveţiană•,  Engels zugrăveşte în culori vil mărginirea şi 
provincialismul vieţii politice a republicii federale elveţiene din acea 
perioadă, care constituia un ideal pentru democraţii mic-burghezi din 
sdul Germaniei. - 7. 

5 Principatul Neuenburg şi Valendis (denumirea germană a lui Neu
châtel şi Valangin) n-a fost, de fapt, din 1707 pînă în 1 806, decît un 
stat minuscul supus Prusiei. n 1 86, pe vremea războaielor napoleo
niene, Neuchâtel a trcut la Pranţa. n 1815, conform hotărîrii Con
gresului de la Viena, el a fost incorporat iin Federaţia elveţiană ca 
al 21-lea canton, păstindu-şi totodată dependenţa vasală faţă de Pru
sia. La 29 februarie 1 848 a izbucnit la Neuchâtel revoluţia burgheză, 
care a pus capăt dominaţiei prusiene, şi s-a proclamat republica. ln 
1857 Prusia a fost const"însă să renunţe oficial la orice pretenţii asu
pra acestui canton. - 7. 

6 Siînta hermandadă - uniune de oraşe spaniole, creată pe la sfirşi
tul secolului al XV-lea de puterea rgală, care, în interesul absolu
tismului, se străduia să folosască burghezia în lupta împotriva ma
rilor seniori feudali. lncepînd de la mijlocul secolului al XVI-lea, 
forţele Mmate ale sfintei hermandade au .îndeplinit funcţii poliţieneşti. 
n sens figurat, prin sfînta hermandadă se înţelege poliţia. - 7. 

7 „Constitutionnel neuchâtelois• - ziar monarhist-constituţional elve
ţian care a apărut la Neuchâtel din 1 31 pînă în februarie 1 848. 

„Le Republicain neuchâtelois• - gazetă burgheză republicană 
elveţiană, care a apărut din martie 18 pînă în octombrie 1 849 la 
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Chaux-de-Fond, iar din noiembrie 1849 pînă în 1856 la Nechâtel 
- B. 

8 Sonderbund - uniune separată a şapte cantoane catolice din Elveţia 
înapoiate din punct de vedere economic, înfiinţată in 1843 cu scopul 
de a se împotrivi prefacerilor progresiste burgheze în Elveţia şi de 
a apăra privilegiile bisericii şi ale iezuiţilor, Hotărirea Dietei fede
rale din iulie 1847 de a dizolva Sonderbundul a slujit de pretext Son
derbundului să pornească, la începutul lunii noiembrie, ostilităţile îm
potriva celorlalte cantoane. La 23 noiembrie 1847 armata Sonderbun
dului a fost zdrobită de trupele guvnului federal. - 9. 

9 Deputaţii Dietei federale, organul legslativ al Elveţiei pină în 1848, 
erau legaţi prin instrucţiuni primite de la guvenele cantoaneloT lor, 
care îngreuiau foarte mult adoptarea de măsuri progresiste de către 
Dietă. - 9. 

I O Moderados (moderaţi) - denumire dată partidului liberalilor mode
raţi din Spania, care a luat fiinţă în perioada revoluţiei burgheze din 
anii 1 82-1 823, după ce în partidul liberal s-a produs sciziunea intre 
aripa dreaptă - moderados - şi cea stingă - exaltados. - 10. 

1 1  „Revue de Geneve et Jounal Suisse• - organ al partidului radical, 
care a apărut la Geneva incepind din 1842 ; sub această denumire a 
apărut pină în 1861 .  - l.. 

1 2  !n 1847 Dieta federală a adoptat o nouă constituţie, care a ransfor
mat Elveţia dintr-o federaţie de state într-un stat federal, a desfiin
ţat privilegiile mnăstirilor şi a interzis activitatea ordinului iezuiţi
lor. Această victorie asupra reacţiunii clerical-feudale a fost repur
tată de burqhezie cu sprij inul maselor populare. - 12. 

1 3 La 24 octombrie 1848 a avut loc la Freiburg (denumirea franceză : 
Fribourg) o rebeliune organizată de clerul catolic cu scopul de a 
răsturna guvernul democratic al acestui canton, care venise la pu
tere în urma zdrobirii Sonderbundului. Rebeliunea a fost repede înnă
buşită. - 13. 

1 4 Wilhelm Tell - erou al legendelor populare despre războiul de eli
berare ds de elveţieni âmpotr.va Habsburgilor la sMrşitul secolului 
al XIII-iea şi începutul secolului al XIV-lea ; legendele îl înfăţişează 
ca pe un arcaş iscusit care a ucis pe regentul austriac. - 13. 

15 Aluzie la cuvintele lui Frederic-Wilhelm al IV-lea în legătură cu 
guvernul Brandenburg : „Ori Brandenburg în Adunare, ori Adunare 
la Brandenburg " .  Citind aceste cuvinte, „Neue Preussiche Zeitung• ,  
în numărul său din 9 noiembrie 1848, le-a interpretat în sensul că 
„Brandenburg va fi  in Adunare, iar Adunarea va fi  la  Brandenburg• .  
- 14. 

16 Este vorba de dinastia Hohenzollern, care a stăpinit marca Branden
burg cu î ncepere din anul 1417.  - 14. 
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1 7  Potrivit legendei, �mpăratul Carol al V-lea, cu puţin înainte de moar
tea sa, şi-a organizat el însuşi funeraliile şi a participat personal la 
această ceremonie. - 14. 

1 8 Codul penal al lui Carol al V-lea (Constitutio criminalis Carolina), 
adoptat de Reichstagul de la Regensburg în anul 1 532, se caracteriza 
prin pedepse extrem de aspre. - 14. 

1 9 In timpul răscoalei populare de la 1 O august 1792, regele Franţei, 
Ludovic al XVI-iea (Louis Capet), a încercat să-şi găsească o pavăză 
în Adunarea naţională. La 10 august a fost răsturnată monarhi a ; a 
doua zi regele a fost arestat. Convenţia, care l-a judecat, l-a găsit 
vinovat de complot împotriva libertăţii naţiunii şi a securităţii sta
tului şi l-a condamnat la moarte. La 21 ianuarie 1793 Ludovic al 
XVI-iea a fost ghilotinat. In „Noua gazetă irenană" nr. 19, 2 1 ,  2, 26 
şi 98 din 1 9, 2 1 ,  22, 26 iunie şi 9 septembrie 1848 au fost publicate -
sub titlul : „Dezbaterile din Convenţia naţională în legătură cu Louis 
Capet, fostul rege al Franţei" - o serie de articole în legătură cu 
judecarea lui. - 14. 

20 Majoritatea deputaţilor slavi din Reichstagul austriac din 1 848 făceau 
parte din cercurile burghezo-moşiereşti, care urmăreau să creeze un 
stat federal slav sub egida Austriei monarhiste. - 15, 

21 La 9 noiembrie 1 848, după ce în Adunarea naţională prusiană s-a ci
tit decretul regal cu privire la strămutarea sediului Adunării de la 
Berlin la Brandenburg, majoritatea deputaţilor aripii drepte au pă
răsit docili sala de şedinţe. - 15. 

22 Marx foloseşte o imagine din prefaţa lui Heine la cartea „Kahldof 
despre nobilime în scrisorile către contele M. von Moltke" ,  publi
cată de el în 1831 : „Cocoşul galic a cîntat acum pentru a doua oară 
şi s-au ivit zorile şi în Germania" ; cîntatul cocoşului galic simboli
zează aici revoluţia franceză. - 17. 

23 Schiller. „Fecioara din Orleans " ,  aotul al ILI-lea, scena a 6-a. - 18. 
24 Shakespeare. „Troilus şi Cressida" ,  actul al III-iea, scena a 3-a. - 18. 
25 „Le Moniteur universeJ• - cotidian francez, oficios guvernamental ; 

a apărut la Paris cu începere din anul 1789. n timpul revoluţiei br
gheze franceze de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea a fost organul 
guvenului revoluţionar. - 18. 

26 La 3 noiembrie 1 848 a apărut în „Kolnische Zeitung" o notiţă despre 
tribul imaginar african al „highlanilor• (Hyghlans), pe jumătate oa
meni, Pe j umătate maimuţe ; „multi dintre ei - se spunea în această 
notiţă - învaţă Jimba arabă". In numărul său din 5 noiembrie, „Noua 
gazetă renană" a făcut haz de această informaţie, observînd, printre 
altele, că „această descoperire„. prezintă, în orice caz, o foarte mare 
importantă pentru partidul tînguitorilor, care va primi din partea 
highlanilor un sprijin substanţal" .  In legătură cu tînguitorii, vezi ad
notarea 172. - 18. 
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27 In decembrie 1 848 trebuiau· să aibă loc în Franţa alegeri preziden
ţiale î n  conformitate cu constituţia adoptată la 4 noiembrie 1 848. Această 
constituţie, c are dădea mari împuterniciri preşedintelui ca şef al pu
terii executive, era o mărturie a orientării contrarevoluţionare tot mai 
pronunţate a clasei dominante, burghzia, înspăiântată de revoluţia 
din iunie a muncitorilor parizieni. ln urma alegerilor care au avut loc 
la 10 decembrie a devenit preşedinte Ludovic-Bonaparte. - 19. 

28 Marx face o analogie între evenimentele de la Paris din 20 iunie 
1789 şi cele de la Berlin din 1 1  noiembrie 1 848. La 8 noiembrie 1 848 
a fost semnat deoretul regal cu privire la transferarea şedinţelor Adu
n ării n aţionale prusiene de la Berlin la Brandenburg. Drept răspuns, 
majoritatea Adunării naţionale a luat hotărirea să-şi ţină şedinţele 
tot la Berlin. La 10 noiembrie Adunarea a fost izgonită din sediul său 
obişnuit - localul teatrului dramatic - şi, între 1 1  şi 13 noiembrie, 
şi-a ţinut şedinţele la Clubul puşcaşilor. - 20. 

29 „Kălnische Zeitung• - cotidian german, care a apărut, sub acest 
titlu, cu începere din 1 802. Intre 1 848 şi  1 849 a oglindit politica laşă 
şi contrarevoluţionară a burgheziei liberale prusiene ; cotidianul a dus 
în permanentă o campanie furibundă împotriva „Noii gazete re
nane". - 20. 

30 In „Noua gazetă renană" nr. 1 42 (ediţia a II-a) şi 143 din 14 şi 15 
noiembrie 1848 a apărut articolul lui G. Weerth „Refuzul în Anglia de 
a se plăti impozite ca urmare a reformei din 1 832". - 20. 

31 Această introducere redaoţională a precedat o serie de articole ale 
lui Marx, publicate, sub titlul „Donul Cavaignac" ,  în „Noua gazetă 
renană" nr. 1 42 (ediţia a II-a), 1 45 (supliment special), 1 46 şi 147 (edi
ţia a II-a) din 1 4, 1 7, 1 8  şi 19 noiembrie 1848. Articolele reprezintă 
de fapt o reproducere (cu unele schimbări) duipă gazeta „La Presse" , 
unde ele au fost publicae, intre 1 şi 1 1  noiembrie 1 848, sub titlul 
comun : „Domnul Cavaignac în faţa Comisiei însărcinate cu cerceta
rea împrej urărilor rvoluţiei de la 3 iunie" . - 22. 

32 Parafrazare a poreclei „micul caporal• ,  dată de soldaţii francezi lui 
Napoleon I ; este o aluzie la faptul că Ludovic-Bonaparte, pe cînd 
se afla în emigraţie în .glia, a făcut parte din detaşamentele spe
ciale de constableri care au jucat un rol important în zădănicirea 
demonstraţiei cartiste de la 10 aprilie 1848. - 22. 

33 Aluzie la p articiparea generalului Cavaignac la cucerirea Algeriei, 
precum şi la activitatea sa de guvernator în 1848, care sa caracte
rizat prin reprimarea singeroasă a mişcării araibe de eliberare n a
ţională. Tocmai aceste „apte eroice• i-au creat lui Cavaignac, în 
ochii burgheziei franceze, faima de „apărător" de nădej de „al or
dinii" .  - 22. 

34 „La Presse• - cotidian burghez, care a apărut la Paris începînd din 
1 836 ; înre 1848 şi 1 49 a fost organul republicanilr burghezi, apoi 
organ bonapartist. In deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea, gazeta 
a apărut sub redacţia lui E. Girardin. - 22. 
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35 Comitetul districtual al democraţilor din Renania, în care rolul con
ducător l-a avut Marx, îndruma activitatea organizaţiilor democrate 
din Renania şi din Westfalia. 

La sfîrşitul lunii iunie 1 848, ca urmare a hotărîrii adoptate de 
primul congres al democraţilor de la Frankfurt pe Main, a fost creată 
Comisia centrală, formată din reprezentanţii celor trei organizaţii de
mocrate din Colonia : Asociaţia democrată, Uniunea muncitorilor şi 
Uniunea muncitorilor şi a patronilor. Pînă la convocarea congresului 
democraţilor din Renania, această comisie a îndeplinit temporar 
funcţiile Comitetului districtual. Primul congres al democraţilor din 
Renania, care a avut loc la Colonia în zilele de 13 şi 14 august 1 848 
şi la care au participat şi Marx şi  Engels, a confirmat componenţa 
Comisiei centrale a celor trei asociaţii democrate din Colonia în ca
litate de comitet districtual al dmocraţilor din Renania ; activitatea 
acestui comitet s-a extins nu numai asupra Renaniei, ci şi asupra 
Westfaliei. Congresul a adoptat o hotărîre cu privire la necesitatea 
de a desfăşura o activitate în rîndrile muncitorilor de fabrică şi 
printre ţărani. 

1n legătură cu începutul loviturii de stat contrarevoluţionare din 
Prusia la 14 noiembrie 1848, încă înainte de hotărîrea corespunză
toare a Adunării aţionale, Comitetul districtual al democratilor din 
Renania a făcut �pal a populaţia Renaniei să refuze plata impo-
zitelor. \. . 

Apelul Comiteµlui districtual al democraţilor a avut un larg 
răsunet în Renania. In ediţia a II-a a „Noii gazete renane" nr. 1 47 din 
19 noiembrie 1 848 se arăta că populaţia din unele oraşe şi sate -
Wittlich, Berncastel, Bonn, Colonia şi Neuheim - refuză să mai 
plătească impozite, şi în încheiere se spunea : „Berlinul poate fi apă
rat numai de energia 'evoluţionară a provinciilor, iar marile oraşe 
provinciale, şi  in special capitalele de provincie, pot fi apărate nu
mai de energia revoluţionară a satelor. Refuzul de a se plăti im
pozite (atît cele directe cit şi cele indirecte) oferă statului o minunată 
posibilitate de a face un important seviciu revoluţiei". - 23. 

36 Este vorba de legea cu privire la apărarea libertăţii individuale, care 
a fost adoptată de Adunarea naţională din Prusia la 28 august 1 848 
(prin analogie cu legea engleză din 1679, ea a fost numită Habeas 
Corpus Act) ; această lge a fost din capul locului încălcată în mod 
grosolan de către guvernul prusian. - 24. 

37 Titlul articolului a fost împrumutat de Marx din cartea a 6-a a ro
manului „Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister• de Goethe. - 27. 

38 „Neue Preussische Zeitug• avea ca emblemă crucea landwehrului, în
cercuită cu insoripţia : „Cu dumnezeu înainte, pentru rge şi ţară I " .  
Mai departe, în textul articolului, s e  dau citate din r. 1 15 (din 1 1  
noiembrie 1 848) l acestui ziar. - 27. 

39 Marx face aici o aluzie ironică la asemănarea - parţială - dintre 
măsurile propuse de Hansemann, ministrul de finanţe al Prusiei (îm
prumutul forţat ca mijloc de stimulare a circulaţiei banilor) , şi con
cepţiile lui Pinto, afacerist de brsă olandez din secolul al XVIll-le. 
(jocul la bursă ca factor care favorizează circulaţia) . Comp. articolul 
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„Proiectul de lege cu privire la împrumutul forţat şi expunera de 
motive• (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Editura politică, 
1 959, pag. 295) , - 27. 

40 Guvernul Auerswald-Hansemann (aşa-zisul „guven al faptelor") a 
fost la putere de la 25 iunie pînă la 21 septembrie 148. 

In vara anului 1848 a fost înfiinţat la Berlin, pe lingă poliţia obiş
nuită, un detaşament de oameni înaraţi, îmbrăcaţi ân civil, cu mi
siunea de a zădărnici întrunirile şi manifestările maselor populare, 
precum şi în scop de spionaj. Acest detaşament de poliţişti a căpătat 
denumirea de constableri, prin analogie cu constablerii speciali din 
Anglia care au participat la zădărnicirea demonstraţiei cartiste de 
la 10 aprilie 1848. - 27. 

4 1 Santa casa (casa sfintă) - asfel era numită închisoarea inchiziţiei 
la Madrid. - 27. 

42 Heine. „Gemania, O poveste de ină",  cap. II. - 30. 

43 „Preussischer Staats-Anzeiger• - gazetă fondată la Berlin în 1819 ; 
din 1819 şi pînă în aprilie 148 a fost organul semioficios al guver
nului prusian ; din mai 148 şi pînă în iulie 181 a apărut, sub această 
denumire, ca organ oficial al guvenului prusian. 

„ Vossische Zeitung• - „Kiniglich privilegirte Berlinische Zeitung 
von Staats- und gelehrten Sachen" - era titlul unei gazete, după nu
mele proprietarului ei, care a apărut sub această denumire Ia Berlin 
începînd din 1785. In deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea a avut 
o orientare liberală moderată. - 34. 

44 Aşa-numitul „cartier al consilierilor intimi", situat în partea de sud
vest a Berlinului ; era locuit mai ales de funcţionari prusieni. - 34. 

45 La 31 octombrie 1 848, după ce s-a aflat de cruzimile comise de contra
revoluţia austriacă cu prilejul înnăbuşirii revoluţiei de la Viena, a 
avut loc la Berlin o mare demonstraţie populară ; ea s-a încheiat cu 
atacul provocator al batalionului 8 al gărzii !Civile supra mncito
rilor din construcţia de maşini, care erau neînarmaţi, Reacţinea pru
siană s-a folosit de această provocare pentru a înlocui guvenul Pfuel 
cu guvenul Brandenbrg, care era făţiş contrarevoluţionar. - 34. 

46 Primăria era situată într-un cartier central al Berlinului, care şi-a 
păstrat pînă la mijlocul secolului al XIX-lea denumirea veche d e  
Killn sau Altkilln, Acolo s-a întrunit, l a  14 noiembrie 1848, Adnarea 
naţională prusiană. - 34. 

47 n legătură cu acest apel a fost intentat n proces împotriva lui Marx, 
Schapper şi Schneider II, membri ai Comitetului districtual al demo
craţilor din Renania (vezi volumul de faţă, pg. 265-286) . - 37. 

48 PoTivit constituţiei elveţiene adoptate la 12 septembrie 1848, mem
brii tribnalului federal erau alşi în şedinţa comună a ambelor Ca
mere ale Adunării federale : ConsiliUil naţional şi Consiliul cantoa
nelor. - 38. 
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'9 „Schweizerische NalionaJ-Zeitung• - cotidian burghez ; a apărut la 
Basel cu începere din 1842. - 38. 

50 Este vorba de rebeliunea antidemocratică de Ia Freiburg (Fribourg) 
de la 24 octombrie 1848 (vezi adnotarea 13). Animatorul ei a fost 
episcopul Marilley. - 39. 

51 „Nouvellisle Vaudois• - ziar burgliez elveţian, întemeiat în 1798, 
a apărut la Lausanne pînă în 1914 ; în perioada 184-1850 a avut 
o oxientare radicală. - 39. 

52 „Courrier Suisse• - ziar reacţionar ; a apărut la Lausanne din 1 840 
pină în 1 853. - 39. 

63 La 5 octombrie 1848 a fost arestat episcopul Marilley, La 30 octom
brie a avut loc la Freiburg (Fribourg) o conferinţă a reprezentanţilor 
guvernelor cantoanelor care făceau parte din eparhie (Fribourq, Berna, 
Vaud, Neuchâ tel şi Geneva). La această conferinţă s-a luat hotărîrea 
să fie pus în libertate episcopul Marilley, dar să i se interzică să do
micilieze sau să desfăşoare vreo activitate pe teritoriul  celor cinci 
cantoane. La 13 decembrie el a fost expulzat peste graniţă şi a rămas 
în exil pină în 1 856. - 40. 

54 Este vorba de cel de-al doilea Congres al democraţilor din Renania, 
care a avut loc la Colonia la 23 noiembrie 1848. La congres au fost 
discutate problemele legate de campania pentru refuzul de a se plăti 
impozitele, precum şi problema atragerii ţărănimii Ia lupta împotriva 
contrarevol uţiei. La lucrrile acestui congres a luat parte şi Marx. 
- 42. 

55 In legătură cu scrisoarea adresată redacţiei „Noii gazete renane• de 
către procurorul Hecker, care încerca să dezmintă învinuirile ce-i 
fuseseră aduse lui şi prim-procurorului Zweiffel, Marx a spus, în iro· 
nie, despre p archetul din Colonia că e „un nou colaborator, care 
promite", al „N oii gazete renane" (vezi articolul „Urmărirea judiciară 
împotriva «Noii gazete renane» ", în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 5, Editura politică, 1959, pag. 194-196). - 44. 

66 Adunarea naţională germană de la Frankfurt a adoptat, la 28 iunie 
1848, hotărirea de a crea o putere centrală provizorie, comPusă din 
regentul imperial (în acest post a fost ales arhiducele austriac Johann) 
şi din guvernul imperial. Puterea centrală provizorie, care nu avea 
buget şi nici armată proprie, care era lipsită de orice forţă reală, a 
devenit executantul politicii contrarevoluţionare a suveranilor ger
mani. - 50. 

57 „Le NalfonaJ• - cotidian francez care a apărut la Paris din 1 83> 
pină în 1 851 ; în deceniul al 5-lea al secolului trecut a fost orglnt I 
republicanilor burghezi moderaţi. Intre 1836 şi 1846, J. Bastide a fost 
redactorul rubricii de politică externă a acestui ziar. 

4! M a rx Engels - Opere, vor. 6 
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„Revue nalionale" - publicaţie cu orientare creştin-democratică, 
editată de F. Buchez şi J, Bastide ; a apărut la Paris din mai 1 841 pînă 
în iulie 1 848. - 50. 

58 Călătoria la Berlin şi în Schleswig, întreprinsă de Maximilian Gagern 
din însărcinarea guvernului regentului imperial pentru a participa la 
tratativele de armistiţiu cu Danemarca, s-a terminat cu un eşec total, 
tntrucît Prusia şi Danemarca au ignorat cu desăvîrşire pe reprezen
tantul unei puteri centrale lipsite de o forţă reală. 

Marx compară această călătorie zadarnică a lui Gagern cu 
soarta eroinei unui roman dintre cele mai răspîndite în Germania la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-iea, şi 
anume „Călătoria Sofiei de la Memel pînă în Saxonia" de J,  T. Her
mes : ea a pierdut mai mult de zece ani cu călătoria ei şi tot n-a 
ajuns la ţintă. - 51.  

59 ln aprilie 1 848 a izbucnit în  Baden o răscoală republicană, condusă 
de F. Hecker şi G, Struve, democraţi mic-burghezi. Ea a început prin
tr-o incursiune a detaşamentelor republicane dinspre graniţa elve
ţiană. La sfîrşitul lunii aprilie, această răscoală, prost pregătită şi 
prost organizată, a fost înnăbuşită. - 51.  

60 Cantonul principal (Vorort) - denumirea cantonului elveţian în cre 
aveau loc şedinţele Dietei federale, iar mai tîrziu cele ale Adunării 
federale, - 52. 

6 1  Quidquid delirant reges, pleclunlur Achivi - orice-ar face smintiţii 
regi, acheii trebuie să sufere (Horaţiu. „Epistole", cartea I, epistola 
a II-a) . - 52. 

62 Această notă, datată 3 octombrie 1 848 şi adresată de puterea cen
trală germnă cantonului principal Berna, a fost publicată în „Frank
furter Oberpostamts-Zeitung" din 6 noiembrie 1 848. - 53. 

63 Rinaldo Rinaldini - eroul romanului cu acelaşi titlu al scriitorului 
german Chr. A. Vulpius ; acest roman, care face parte din seria aşa· 
ziselor romane cu „haiduci" , a apărut pe la sfîrşitul secol ulm 
al XVIII-iea şi s-a bucurat de o mare popularitate. 

Karl Moor - p ersonajul principal din drama „Hoţii" de Schiller. 
Schinderhannes - Hans jupuitorul, poreclă dată tîlharului german 

Johann Bickler, care a trăit la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi 
începutul secolului al XIX-iea. - 54. 

64 Aluzie la Ludovic-Bonaparte, care căuta să tragă foloase din calita
tea sa de rudă a lui Napoleon I. - 54. 

o5 Heine, „Germania. O poveste de iană" ,  cap. XXI. - 55. 

66 După ce, în aprilie 1 848, răscoala republicană din Baden a fost in
frintă, unul dintre conducătorii ei, Friedrich Hecker, a emigrat în 
Elveţia, unde a stat pînă în septembrie în satul Muttenz (cantonul 
Base!), ir apoi a plecat în America. - 57. 

37 La 20 noiembrie 1 848, Adunarea naţională de la Frankfurt a adoptat 
o hotărîre în care făcea apel la puterea centrală să intervină, prin 
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comisarii imperiali de la Berlin, pentru a se numi un guvern care să 
se bucure de încrederea ţării, adică un guvrn mai convenabil pentru 
burghezia prusiană decît guvernul făţiş contrarevoluţionar Branden
burg-Manteuffel. - 60. 

68 Aceste expresii au fost luate de Marx dintr-un apel al lui Drigalski 
către populaţia din Diisseldorf, pe care „Noua gazetă rnnană" l-a 
publicat ca anexă la articolul rnspectiv. In acest document se spunea : 

„Ca un comunist profund devotat lui dumnezeu şi regelui meu, 
declar prin prezenta că, pentru ajutorarea fraţilor mei sărmani din 
comunitatea Diisseldorf, atîta timp cit voi trăi aici voi trimite anual, 
prin vistieria locală a statului, suma de o mie de taleri, în cote lu
nllre, casieriei orăşeneşti locale pentru nevoiaşi„, Concetăţeni I Urmaţi 
acest exemplu şi fiţi comunişti în înţelesul nobil al acestui cuvînt, 
şi în curînd aici, ca şi pretutindeni, se va statonici liniştea, pacea 
şi increderea. 

Cetăţeanul von Drigalski" 
Diisseldorf, 23 noiembrie. 

n legătură cu acest articol al lui Marx, Drigalski a intentat un 
proces de calomnie „Noii gazete renane" (vezi volumul de faţă, 
pag. 640) . - 6 1 .  

69 Este vorba de declaraţia făcută la 21 noiembrie 1 848 d e  Mauren
brecher, directorul general al poştelor din Diisseldorf, împotriva 
amestecului gărzii civile în activitatea poştei, - 63, 

70 In legătură cu legea pentru apărarea libertătii individuale, vezi ad
notarea 36, - 65. 

71 Code penal - Codul penal adoptat în Franţa în 1810 şi introdus de 
francezi în provinciile din vestul şi sud-vestul Grmaniei, cucerite 
de ei ; alături de Codul civil, el a rămas in vigoare în Renania şi 
după anexarea ei de către rusia în 18 15. - 66. 

72 Vezi articolul „Procur>rul de stat «Hecker» şi «Noua gazetă renană„ • 
(vzi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 5, Editura politică, 1959, pag. 

49-00). - 67. 

73 Vezi articolul „Arestări" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, 
Editura politică, 1959, pag. 183-186). - 67, 

74 Din „Cîntecul despre vinul renan" al lui M. Claudius, poet german 
de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea - începutul secolului al XIX-lea. 
- 67. 

75 Disch - hotel din Colonia ; Mielentz - hotel din Berlin, în care, la 
15 noiembrie 1848, s-a întrunit Adunarea naţională prusiană. - 67. 

76 La sfîrşitul lui septembrie 1 848, ministrul de justiţie al imperiului a 
cerut parchetului din Colonia să ponească un proces penal împotriva 
redacţiei „Noii gazete renane" în legătură cu o serie de foiletoane 
n care, sub numele de cavaler chnpphanski, era persiflat cunos-

43• 
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cutul prinţ reacţionar Lichnowski. Foiletoanele „Viata şi isprăvile 
faimosului cavaler Schnapphanski " ,  scrise de G, Weerth, au fost 
publicate, fără semnătură, în „Noua gazetă renană" în august-septem
brie, decembrie 1848 şi în ianuarie 1849. - 68. 

77 Guvernul cantonului Zirich, ales pe baza constituţiei din 1831 , a fost 
răsturnat, în urma puciului conservatorilor şi clericalilor, la 6 sep
tembrie 1839, După victoria repurtată în alegerile din 1845, au venit 
din nou la putere liberalii. - 69. 

78 S, Franscini. „Statistica della Svizzera•. Lugano, 1827 1 „Nuova sta
tistica della Svizzera" ,  1848. - 72. 

79 „Gazette de Lausanne et Journal Suisse• - cotidian burghez fondat 
la Lausanne în 1798. - 72. 

80 Commission du pouvoir executif - guvernul Republicii franceze creat 
de Adunarea constituantă, la 10 mai 1848, în locul guvernului provi
zoriu care-şi depusese mandatul, Şi-a desfăşurat activitatea pină la 
24 iunie 1848, cînd a fost instituită dictatura lui Cavaignac. - 73. 

81 Este vorba de broşura anonimă „Deutschland in seiner tiefen Er
niedrigung" („Germania în profunda ei umilire " ) .  apărută la Nirn
berg în 1806. Pentru editarea acestei broşuri, îndreptate împotriva 
dominaţiei napoleoniene şi pătrunse de spirit patriotic, librarul 
I. F. Palm a fost executat de autorităţile franceze. - 75. 

82 „Darea de seamă a comisiei pentru problemele austriece în legături 
cu interpelările făcute de deputaţii Wenedey, Heinrich Simon, Wies
ner şi Bauernschmidt, precum şi în legătură cu numeroasele petiţii cu 
privire la problemele austriece" ,  a fost publicată în editia : „Verhand
lungen der deutschen verfassunggebenden Reichsversammlung zu 
Frankfurt am Main" („Dezbaterile şedinţelor Adunării constituante de 
la Frankfurt pe Main") ,  vol. 2, Frankfurt pe Main, 1848-1849, pag, 602-
619) , - 75. 

83 Eise/e şi Beise/e - personaje comice din pamfletul satiric anonim al 
lui I. W, Christern : „Doctor Eisele's und Baron von Beisele's Land
tagsreise im April 1 847. Genrebilder aus der neuesten Zeitgeschichte" 
(„Plecarea doctorului Eisele şi a baronului von Beisele la şedinţa 
landtagului în aprilie 1847. Pic turi de gen din istoria contemporană") ,  
Leipzig, 1847. - 76. 

84 Este vorba de poemul satiric al lui K, A. Kortum : „Jobsiada. Poem 
comic grotesc, în trei părţi • ,  care a apărut în 1 784 şi a fost de mai multe 
ori reeditat în secolul al XIX-iea. Harta burlescă a itinerariului 
anexată la poem reprezenta un labirint destul de complicat. - 76. 

85 Parafrazarea unui vers din poezia „Der Taucher" („Scufundătorul") de 
Schiller. - 76. 

86 Welcker a fost unul dintre editorii lucrării „Staats-Lexikon oder Ency
clopădie der Staatswissenschaften" ( „Dicţionar politic,  sau Enciclo
pedia ştiintelor poli t ice" ) ,  apărută în mai mu lte volume ; prima ediţie 
a apărut la Altona între 1834 şi 1848, - 76. 
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87 Cîntec popular prelucrat de And. - 77. 
88 rie din opera „Tacred" de Rossini. - 78. 

89 Potrivit hotărîrii Congresului de la Viena (1814-1815), teritoriile de 
pe ambele maluri ale Rinului au fost anexate la Prusia. Pe lingă 
celelalte titluri, regele Prusiei a căpătat şi pe acela de mare duce al 
Rinului inferior. Intr-un manifest publicat la 5 aprilie 1 815 în legătură 
cu alipirea acestei provincii de Prusia, Frederic-Wilhelm al Iii-lea pro
mitea că va introduce în Renania şi în întreaga ţară instituţii repr
zentative. - 82. 

90 La 10 aprilie 1848, la Londra, prin intevenţia trupelor şi a consta
blerilor speciali, a fost zădărnicită o demonstraţie a cartiştilor orga
nizată cu scopul de a înainta parlamentului o a treia petiţie prin care 
se cerea adoptarea Cartei poporului. 

La 15 mai 1848, cu ajutorul gărzii naţionale burghze, a fost 
înnăbuşită o acţiune revoluţionară a muncitorilor parizieni. 

La 25 iunie 1848 a fost înecată în sînge r.scoala proletariatului 
parizian. 

La 6 august 1848 Milano a fost ocupat de trupele austriece care 
au înnăbuşit mişcarea de eliberare naţională din Italia de nord. 

La 1 noiembrie 1848 Viena a fost ocupată de rupele lui Win· 
dischgrătz. - 83. 

9 1  La Custozza (Italia de nord), armata piemonteză a fost înfrîntă la 
25 iulie 1848 de armata austriacă de sub comanda lui Radetzky. - 86. 

92 Vezi articolele „Belgia - «stat model» " şi „«Un stat constituţional 
modern » "  (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, ditura politică, 
1959, pag. 349352 şi pag. 42-494) . - 92. 

93 Ajax - personaj din piesa „Troil şi Cressida" de Shakspeare 1 întru
chipare a ostaşului grosolan şi trufş. - 93. 

94 Sonderbund - vezi adnotarea 8. - 97. 

95 Doctorul Bartolo - personaj din comediile „Bărbierul din Sevilla" şi 
„Nunta lui Figaro" de Beaumarchais, precum şi din operele cu acelşi 
nume ale lui Rossini şi Mozart. - 104. 

96 La 5 dcembrie 1848 a fost edictat deretul regal prin care s-a dizol· 
vat Adunarea naţională prusiană. In completările explicative la acest 
decret, între altele, guvernul învinuia îndeosebi Adunarea că nu s·a 
supus dcretului de la 8 noiembrie cu privire la transferarea şedin· 
ţelor Adunării de la Berlin la Brandenburg, măsură care urmărea, 
chipurile, „să asigure libertatea dezbaterilor reprezentanţilor poporu· 
lui împotriva mişcărilor anarhiste din capitală şi împotriva influenţei 
teroriste exercitate de ele" .  - 1 10. 

97 .,Adunarea conciliatoare• („Vereinbarungsversammlng") - denmire 
dată de Marx şi Engels Adunării naţionale prusiene, convocată la 
Berlin în mai 1848 penru a elabora, „în înţelgere cu coroana", con· 
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stituţia. Punînd această formulă a baza activităţii sale, Adunarea 
a renunţat implicit la principiul suvranităţii poporului. - 1 1 1. 

98 Concomitent cu dizolvarea Adunării naţionale prusiene la 5 decem
brie 1848, a fost publicată şi constituţia acordată. Potrivit acestei 
constituţii a fost introdus sistemul bicameral, prima Cameră transfor
mîndu-se, datorită censului de vîrstă şi de avere, într-o privilegiată 
„Cameră a seniorilor" 1 la algerile de delegaţi pentru cea de-a doua 
Cameră, potrivit legii electorale din 6 dcembrie 1848, erau admişi 
numai aşa-numiţii „prusaci cu dare de mină" .  Largile împuterniciri 
cu care constituţia învestea puterea regală, precum şi indicaţia di
rectă în ceea ce priveşte posibilitatea revizuirii articolelor din con
stituţie, au înlesnit ofensiva ulterioară a contrarevoluţiei, - 1 1 1. 

99 Jobsiada - vezi adnotarea 84. - 1 1 1 .  

1 00 !n zilele revoluţiei din martie 1848 a fugit în Anglia printul de Prusia, 
una dintre căpeteniile cele mai urîte de popor ale camarilei reacţio
nre de la curte 1 la 4 iunie 1848, cu sprijinul guvernului Camp
hausen, s-a întors totuşi la Berlin. La 6 iunie, în şedinţa Adunării 
naţionale din Prusia, Camphausen a încercat să prezinte fuga laşă a 
prinţului drept o călătorie de studii. - 1 12. 

1 0 1  Din poezia lui Heine „La sosirea străj ii de noapte-n Paris " .  - 1 12. 

1 02 Este vorba de numirea la 15 septembrie 1848 a generalului Wrangel, 
fidel camarilei de la curte, ca comandant suprem al districtului militar 
Brandenburg, din care făcea parte şi  Brlinul. Markgrafiatul Branden
burg, care la început constituia nucleul Prusiei, cuprindea în evul 
mediu două părţi : Kurmrk şi Neumark 1 de aici denumirea lui de 
marcă. - 1 12. 

1 03 Aşa l-au porclit aici şi în alte articole, în mod ironic Marx ş1 Engels, 
pe Champhausen, făcînd aluzie la subtitlul unei cărţi cunoscute pe 
atunci : K. Rotteck. „Allgemeine Geschichte vom Anfag der histo
rischen Kenntniss bis auf unsere Zeiten 1 fiir denkende Geschicht
freunde" („Istoria universală de la începutul cunoaşterii istorice pînă 
în timpurile noastre 1 pentu prietenii istoriei care gîndesc") .  Freiburg 
şi Constanta, 1813-1818. - 1 12. 

1 04 Vezi adnotarea 39. - 113. 

1 05 Vezi articolul „Căderea guvernului Cphausen• (vezi K. Mx şi 
F, Engels. Opere, voi. 5, Eitura politică, 1 959, pag, 1 08-109) . - 1 13. 

1 06 A doua Dlet1 unlt1 a fost convocată la 2 aprilie 1848 sub guvenul 
Camphausen. Acest organ, constituit din .reprezentanţi ai stărilor so
ciale şi convcat în scopul respectării „succesiunii legale" ,  a adoptat 
legea cu privire la alegerile în Adunarea naţională prusiană şi  a apro
bat împrumutul refuzat g uvenului de Dieta unită din 1847. După 
aceasta, dieta a fost dizolvată la 10 aprilie 1 848. - 113. 
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1 07 Aluzie la adresa lui Champhausen, care în tinereţe s-a ocupat cu 
comerţul cu untdelen şi cereale, şi la adresa lui Hansemann, care 
şi-a început activitatea sa comercială cu negoţul u lină. - 121. 

1 08 Puer robus!us sed mali!iosus - băiat robust, dr răutăcios. Vezi pre
faţa lui Hobbes la lucrarea sa „De Cive" („Despre cetăţean") .  a cărei 
primă ediţie a apărut anonim, la Paris, în 1642, - 123. 

1 09 M arx se referă a1c1 la repetatele promisiuni mincinoase făcute de 
regii Prusiei de a introduce în ţară o constituţie şi instituţii reprezen
tative. Decretul de la 22 mai 1815 promitea crearea unei „reprezen
tanţe a poporului" ,  adică instituirea în Prusia a adunărilor provin
ciale ale reprezentanţilor stărilor sociale, convocarea unui organ 
reprezentativ p entru întreaga Prusie şi introducerea unei constituţii. 
Potrivit legii cu privire la datoria publică din 17 ianuarie 1820, nu s& 
puteau contracta împrumuturi de stat fără consimţămîntul reprezen• 
tanţilor stărilor sociale (al dietelor). Dar aceste promisiuni,  făcute 
sub presiunea mişcării burgheze de opoziţie, au rămas pe hîrtie. 
Totul s-a redus la crearea, potrivit legii din 5 iunie 1823, a unor adu· 
nări provinciale ale reprezentanţilor stărilor sociale (diete) cu funcţii 
consultative limitate, Greutăţile financiare l-au silit totuşi pe Frede
ric-Wilhelm al IV-iea să dea, la 3 februarie 1847, rescriptul cu pri· 
vire la convocarea Dietei unite, organul reprezentanţilor stărilor 
sociale, constituit din reprezentanţii tuturor dietelor provinciale ale 
Prusiei. Dieta unită, care a refuzat să voteze împrumutul cerut da 
guvern, a fost urînd dizolvată. Legea electorală din 8 aprilie 1848, 
promulgată în urma revoluţiei din martie din Prusia, prevedea con
vocarea Adunării în vederea elaborării, „în înţelegere cu coroana•, 
a unei constituţii. Felul în care era întocmită această lege, car& 
prevedea alegeri prin delegaţi, garanta reprezentanţilor burgheziei şi 
ai birocraţiei prusiene majoritatea în Adunare. - 124. 

1 1  O Din discursul lui Hansemann rostit la şedinţa din 8 iunie 1847 a primei 
Diete unite. Vezi „Preussens Erster Reichstag" („Primul Reichstag 
prusian ") .  Partea a 7-a, Berlin, 1847, pag. 55, - 126. 

1 1 1  Este vorba de romanul lui Hildebrandt „Kuno von Schreckenstein, 
sau Un vis profetic" , tipărit la Quedlinburg în 1821. - 126. 

1 1 2  Negru şi alb - culorile steagului Prsiei, - 121. 

1 1 3  Despre constableri, vezi adnotarea 0, - 1 30. 

1 1 4 Constituţia burghezo-aristcratică belgiană din 183 1 ,  adoptată în 
urma victoriei revoluţiei burgheze din 1830, a stabilit pentru alegători 
un cens de avere ridicat, lipsind astfel masele largi populare de 
dreptul de vot. - 132. 

1 1 5  Seehandlung (Comerţul maritim) - societate comercială şi de credit, 
fondată în 1772 în Prusia, care se bucura de o serie de privilegii im• 
portante acordate de stat. Ea pnea la dispoziţia guvenului împrumu· 
turi însemnate şi juca, de fapt, rolul de bancher şi de samsar al 
guvernului în chestiuni financiare. ln 1904 ea a fost oficial transfor
mată în banca de stat a Prusiei, - 132. 
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1 1 6 La 12 Iulie 1848 Hansemann a prezentat Adunării naţionale prusiene 
proiectul de lege cu privire la anularea scutirii de plată a aşa-nu
mitului impozit pe clase, de care beneficiau înainte nobilii, ofi
terii, preoţii şi învăţătorii ; la 21 iulie 1848 a fost prezentat proiectul 
de lege cu privire la anularea scutirii de plată a impozitului fun
ciar. - 133. 

1 1 7 Pra Diavolo - porecla faimosului bandit italian, de la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea-începutul secolului l XIX-iea, Michele Pezza 1 
personaj din opera cu acelaşi nume a lui Auber. - 133. 

1 1 8  Vezi articolele „Memoriul lui Patow cu privire la răscumpărări" ,  
„Proiectul de lege cu privire la  desfiinţarea servituţilor feudale" şi 
„Dezbatere în legătură cu legea actualmente în vigoare cu privire 
la răscumpărare" (vezi K. Marx şi F. Enqels. Opere, voi. 5, Editura 
politică, 1959, pag. 1 19-1 20, 312-3 17, 343-348). - 134. 

1 1 9 Este vorba de congresul iuncherilor din 1 8  august 1848 de la Berlin, 
care a fost convocat de conducătorii „Ligii pentru apărarea proprie
tăţii şi asigurarea bunăstării tuturor claselor• ; această organizaţie 1 
fost reintitulată de congres „Liga pentru asigurarea intereselor mo
şierilor", iar congresul a fost denumit „parlamentul iuncherilor• .  

135. 

1 20 La 31 iulie 1848, în orăşelul silezian Schweidnitz (numirea poloneză : 
Swidnica). s-a deschis focul împotriva demonstraţiei de protest a 
gărzii civile care se ridicase împotriva persecuţiilor ofiţerimii 
contrarevoluţionare. Evenimentele din Schweidnitz au avut n mare 
răsunet în întreaga Germanie. - 135. 

1 2 1  La 9 august 1848 Adunarea naţională prusiană a adoptat propunerea 
deputatului Stein, cu amendamentele deputatului Schultz, de a se 
cere ministrului de război să dispună ca ofiţerii cu stare de spirit 
ostilă instituţiilor constituţionale să considere „o datorie de onoare• 
de a-şi da demisia din armată. In pofida hotărîrii adunării, ministrul 
de război Schreckenstein n-a dat o asemenea dispoziţie, Ca rmare, 
Stein a prezentat a doua oară propunerea sa la şedinţa Adunării na
ţionale din 7 septembrie ; în urma votării acestei propuneri, guvernul 
Auerswald-Hansemann s-a văzut silit să demisioneze ; guvernul Pfuel, 
care i-a luat locul, a dat în cele din urmă, într-o formă mult mai 
atenuată, această dispoziţie, dar şi de data aceasta a rămas numai 
pe hîrtie. La 17 septembrie 1848, generalul Wrangel a dat un ordin 
trupelor care vădea intenţia militarismului prusac de a trece la un 
atac dirct împotriva cuceririlor revoluţiei. Ordinul prevedea asigu
rarea „ordinii publice", ameninţa „elemntele care se ridică împotriva 
legalităţii" şi  chema pe soldaţi să strîngă rîndurile în jurul ofiţrilor 
şi regelui. - 135. 

1 22 Expresie din mesajul tronului citit de regele Prusiei Frderic-Wilhelm 
al IV-iea la dschidrea Dietei unite de la 1 1  aprilie 1 847. In acst 
mesaj, regele a dclarat că nu va consimţi niciodată la introducerea 
unei constituţii, pe care el a denumit-o „un petic de hîrtie mîgălită" .  
- 136. 
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1 23 Carta constituţională a lui Ludovic al XVIII-iea, „acordată• în 18 14, 
conţinea un paragraf - 14 - care glăsuia : „regele este capul suprem 
al statului". - 137. 

124 Magna Charla Liberlatum (Marea Cartă a libertăţilor) - document 
prezentat lui Ioan fără Ţară, reqele Angliei, de către marii feudali 
răzvrătiti, care se bucurau de sprijinul cavalerilor şi al orăşenilor 
Carta, semnată la 15 iunie 1215, limita drepturile regelui m ai ales în 
folosul marilor feudali şi cuprindea unele concesii făcute cavalerimii 
şi oraşelor ; această cartă med ievală pe stări sociale nu acorda nici 
un fel de drepturi masei principale a populaţiei, ţăranii iobagi. - 131. 

t 25 „Frankfurter Journal" - cotidian german ; a apărut la Frankfurt pe 
Main din secolul al XVII-iea pînă în 1903 ; Intre 1840 şi 1850 - zir 
liberal-burghez, - 138. 

1 26 „Schweizer Bote• - denumirea prescurtată a ziarului „Der aufrichtige 
und wohlerfahrene Schweizer Bote" ,  care a apărut cu începere din 
1798 ; în 1804 a apărut la Aarau (cantonul Aargau) . 

„Basellandschaflliches Volksbla tt• - ziar liberal elveţian ; a 
apărut în cantonul Base! cu începere din 1835. - 140. 

1 27 Vezi articolul „Arestări" (vezi K. Marx şi F. Engefa. Opere, voi. 5, 
Editura politică, 1959, pag. 183-186). - 141. 

1 28 Aşa-numitul proces Risquons-Tout, care a avut loc intre 9 şi 30 
august 1848 la Anvers, a fost înscenat de guvernul belgian al regelui 
Leopold în vederea unei r.fuieli cu democratii, Drept pretext pentru 
proces a servit ciocnirea de la 9 martie 1848 dintre leqiunea repu
blicană belgiană, care se îndrepta din Franţa spre patrie, şi un de
taşament de soldaţi nu departe de graniţa franceză, lingă sătuleţul 
Risquons-Tout. - 143. 

1 29 Uniunea munci torilor din Colonia a fost întemeiată la 13 aprilie 1848 
de A. Gottschalk, membru al comunităţii din Colonia a Ligii comuniş
tilor. Uniunea, care număra la început vreo 300 de membri, a crescut 
pînă la începutul lunii mai pînă la 5.000 de membri, în majoritate 
muncitori şi meseriaşi. In fruntea uniunii se afla un preşedinte şi 
un comitet, alcătuit din reprezentanţii diferitelor profesiuni. Orga
nul de presă al uniunii a fost „Zeitung des Arbeiter-Vereins zu 
Koln • ,  iar de la 26 octombrie 1848 „Freiheit, Briderlichkeit, Arbeit". 
Uniunea avea un şir de filiale în oraş. După arestarea lui Gottschalk, 
ca preşedinte al uniunii a fost ales la 6 iulie Moli, care a îndeplinit 
această funcţie pînă au suvenit evenimentele din septembrie din 
Colonia, cind s-a văzut nevoit să emigreze, existind primejdia de a 
fi arestat. La 16 octombrie, în urma stăruinţelor muncitorilor, Max 
a acceptat, cu titlu provizoriu, preşedinţia uniunii. La 28 februarie 
a fost apoi ales Schapper ca preşdinte, care a ocupat acest post 
pină la sfirşitul lunii mai 1849. 

Majoritatea activiştilor din conducerea uniunii (Gottschalk, An
necke, Schapper, Moll, Lessner, Jnsen, Roser, Nothjung Bedorf) era. 
membri ai Ligii comuniştilor. 
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n prima perioadă a existenţei ei, uniunea muncitorilor a stat 
sub influenţa lui Gottschalk, care, ignorînd în spiritul „adevăraţilor 
socialişti• însemnătatea sarcinilor istorice ale proletariatului în re
voluţia burghezo-democratică, promova o tactică sectară de boicotare 
a alegerilor indirecte pentru Adunrea naţională a întregii Germa
nii şi pentru Adunarea naţională prusiană şi era împotriva sprij inirii 
în alegeri a candidaţilor democraţi. Frazele extremiste de stînga se 
îmbinau la Gottschalk cu metode foarte moderate de luptă (petiţii 
înaintate în numele muncitorilor guvernului şi Consiliului municipal, 
orientarea numai înspre formele „legale" de luptă, sprijinirea unor 
cereri ale unor muncitori înapoiaţi contaminaţi de prejudecăţile de 
breaslă etc.) Politica sectară a lui Gottschalk a întimpinat din capul 
locului rezistenţa multor mmbri i uniunii, care sprijineau linia tac• 
tică a lui Marx şi Engels. Sub influenţa acestora, pe la sfîrşitul lunii 
iunie 1848 a avut lc o cotitură în activitatea uniunii muncitorilor. 
Din toamna anului 1848, niunea muncitorilor din Colonia a desfă
şurat o intensă activitate agitatorică şi în rîndurile ţăranilor. Membrii 
uniunii au înfiinţat în împrejurimile Coloniei asociaţii demcrate şi 
muncitoreşti, au răspindit literatură revoluţionară, printre altele „Re
vendicările partidului comunist în Germania " .  Uniunea a întreţinut 
legături strînse cu celelalte uniuni muncitoreşti din Renania şi din 
Westfalia. 

În iarna anului 1848-1849, Gottschalk şi adepţii lui au dus o 
luptă aprigă cu scopul de a scinda Uniunea muncitorilor din Colo
nia. In gazeta lor „Freiheit, Arbeit", care a început să apară din ia
nuarie 1 849, ei au îndreptat atacuri violente şi cu insinuări duşmă
noase la adresa lui Marx şi a redacţiei „Noii gazete renane".  Totuşi, 
marea majoritate a membrilor uniunii n-a sprijinit această activitat" 
scizionistă. 

Pentru a întări uniunea, Marx, Schapper şi alţi conducători s-au 
ocupat în ianuarie-februarie 1849 de reorganizarea ei. La 5 februari� 
a fost adoptat noul statut, care proclama ca sarcină de căpetenie a 
uniunii ridicarea conştiinţei de clasă şi politice a muncitorilor. In 
aprilie, comitetul uniunii mncitorilor a hotărît să se discute în şe
dinţele uniunii lucrarea lui Marx „Muncă salariată şi capital ",  tipă
rită în „Noua gazetă renană" .  

Experienţa politică dobîndită de muncitori în decursul revoluţiei, 
decepţia provocată de politica şovăielnică a democraţilor mic-bur
ghezi, toate acestea i-au îndemnat pe Marx şi Engels în primăvara 
anului 1849 să treacă în practică la crearea unui partid proletar. In 
legătură cu aceasta, Marx şi adepţii lui au rupt din punct de vedere 
organizatoric cu democraţia mic-burgheză, fără să renunţe însă la 
acţiuni comune cu ea în lupta împotriva contrarevoluţiei care tre
cea la ofensivă. La 16 aprilie, Uniunea muncitorilor din Colonia a 
luat hotărîrea de a ieşi din Liga asociaţiilor democrate din Germa
nia ş. de a se afilia la Uniunile muncitorilor germani. cu sediul 
central la Leipzig, La 6 mai 1849 a avut loc Congresul uniunilor mun
citorilor din Renania şi din Westfalia. 

Totuşi situaţia creată atunci în Grmania (ofensiva contrarevo
luţiei, înăsprirea represiunilor poliţieneşti) a împiedicat activitatea 
ulterioară a Uniunii muncitorilor din Colonia în vederea unirii şi or
ganizării maselor muncitoreşti. După încetarea apariţiei „Noii gazete 
renana" şi după ce Marx, Schapper şi alţi conducători ai uniunii au 
plecat din Colonia, ea şi-a pierdut cu timpul caracterul ei politic şi 
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s-a transformat încetul cu încetul într-o simplă asociaţie muncito• 
rească cultrală. - 1 43. 

130 Este vorba de „Zeitung des Arbeiter-Vereins zu Koln",  care a apărut 
din aprilie pînă în octombrie 1 848 ; pînă în iulie 1848 redactorul lui 
a fost A. Gottschalk, din iulie pînă în septembrie J. Moll. In coloa
nele ziarului se discuta activitatea Uniunii muncitorilor din Colonia, 
precum şi a altor uniuni muncitoreşti din Renania. La 24 octombrie 
1848 a avut loc procesul intentat lui . Brocker-Ewererts, patronul 
tipografiei în care se tipărea ziarul. Era acuzat de faptul că în nr. 12 
al ziarului fusese publicat articolul „Arestarea doctorului Gottschalk 
şi a lui Anneke", iar în nr. 13 articolul „Arestările din Colonia",  care, 
chipurile, ultragiau pe j andarmi şi pe prim-procrorul Zweiffel. Tri
bunalul l-a condamnat pe tipograf la o lună închisoare şi, în cazul că 
va relua tipărirea ziaxului, la o amendă serioasă. De la 26 octombrie, 
Uniunea muncitorilor din Colonia a început să scoată un nou organ. 
zirul 11Freiheit, Bridrlichkeit, Arbeit" (vezi adnotaxea 408) , - 143. 

1 3 1 Legile din septembrie - legi reacţionare promulgate de guvernul 
francez în septembrie 1835 ; ele limitau activitatea curţilor cu juri şi 
introduceau măsuri riguroase împotriva presei. n ceea ce priveşte 
presa, aceste legi prevedeau sporirea cauţiunilor pentru periodice şi 
introducau pedeapsa cu închisoare şi amenzi mari pentru orice atacuri 
împotriva proprietăţii şi a orînduirii de stat existente. - 144. 

1 32 Primul congres al democraţilor de la Frkfrt pe Mdn a avut loc 
înre 14 şi 17 iunie 1848 ; au participat la congres delegaţi a 89 de 
organizaţii muncitoreşti şi democrate din diferite oraşe din Germa
nia. Congresul a hotărît unificaxea tuturor asociaţiilor democrate şi, 
in legătură cu aceasta, crearea de comitete districtuale conduse de 
un Comitet central al democraţilor din Germania, cu sediul la Ber
lin. Ca membri ai Comitetului central au fost aleşi Frobel, Rau, Kriege, 
iar ca supleanţi Bayrhoffer, Schutte şi Anneke. Totuşi, din pricina 
slăbiciunii şi a lipsei de fermitate a conducerii mic-burgheze, mişca
rea democrată din Germania a continuat să fie şi după această ho
tărîre fărîmitată şi neorganizată. - 144. 

1 33 „Der Politische Tendenz-Prozess ggen Gottschalk, Anneke und Es
ser. Verhandelt von dem Assisen-Hofe zu Koln m 21. ,  2, ud 3. 
D ezember 1848. Herausggeben nach den Akten, nach Miteilungen 
der Angeklagten und nach stenographischer Aufzeichnung der 
mundlichen Verhandlungen von M. F. Anneke. Verlag der Expedition 
der «Neuen Kolnischen Zeitung» "  („Procesul politic tendenţios îm
potriva lui Gottschalk, Anneke şi Esser. S-a judecat în fata Curţii cu 
juri din Colonia la 2 1 ,  22 şi 3 decembrie 1 848. Publicat de M. F. An
neke pe baza documentelor, declaraţiilor inculpaţilor şi notelor ste
nografiate ale dezbaterilor. Imprimeria lui «Neue Kolnische Zeitung » " ) .  
Toate citatele cuprinse î n  articolul de faţă a u  fost luate de Marx din 
această broşură. 

„Neue Kolnische Zeitung fir Birger, Bauen und Soldaten• -
ziar german democrat-revoluţionar, scos la Colonia de la 10 septem
brie 1848 pînă la 14 iunie 1849 de F. Anneke şi F. Beust. Ziarul şi-a 
propus ca, într-o formă accesibilă tuturor, să facă propagandă în 
rîndurile oamenilor muncii de la oraşe şi sate, precum şi în armată. 
- 146. 
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134 Este vorba de şedinţa din 4 iulie 1 848 a Adunării naţionale prusiene, 
în cadrul căreia s-a discutat în continuare problema comisiei de c er
cetare a evenimentelor din Poznan. La sfîrşitul şedinţei s-a luat h
tărîrea ca acestei comisii să i se confere puteri depline 1 după adop
tarea acestei hotăriri, care însemna înfrîngerea guvernului Auerswald
Hansemann, reprezentanţii  de dreapta au căutat să obţină, contrar re
gulilor procedurii parlamentare, adoptarea unei propuneri de limitare 
a împuternicirilor comisiei. In semn de protest, deputaţii de stînga 
au pă răsit sala de şedinţe. Profitînd de acest fapt, cei de dreapta au 
adoptat propunerea prin care i se interzicea comisiei de a pleca la 
Poznan precum şi de a interoga martori şi experţi. n felul acesta a 
fost anulată în mod nelegal hotărîrea iniţială a Adunării. - 1 41. 

i 35 „Deutsche Zeitung• - cotidian burghez-liberal, organul monarhiştilor 
constituţionali, adepţii unificării Germaniei sub hegemonia Prusiei. A 
apărut din 1 847 pînă în 1850 ; pînă în octombrie 1848 a apărut la 
Heidelberq (sub conducerea cunoscutului istoric burghez Gevinus), 
apoi la Frankfurt pe Main. 

„Karlsruher Zeitung• - cotidian, organul guvernului din Baden J 
a apărut la Karlsruhe din 1757. - 141. 

1 36 Despre unirea celor trei asociaţii democrate din Colonia - Asociaţia 
democrată, Uniunea muncitorilor din Colonia şi Uniunea muncitori
lor şi a patronilor - vezi adnotarea 35. - 1 49. 

l 37 Informaţia despre hotărîrile tribunalelor districtuale din Ratibor, 
Bromberg şi Minster şi decizia Tribunalului suprem din Berlin au 
fost publicate în „Noua gazetă renană" nr. 147 din 21 decembrie 
1848, - 152. 

138 „Die Deutsche Reform, politische Zeitung fir dB constitutionelle 
Deutschland" - cotidian german care a apărut la Berlin între 1 848 
şi 185 1 ; organ al cercurilor monarhiste-constituţionale, - 153. 

1 39 Shakespeare, „Hamlet" ,  actul I, scena a 4-a. - 153. 

1 40 Este vorba de transferarea şedinţelor Adunării naţionale prusiene de 
la Berlin la Brandenburg (vezi adnotarea 1 ) .  - 155. 

4 1 „Vînă toarea sălbatică" - după o legendă din mitologia germană, 
noaptea, sufletele celor morţi, sub comanda „vînătorului sălbatic" ,  
cutreieră văzduhul, scotînd strigăte înfricoşătoare. Oamenii care se 
întîlnesc cu aceste spirite sînt constrînşi să rătăcească pe vecie îm
preună cu ele. - 155. 

142 In decembrie 1 848, guvernul contrarevoluţionar austriac, lovindu-se 
de rezistenta Reichstagului în chestiunea împrumutului forţat, s-a 
adresat băncii. Dar guvernul numai după ce a ameninţat banca că-i 
va confisca toate rezervele băneşti disponibile a reuşit să  încheie 
împrumutul. - 156. 

1 43 Din imnul lui Schiller „Către bucurie".  - 1 62. 

144 Papa Pius al IX-lea, ca să preîntîmpine creşterea mişcării populare, 
îndată după alegerea sa în 1846, a luat iniţiativa unui şir de reforma 
liberale (amnistia parţială pentru deţinuţii politici, desfiinţarea cen-
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zurii preventive etc.). a 24 noiembrie 1 848, după răscoala populară 
de la Roma, Pius al IX-iea a fugit în cetatea Gaeta, situată pe terit
riul regatului Neapole. - 1 62. 

1 45 Muntele (Montagne) sau montagnarzii - partidul democraţilor-repu
blicani mic-burghezi în frunte cu Ledru-Rollin, s-a qrupat în jurul zia
rului „La Reforme",  care a apărut la Paris din 1 843 pînă în 1 850 ; la 
acst grup au aderat şi scialiştii mic-burghezi în frunte cu Louis Blanc. 

Partidul „Nationar al burghezilor republicani moderaţi, î n  frunte 
cu Armand Marrast, se sprijinea pe burghezia industrială şi pe o 
parte din intelectualitatea liberală legată de ea ; în deceniul al 5-lea 
al secolului trecut, adepţii acestui partid s-au grupat în jurul gazetei 
„Le Na tional" ,  care a apărut la Paris din 1830 pînă în 1 851 . 

Opoziţia dinastică - grupare opoziţionistă din Camera deputaţi
lor din Franţa în perioada monarhiei din iulie. Reprezentanţii acestei 
grupări, care exprimau starea de spirit a cercurilor liberale ale bur
gheziei industriale şi comerciale, erau pentru intro d u cerea unei re
forme electorale moderate. în care vedeau un mij l oc de premtîmpi· 
nare a revoluţiei şi de mentinere a dinastiei Orleans. Liderul acestei 
opozitii dinastice era Odilon Barrot. 

Legitimiştii - partizanii di nastiei Bourbon, răsturnată în 1 830, 
care reprezenta interesele proprietăţii latifundiare ereditare. In lupta 
împotriva dinastiei domnitoa re de Orleans, care se sprij inea pe 
aristocraţia financiară şi pe marea burghezie, o parte din leqitimişti 
recurgeau adeseori l a  demagogie socială, dindu-se drept apărători ai 
oamenilor muncii împotriva exploatatorilor burghezi. - 162. 

1 46 „Iubiţilor Mel berlinezi• - chemare lansată de Frederic-Wilhelm al 
lV-lea, regele Prusiei, în dim ineaţa zilei de 19 martie 1848, în toiul 
răscoalei popul are de la Berlin. 

„Către poporul leu şi căire naJiunea germană• - chemare lan
sată de Frederic-Wilhelm al lV-lea la 21 martie 1848. - 175. 

147 Friedrichshain - cimitir din Berlin unde au fost inmormlntaţl răs
culaţii de la 18 martie 1848 căzuţi în luptele de baricade, - 175. 

1 48 In nota pe care maiorul Wildenbruch, însărcinat de către regele Pru
siei cu o misiune secretă, a înmînat-o la 8 aprilie 1848 g u vernului 
danez, se spunea că pentru Prusi a războiul din Schleswig-Holstein 
nu are ca scop anexarea unor ducate ale Danemarcii, ci pur şi sim
plu lupta împotriva „elementelor radicale şi republicane din Germa· 
nia", Guvernul prusian s-a eschivat în fel şi chip de la recunoaşterea 
oficială a autenticităţii acestui document compromiţător. - 176. 

1 49 Este vorba de articolele lui F. Engels „Comedia războiul ui"  şi , .Armi
stiţiul u Danemarca• (două articole) - (vezi K. larx şi F. Engels. 
Opere, voi. 5, Editura politică, 1959, pag, 3-38, 278-28 1 şi 
432-436) . - 176. 

1 50 Sub influenţa revoluţiei din martie 1 848, în Schleswig-Holstein a iz
bucnit o răscoală de eliberare naţională împotriva Danemarcii In 
urma amestecului statelor Confederaţiei germane, în frunte cu Pru· 
sia, au î nceput ostilităţile împotriva Danemarcii ; totuşi, curînd de 
tot a devenit clar că guvernul Prusiei nu avea intenţia să apere ln-
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teresele mişcării de eliberare naţională din Schleswig-Holstein. Ar
mistiţiul pe o perioadă de 7 luni, încheiat la Malmo la 26 august 1848, 
a lichidat cuceririle democratice revoluţionMe din Schleswig-Holstein 
şi a menţinut de fapt dominaţia daneză în aceste ducate. Războiul 
dintre Prusia şi Danemarca a reînceput la sfîrşitul lunii martie 189, 
a continuat pînă în 1850 ş i  s-a terminat cu victoria Danemarcii. Cele 
două ducate au continuat să facă parte din regatul danez. - 177. 

l 51 Potrivit ordinului dat de generalul prusian Pfuel, participanţii la răs
coala din Poznan din 1848 luaţi prizonieri erau raşi pe cap şi stig
matizaţi cu piatra iadului la mîini şi la urechi. - 178. 

1 52 Este vorba de Ferdinand al II-iea, rege al ambelor Sicilii, care la 15 
mai 1848 a înnăbuşit cu cruzime răscola ppulară de la Neapole. 
Vezi articolul lui Engels „Noile fapte de vitejie le dinastiei Bourbon" 
(vezi K. Max şi F. Engels. pere, voi. 5, Editura politică, 1959, pag. 
21-23). - 178. 

1 53 Trupele de sub comanda lui Windischgratz au înnăbuşit în iunie 1848 
răscoala de la Praga, au zdrobit la 1 noiembrie 1848 revoluţia de la 
Viena, iar in decembrie 1848 au întreprins o campanie împorh•a 
mişcării de eliberare naţională din Ungria, cuceind Prssburgul 
(Bratislava) şi alte oraşe. - 178. 

1 54 n manifestul său de la 5 iulie 1 72, ducele de Braunschweig, co
mandantul suprem al armatelor austro-prusiene care acţionau împo
triva Franţei revoluţionare, a ameninţat poporul francez că va şterge 
Parisul de pe faţa pămîntului. - 180. 

1 55 Despre concepţiile lui Engels, expuse în acest articol, cu privire la 
destinele popoarelor slave din uprinsul imperiului austriac, vezi pre
faţa la volumul de faţă pag, XI-XIII. - 181.  

1 56 Este vorba de evenimentele din Galiţia din februarie 1846, cînd în 
ţinuturile poloneze a început răscoala de eliberare naţională a Po
loniei. La Cracovia, răsculaţii au reuşit să repurteze o victorie vre
melnică. In acelaşi timp a izbucnit şi o răscoală ţărănească n Gali
ţia. Autorităţile austriece, care s-au folosit în chip demagogic de ura 
ţăranilor ucraineni împotriva şleahtei poloneze care-i asuprea, au 
izbutit într-o serie de cauri să îndrepte pe ţăranii "ăsculaţi împo
triva detaşamentelor de răsculaţi polonezi. După înnăbuşirea răscoa
lei de la Cracovia a fost crunt înnăbuşită şi  mişcarea ţăranilor ga· 
liţieni. - 184. 

1 57 Ruteni - denumire, introdusă de etnografii şi  istoricii burghezi şi 
răspîndită în secolul al XIX-iea, care desemna populaţia ucraineană 
din Galiţia, Ucraina subcarpatică şi Bucovina, dezlipită cu forţa de 
masa principală a poporului ucrainean ; reunirea definitivă a po
porului ucrainean a avut loc după victoria U.R.S.S. în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945. - 184. 

1 58 Vezi seria de articole „Dezbaterile de la Frnkfurt cu pnvue la Po
lonia" (vezi K. Max şi F. Engels. Opere, voi. 5, Editura politică, 1959, 
pag. 35349). - 185. 
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1 59 Este vorba de victoria francilor asupra arabilor în anul 732, în lupta 
de la Poitiers. - 186. 

1 60 In anul 1241 a avut loc în Silezia lupta de Ia Wahlstatt (denumirea 
poloneză : Dobre Pole), in care mongolii au învins pe germani şi pe 
slavi. Totuşi mongolii nu s-au folosit de această victorie, ci au ple
cat în Ungaria. - 186. 

1 6 1  La Praga s-a întrunit Ia 2 iunie 1848 Congresul slav ; la acest congres 
a ieşit la iveală lupta dintre cele două tendinţe dominante în miş
carea naţională a popoarelor slave, subjugate de imperiul Habsbllo 
gilor. Curentul de dreapta, liberal-moderat, în care se încadrau şi 
conducătwii congresului (Palaţki, Şafarik) , a încercat să rezolve pro
blema naţională prin menţinerea şi consolidarea monarhiei habsbur
gice. Curentul de stinga, democratic (Sabina, faitsch, Libelt şi alţii) , 
s-a ridicat cu hotărîre împotriva acestui fel de -ezolvare a proble
mei şi a căutat să întreprindă acţiuni comune cu mişcarea democra
tică revoluţionară din Germania şi din Ungaria. O parte dintre de
legaţii la congres din aripa radicală, care p articipaseră în mod activ 
la răscoala de la Praga, au fost supuşi unor represiuni sălbatice. La 
16 iunie, reprezentanţii aripii liberale moderate, care au rămas la 
Praga, au .minat pentru un timp nlimitat şedinţele cngresului. 

In iunie 1848 s-a întrunit Ia Agram (Zagreb) Saborul popoarelor 
slave din sud. - 187. 

1 62 Din cuvîntarea rostită de Kossuth la şedinţa din 9 noiembrie 1848 a 
parlamentului ngar. Vezi „KozlOny• („Buletinul" )  din 1 1  noiembrie 
1848. - 192. 

1 63 Negru şi galben - culorile steagului austriac, - 193. 
1 64 In legătură u articolul 370 din Codul penal francez (Code penal), 

capitolul despre calomnie, vezi pledoaria lui Engels la procesul „Noii 
gazete renane" (vezi volumul de faţă, p ag. 258-259) . - 194. 

1 65 Este vorba de tratatele cantoanelor elveţiene cu statele europene în 
legătură cu furnizarea de soldaţi mercenari. Asemenea tratate s-au 
încheiat de la mijlocul secolului al XV-iea pînă la mijlocul secolului 
al XIX-iea ; într-o serie de revoluţii brgheze din scolul al XVIIHea 
şi al XIX-lea, meCenarii elveţieni au fost un instrument al contra
revoluţiei monarhiCe. - 195. 

1 66 „Le Charivari" - gazetă satirică franceză, de orientare burghezo-re
publicană, care a apărut Ia Paris cu începere din 1 832 ; în perioada 
monarhiei din iulie s-a dedat la atacuri fulminante împotriva guver• 
nului ; in 1 848 a susţinut guvernul republican burghez şi dictatra 
lui Cavaignac. - 196. 

167 „Die Evolution• - publicaţie săptămînală democratică revoluţionară, 
organ al emigranţilor germani în Elveţia ; a apărut la Biel (cantonul 
Bena), intre 1848 şi 1849, sub conducerea lui J, P. Becker ; numărul 
de probă, de la 1 decembrie 148, a apărut sub titlul „Die Revolution• 
(„Revoluţia" ) .  - 198. 
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168 Acest articol a rămas neterminat, intrucît la mijlocul lui ianuarie 189 
Engels s-a întors la Colonia. - 199. 

1 69 „Uniunea prusiană a adepţilor monarhiei constitutionaJe•, întemeiată 
in iunie 1 848, şi secţiile ei locale erau organizaţii ale unei părti a 
moşierilor prusieni îmburgheziţi şi a burgheziei ; „Uniunile prusiene• 
sprijineau politica contrarevoluţionară a guvernului şi, prin activi
tatea lor, au binemeritat porecla de „asociaţia denunţătorilor•, dată 
lor de presa democrată. - 200. 

1 70 „Uniunile cetăteneşW („Biirgevereine" )  - organizaţii ale elementelor 
burgheze moderate înjghebate după revoluţia din martie din Prusia ; els 
şi-au pus ca sarcină apărarea „legalităţii" şi a „ordimi" în cadrul 
monarhiei constituţionale, prcum şi lupta împotriva „anarhiei", adică 
împotriva mişcării democrate revoluţionare, - 201. 

1 7 1 Ultimul articol al constituţiei acordate la 5 decembrie 1848 şi decre· 
tul de convocare a Camerelor prevedeau revizuirea textului consti
tuţiei de către Camere înainte de a fi confirmată definitiv şi de a se 
depune j urămîntul. - 201. 

1 72 n original, un joc de cuvinte „wiihlt" şi „heult" e o aluzie la „Wih
ler• şi „Heuler " .  „Wihler• („tulburători ") - poreclă dată în anii 
1848-1849 democraţilor-republicani din Germania de către constitu
ţionaliştii burghezi ; democraţii-republicani, la rindul lor, i-au pore
clit „Heuler" („tînguitori ")  pe adversarii lor. - 206. 

173 Code civil - codul civil al lui Napoleon, adoptat în 1804 ; a fost in
trodus în ţinuturile cucerite de francezi în partea de vest şi de sud
vest a Germaniei şi a rămas în vigoare în Renania şi după anexarea 
ei la Prusia în 1815. - 209. 

1 74 In Anglia, în 1 649, a fost executat Carol Stuart, iar în 1688 a fost iz
gonit din ţară Iacob al II-iea Stuart. 

In Franţa, dinastia Bourbon a fost răsturnată pentru prima oară 
în 1792, iar pentru a doua oară în 1 830. 

ln Belgia, regele Wilhelm de N assau a fost detronat în 1830. - 21 1. 

• 1 75 rin tratatul comercial încheiat la 2 1  ianuarie 1 839 între Prusia (în 
numele Uniunii vamale) şi  Olanda, au fost stabilite taxe vamale de 
import reduse pentru zahărul olandez, ceea ce a pricinuit o pagubă 
serioasă industriei de zahăr din Prusia şi comerţului oraşelor germane. 

- 213. 

1 76 Aluzie la Camphausen şi Hansemann. - 216. 

1 77 Pustele - stepele ungare situate în depresiunile dintre Dunăre şi 
Tisa. - 218. 

1 78 Schi/da - numele unui oraş ai cărui locuitori, schildbiirgeri, eroii unei 
cărţi populare germane cu acelaşi titlu („Schildbiirqer")  apărute la 
sfîrşitul secolului al XVI-iea, au devenit simbolul filistinismului măr
ginit şi al stupidităţii. - 219. 
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1 79 „National-Zeitung• - gazetă liberală burgheză germnă ; a apărut la 
Berlin cu începere din 1848, - 219. 

1 80 Legea electorală din 8 aprilie 1 848 reglementa alegerile în „adunarea 
conciliatoare pentru constituţia prusină" pe baza dreptului de vot 
universal, care era, totuşi, limitat de alegerile indirecte (prin dele ·  
gaţi). Legea din 6 dcembrie 1848, publiată îndată după acordarea 
constituţiei, dădea drept de vot numai aşa-zişilor „prusieni de sine 
stătători• (vezi adnotarea 281) .  - 219. 

1 8 1  Heine. „Germania. O poveste de iană" ,  cap. VllI. - 220. 

1 82 24 februarie 1848 - ziua în care, în Franţa, poporul a răsturnat mo
narhia lui Ludovic-Filip. 

18 martie 1848 - începutul revoluţiei în Prusia, lupte de baricade 
la Berlin. - 223. 

1 83 Goethe. ,nii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister" ,  cartea a V-a, ca
pitolul al 16-lea (cunoscut, ca poezie, şi sub titlul „Mignon" ) .  - 225. 

1 84 In legătură cu tînguitorii, vezi adnotarea 112. - 228. 

1 85 Este vorba de Comisia puterii executive (vezi adnotarea 80). - 232. 
1 86 Goethe. „Cîntecul de noapte al pelerinului". - 240. 

1 87 Tilly, comandant de oşti al Ligii catolice în timpul Războiului de 30 
de ani, a luat cu asalt, la 20 mai 1631 , oraşul Magdeburg şi l-a lăsat 
pradă soldaţilor săi. Oraşul a fost aproape în întregime nimicit de 
incendiu şi distrus de soldaţi ; au fost ucişi v;reo 30.000 de orăşeni. 
- 242. 

1 88 Nota circulară adresată la 3 ianuarie 1849 de guvernul prusian tu
turor diplomaţilor prusieni din statele germane punea chestiunea 
restabilirii organului central al Confderaţiei grmane, Bundestagul, 
instituţie feudală 'eacţionară impusă poporului geman în 1815, prin 
hotărîrea Congresului de la Viena. - 242. 

1 89 Procesul „Noii gazete renane" a avut loc la 1 februarie 1849. ln faţa 
Curţii cu juri din Colonia au compărut K. Marx, redactor-şef, F. Engels, 
coredactor, şi H, Korff, girant responsabl al gazetei. Ei au fost acu
zaţi că în articolul „Arestări" ,  publicat în „Noua gazetă ;renană" nr, 35 
din 5 iulie 1848 (vezi K. Marx şi F. Engels. pere, voi. 5, ditura 
politică, 1959, pag. 183-186) , era ultragiat prim-procurorul Zweiffel 
şi calomniaţi j andarii care au arestat pe Got1schalk şi Anneke. Cu 
toate că ancheta j udiciară a început la 6 iulie, procesul a avut primul 
termen abia la 20 decmbrie, fiid apoi amînat. La prcesul din 
1 febru'ie, Marx şi Engels au avut ca apărător pe avocatul chnei· 
der II, iar Korff pe avcatul Hagen. Curtea cu juri i-a achitat pe 
inculpaţi, fapt care, după cum se menţiona in darea de seamă asupra 
procesului, „a smnit o mare buurie in nndurile pJblicului przent• -
- 245. 

44 - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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1 90 „Conciliatori• (, ,Vereinbarer") - denumire dată de Marx şi Engels 
deputaţilor Adunării naţionale din Prusia, convocată pentru elabora
rea, „în înţelegere cu coroana" , a unei constituţii. - 251. 

1 91 In nr. 48 din 18 iulie 1848 al „Noii gazete renane• a apărut o cores
pondnţă din Diisseldorf în care se făcea o crJUcă aspră rechizitoru
lui rostit de prim-procurorul chnaase împotriva Clubului popular 
din Diisseldorf. - 256. 

1 92 Marx se referă la dezvăluirile făcute de „Noua gazetă renană• în 
legătură cu arestarea lui Julius Wulff (nr. 40 din 10 iulie 1848) , 
Falkenhain (nr. 3 din 13 iulie 1848) şi Iosef Wolff (r. 62 din 
1 august 1848). Ca răspuns la această din urmă corespondenţă, procu
rorul Hcker a dat o dezminţire („Noua gazetă rnnă" r. 64 din 
3 august 1848) , la care redacţia gazetei a răspuns prin notiţa „Domnul 
Hecker şi «Noua gazetă renană» " (nr. 5 din 4 august 1848) . - 257. 

1 93 Vezi articolul „Urmărirea judiciară împotriva «Noii gazete renane»" 
(vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, vol. 5, Editura politică, 1959, pag. 
194-196) . - 261. 

1 94 Este vorba de clica reacţionară (fraţii Gerlach, Radowitz şi alţii) din 
anturajul lui Frederic-Wilhelm al IV-lea, regele Prusiei. - 262. 

1 95 Procesul împotriva Comitetului districtual al democraţilor din Rena
nia a avut loc la 8 februarie 1849. In faţa Curţii cu j uri din Colonia 
au compărut K. Marx, K. Schapper şi avocatul Scneider II ; ei au 
fost acuzaţi de instigare la răscoală prin apelul din 18 noiembrie 1848 
al acestui comitet, cu privire la refuzul de a se plăti impozitele (vezi 
volumul de faţă, pag. 31). Curtea cu j uri a achitat pe inculpaţi. - 265. 

1 96 In legătură cu „vînătoarea sălbatică", vezi adnotarea 141.  - 275. 

1 97 In legătură cu Habeas Corpus Akte, vezi adnotarea 36. 
Legea gărzii civile, adoptată de Adunarea naţională la 13 octom

brie 1848, a pus garda civilă în totală dependentă faţă de guvern. 
Dar chiar şi sub această formă, existenţa gărzii civile era considerată 
ca fiind periculoasă pentru contrarevoluţie. La 12 noiembrie 1848, 
după intrarea trupelor lui Wrangel la Berlin, garda civilă a fost dez
armată. - 277. 

1 9 8  In legătură cu ordinul pe armată propus de Stein, vezi adnot�ea 121 .  
- 277. 

1 99 Unruh. „Skizzen aus Preussens neuester Geschichte" („Schiţe din 
istoria contemporană a Prusiei"). Magdeburg, 1849. - 278. 

200 Inchisorile pensilvaneze - închisori cu rgim de detenţiune celu
lară. Prima închisoare de acest fel a fost construită în 1191 la Fila
delfia (S.U.A., statul Pennsylvania). In secolul al XIX-lea, regimul 
d etenţiunii celulare a fost larg răspîndit in Europa ; n Germania se 
practică acest sistem în cunoscuta închisoare Moabit din Berlin, con
;truită în 1844, precum şi într-o serie de alte închisori. - 288. 
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201 La 1 şi 8 februarie 1849 au avut loc procesele intentate redactorilor 
„Noii gazete rnnane" şi Comitetului districtual al demcraţilor din 
Renania. - 289. 

202 Este vorba de seria de „Convorbiri politice" ale lui L. Sch.cking, 
publicate în „Kolnische Zeitung " nr. 29, 30, 34 şi 35 din 3, 4, 9 şi 
10 februarie 1849. Unul dintre personajele acestor dialoguri, Wagner, 
spune adresîndu-se profesorului Urian : „D-ta ai vrut întotdeauna 
să-l faci puţin pe Mefistofel •, - 289. 

203 Cassandra - profetă dintr-o epopee a grecilor vechi. - 291. 

204 Despre „Uniunile prusiene", vezi adnotarea 169. - 292. 

205 In cadrul adunării populare de la Neuss (lingă Dlsseldorf) , care a 
avut loc la 22 noiembrie 1848, Lassalle a rostit o cuvîntare prin care 
a îndemnat ca, în caz de nevoie, să se dea ajutor armat Adnării 
naţionale prusiene. ln aceeaşi zi Lassalle a fost arestat. - 298. 

206 Code d'instruclion criminelle - Codul francez de procedură penală 
în vigoare în Renania. Marx citează mai departe paragraful 360 din 
acest cod. - 299. 

207 ln ceea ce prive�te punctul de vedere al lui Engels expus în acest 
articol asupra destinelor popoarelor slave încorporate în Imperiul 
austriac, vezi prefaţa la volumul de faţă, pag. XI-Xlll. - 301 .  

208 „Aufruf a n  die Slaven. Von einem russischen P atrioten Michael 
Bakunin. Mitglied des Slavenkongresses in Prag " .  Kothen, 1848. 
- 302. 

209 Vezi articolul lui Engels „Sărbătoarea naţiunilor la Londra• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2, E.S.P.L.P. 1 958, pag. 64�52) , 
discursurile lui Marx şi Engels „Despre Polonia• , articolele lui Engels 
„Cuvîntare rostită de Louis Blanc la banchetul de la Dij on" , „Majo
ritatea «mulţmită» " , precum şi „Discurs Supra liberschimbismului" , 
rostit de Marx la Bruxells în ianuarie 1848 (vezi şi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vl. 4, ditura politică, 1958, pag. 41-416, 427-
430, 43--440 şi 447-460) . - 305. 

2 1 0  Heine. „Germania. O poveste de iană " ,  cap. II. - 306. 

2 1 1 Şoczii - poreclă dată sîrbilor, în cea mai mare prte catolici, care 
locuiesc în Slavonia şi în Ungaria de sud. - 306. 

2 1 2  Mor/acii - gup de sîrbi din Dalmaţia, în majoritatea lor catolici. 
- 308. 

2 1 3  Vezi articolele lui Engels „Situaţia din Germania• (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 2, E.S.P.L.P. 1958, pag. 592-612),  ,,Socialismul 
german în versuri şi proză• ,  dicursul ,,Despre Polonia•,  „Trei noi 
constituţii" ,  „Un cuvînt către ziarul «Reforma»" (vezi K Marx şi 

44* 
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F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, 1958, pag. 205-246, 414-416, 
5-527 şi 535537) . - 311.  

21 4  Teiul slav (Slovanska lipa) - asciaţie naţinală cehă, înfiinţată la 
sfîrşitul lunii aprilie 1848. La Praga, conducerea asociaţiei se afla în 
mîinile burghezilor liberali (Safarik, Gauc), care, după insxecţia de la 
Praga din iunie 1848, trecuseră în lagărul contrarevoluţiei, în timp 
ce în filialele din provincie rolul conducător îl aveau pe atunci mai 
ales reprezentanţii burgheziei radicale cehe. - 315. 

2 1 5  Swonost - orgaizaţie naţională, mai ales studnţească, înfiinţată în 
Cehia in martie 1848. 

Burschenschaften - organizaţii studenţeşti g ermane, care au luat 
fiinţă sub influenţa războiului de eliberare împotriva lui Napoleon ; 
ele s-au ridicat pentru unificarea Germaniei. Alături de idei progre
siste, în cadrul acestor Burschenschaften erau larg răspîndite şi ideile 
unui naţionalism extremist. - 311. 

2 1 6  Festivitatea de la Wartburg a fost organizată de studenţimea ger
mană la 18 octombrie 1817, cu prilejul celei d-a 300-a aniversări a 
Rformei şi a elei de-a 4-a aniversări a bătăliei de la Leipzig din 1813. 
Festivitatea, la care s-au manifestat tendinţe naţionaliste, s-a trans
fomat apoi într-o demonstraţie a studenţimii cu stare de spirit op
ziţionistă împotriva regimului lui Metternich. - 311. 

2 1 7 Cîntec de A. Binzer, scris în 1819 cu prilejul dizolvării asociaţiei stu
denţşti de la lena. - 311. 

2 1 8  Comisiile constituite din reprezentanţii stărilor sociale au fost insti
tuite in Prusia în 1842. Ele au fost alese pe stări sociale de dietele 
provinciale din însşi componenţa acestora. Comisiile constituite din 
reprezentanţii stărilor sciale au fomat un organ unit, Comisiile 
unite, care se bucura de fncţii consultative. - 320. 

2 1 9  „Gesetz-Sammlung fir die Koniglichen Preussischen Staaten. 1 844" 
(„Colcţia de legi pentru statele rgale prusiene 1844"). Berlin, pag. 6. 

- 321. 
220 Unele inexactităţi din tabelele şi cifrele citate în aricol au fost rec

tificate pe baza cărţii publicate de A. T. Woniger : „Preussens erster 
Reichstag• („Primul Reichstag prusian"). Partea a 7-a, B erlin, 1847. 
- 321. 

221 K. . Kptz. „Jahrblcher lr die Preussiche Geetgebung, Rchts
wissnschait und Rechtverwaltung• („Anuarul legislaţiei, jurispu
denţei şi prcedurii judiciare prusiene"), voi, 37, Berlin, 1310 pag. 407. 
- 323. 

222 ,,Allgemes Landrecht fir die Preusichen Staaten • (,Drept gene
-al pentru statele prusiene"), partea a doua, .cap. 20, § 333. - 323. 

223 Despre tactica lui Marx în timpul alegerilor pentu cea de-a doua 
Cameră a Adunării naţionale prusiene, vezi volumul de faţă, pag. 2. 
- 332. 
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224 Această idee este exprimată în articolul lui E. Droke „Şedinţa Adu
nării naţionale din 1 şi 8 august 1848 " ,  „Noua gazetă renană" r. 74 
din 13 august 148. - 332. 

225 „Schlesische Zeitung• - cotidian german care a apărut la Breslau 
începînd din 1742 ; în ajunul şi în timpul revoluţiei din 1 848-149 
- organ al cercurilor monarhiste constituţionale. - 333. 

226 Goethe. „Xeniile bînde".  - 335. 

227 La 16 şi 17 febuarie 1849 a avut loc la Colonia procesul intentat lui 
Kinkel, acuzat de a i ultragiat trupele garnizoanei prusiene din 
Miz. Kinkel a fost condamnat la o lună închisoare. - 336, 

228 „La Reforme• - cotidian fraocez, organ al democraţilor-republicani 
mic-burghezi ; a apărut la Paris din 1 843 pînă în 1850, Din octom
brie 1847 pînă în ianuarie 1 848, Engels a publicat în acest ziar o serie 
de articole. 

„La Republique• - cotidian rancez, organ al republicanilor mic
burghezi ; a apărut la Paris de la 26 februarie 1 848 pînă la 2 decem
brie 1851 ,  sub redacţia lui E. Barest, 

„La Revolution democratique et sociale• - cotidian francez, or
gan al democraţilorfepublicani mic-burghezi ; a aprut la Paris de Ja 
1 noiembrie 1 848 şi pînă la 13 iunie 1 849 sub redacţia lui J. Dele
clze. - 337. 

229 „The Northern Star• - săptămînal englez, organul central al cartişti
lor, fondat în 1 837 ; a apăut pînă în 1852, la început la Leeds, 
iar din noiembrie 1 844 la Londra, Fondatorul şi redactorul ziarului 
a fost F. O'Connor ; din redacţia ziarului a mai făcut parte şi 
J. Harney, Din 1 843 pînă in 1 850 au apărut în acest ziar diferite arti
cole şi notiţe ale lui F. Engels. - 331. 

230 Este vorba de ziarele democrate italiene „L'Alba•, care a apărut la 
Florenţa din 1 847 pină în 1 849, şi „II Contemporaneo•, care a apărut 
la Roma din 1 846 pînă în 1 849, precum şi despre ziarul burghez libe
ral „La Concordia", care a apărut la Torino din 1848 pînă în 1 849. 

- 337. 

23 1 n suplimentul la nr. 225 al „Noii gazete renane• se face o analiză 
amănunţită şi se critică acest comunicat ausriac. La el se referă 
Engels la sfirşitul articolului de faţă. - 342. 

232 Pe baa votului universal, cucerit în urma insurecţiei populare de la 
16 noiembrie 1848 şi a dezvoltării ulterioare a revoluţiei democratice 
burgheze la Roma, la 21 ianurie 1 849 a fost aleasă Adunarea con
stituantă cre l-a privat pe papă de puterea laică, proclamînd repu
blica. Republica de la Roma a existat pînă la 3 iulie 1849, oind a căzut 
zdrobită de intervenţia străină. - 345. 

233 „Franklurter Oberpostamts-Zeitung• - ziar grman care a apărut la 
Frankfurt pe Mn din 1619 pînă în 1866 şi a apaTţinut prinţilor Thun 
und Taxis, deţinătorii un' privilgii sura poştelor. n peTiada re
voluţiei din 1 84-1849 a fost Tganul puterii centrale - rgentul 
iperial şi guvernul imperial. - 349. 
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234 „Revue re trospective ou Archives secreles du demier Gouverne
men t• - culegere publicată lunar de J. Taschereau la Paris din 1833 
pînă în 1838, iar din 1848 în mod neperiodic. n r. 3 din 1848 l 
acestei culegeri s-a publicat lista fondurilor secrete ale Ministerului 
Afacerilor Externe al monarhiei din iulie pe anii 1840, 1842, 184-1847, 
listă în care figurează şi pensia anuală acordată lui K. P. Berli, agentul 
secret al guvernului Guizot şi redactorul lui „Frankfurter Ober
postamts-Zeitung• .  - 349. 

235 „Rheinische Zeitung iir Politik, Randei und Gewerbe* - cotidian 
care a apărut la Colonia în perioada 1 ianuarie 1842 - 31 martie 1843. 
Gazeta a fost fondată de reprezentanţi ai burgheziei "enane care 
aveau o atitudine opoziţionistă faţă de absolutismul prusac. Gazeta 
şi-a asigurat colaborarea cîtarva tineri hegelieni. Din aprilie 1842 
K. Marx a devenit colaborator al lui „Rheinische Zeitung• ,  iar din 
octombrie al aceluiaşi an unul dintre Tedactorii lui. n „Rheinische 
Zeitung" au fost publicate şi o serie de articole ale lui F. Engels. 
In timpul it Marx a fost redactor al gazetei, aceasta a căpătat un 
caracter democrat-revoluţionar din ce în ce mai pronunţat. Guvernul 
a instituit o cenzură deosebit de severă pen"u „Rheinische Zeitung• , 
iar ulterior a interzis-o. - 349. 

236 „Frankfurter Oberpostamts-Zeitung" r. 4 din 20 februarie 1849 ci
tează o corespondenţă de la P aris tipărită de gazeta „Die Deutsche 
Reform •.  - 349. 

237 Textul iniţial al mesajului tronului rnstit de Frederic-Wilhelm al !V-lea 
la deschiderea şedinţelor Dietei prusiene, citat în articolul de faţă, 
a fost publicat în suplimentul special la nr. 233 al „Noii gazete re· 
nane" din 28 februarie 1849. In textul mesajului tronului, publicat în 
„Noua gazetă renană• după rticolul respectiv, acest pasaj, în formă 
revăzută, glăsuia : „Spre regretul meu, în capitală şi în împrej urimi 
s-a dovedit necesară instituirea stării de asediu pentru resabilirea 
ordinii legale şi asigurarea securităţii publice. Propnerile corespun
zătoare vă vor fi prezentate, domnilor, fără întîrziere•.  - 351.  

238 Despre legile din septembrie, vezi adnotarea 131 . - 351.  
239 Sala albă - încăpere din Palatul regal de la Berlin ; aici a avut loc 

la 26 februarie 1849 prima şedinţă comună a ambelor Camere ale 
Dietei prusiene convocate din nou. - 353. 

240 Este vorba de două decrete emise de guvnul pusian la 9 februarie 
1849 cu privire la schimbările făcute în vechiul regulament al indus
triilor : creare.a consiliilor industriale [Gewerberate) şi a tribunalelor 
industriale (Gewerbegerichte) . - 355. 

24 1 Gagging Jaws (legi care pun căluşul în gură) - aşa au fost intitu
late cele şase legi extraordinare edictate în Anglia în 1819 ; ele în
grădeau libertatea cuvîntului, a întrunirilor şi a presei. - 355. 

242 „Deutsche Allgemeine Zeitung• - sub acest titlu a apărut la Leipzig 
n 1843 pînă în 1879 ; pînă în vara anului 1 848 a avut o orientare 
conservatoare, după areea liberală. - 358. 
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243 In „Manifestul electoral al partidului radical al reformelor din Ger
mania" , alcătuit de Ruge (aprilie 1 848), drept sarcină principală a 
Adunării naţionale pe întreaga Germanie a fost proclamată „redacta
rea raţiunii evenimentelor• .  - 359. 

244 Proiectul editării acestui ziar („Allgemeine demokratische Zeitung ") 
nu a izbutit. - 359. 

245 „Die Reform. Organ der demokratischen Partei• - ziar german, or
gan al democraţilor mic-burghezi ; a fost editat de A. Ruge şi 
G. B. Oppenheim, sub redacţia lui E. Meien, începînd din aprilie 1 848 
la Leipzig şi Berlin ; din vara anului 1 848 pînă la începutul deceniu
lui al 6-lea a apărut la Berlin. - 359. 

246 Aşa-numitele legi ale cerealelor, care urmăreau îngrădirea sau inter
zicerea importului de cereale din străinătate, au fost introduse în 
Anglia în interesul marilor proprietari de pămînt, al landlorzilor. 
Lupta dintre burghezia industrială şi aristocraţia funciară din cauza 
acestor legi s-a încheiat în 1846 prin adoptarea bilului cu privire la 
abrogarea lor. Această măsură şi scăderea preţurilor cerealelor le
gată de ea, ieftinind întrucitva traiul, au dus în cele din urmă la o 
scădere a salariilor muncitorilor şi la o creştere a profiturilor bur
gheziei. - 362. 

247 Lupta pentru stăpînirea Oregonului de pe coasta apuseană a Americii 
de Nord a luat sfîrşit în 1846 prin împărţirea acestui ţinut intre 
S.U.A. şi Anglia. In felul acesta, S.U.A. au dobîndit o ieşire la 
Oceanul Pacific. - 362. 

248 Intre 1 845 şi 1849 Anglia a purtat în India războaie de cotropire îm
potriva statului sichilor ; rezultatul acestor războaie a fost anexarea 
întregului Penjab de către Compania Indiilor orientale. - 362. 

249 Vezi critica făcută de Marx şi Engels acestui discurs al lui Bowring 
în K. Mrx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 1 95S, pag. 
300-309, 453, 455. - 362. 

250 Petty sessions (micile sesiuni) - sesiunile judecătoriilor de pace din 
Anglia ; ele judecă infracţiunile măunte potrivit unei proceduri 
simplificate. 

Quarter sessions (sesiunile trimestriale) - congresele judecăto
riilor de pace, care se întrunesc de patru ori pe an. - 367. 

251  Uniunea cen trală din martie de la Frankfurt şi filialele ei din diferite 
oraşe ale Germaniei au fost organizate la sfîrşitul lunii noiem
brie 1848 de deputaţii de stînga ai Adunării naţionale de la Frankfurt. 
Incă din decembrie 1 848 Marx şi Engels au biciuit în „Noua gazetă 
renană" politica echivocă, nehotărîtă a liderilor uniunii democraţiei 
mic-burgheze, arătind că această politică era pe placul duşmanilor 
revoluţiei. - 369. 

232 La 4 martie 1 849, camarila austriacă din juul tînărului împărat 
Franţ-Iosif I a săvîrşit o lovitură de stat, impunînd ţării o constituţie 
nouă, antidemocratică ; la 1 martie a fost dizolvat Reichstagul întrunit 
la Kremsier. - 371. 
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253 Aluzie la cele declarate de Frederic-Wilhelm al IV-iea în cuvîntarea 
sa la dchiderea Dietei unite, la 11 aiprilie 1 847, că el ste „moşte
nitorul coroanei neştirbite şi că trebuie s-o transmită urmaşilor săi 
într-o formă neştirbită". - 374. 

254 In prima jumătate a secolului al XIX-iea, prin placat se înţelegea 
orice chemare, publicaţie, îşiinţare afişată pe stradă pentru a fi 
văzută de toţi, Placatele au fost o armă ascuţită în lupta politică, un 
mijloc de revoluţionarizare a maselor. - 374. 

255 Negru, roşu şi uriu - culori care au devenit simblul mişcării na
ţionale de unificare în Genania. - 375. 

256 Aşa-numita lege u privire la crieurs publics (vînzătorii de ziare pe 
stradă), edictată de guvernul lui Ludovic-Filip în 1834, a urmărit să 
facă dificilă răspîndirea publicaţiilor opoziţioniste. - 375. 

257 După alipirea Renaniei la Prusia în 1815, guvnul prusian a căutat 
să introducă în această provincie, în locul codurilor burgheze fran
ceze în vigoare acolo, dreptul feudal prusian cu ajutorul unui şir 
întreg de legi, decrete, ordonanţe, care urmăreau să restabilească 
în Renania privilegiile feudale ale nobilimii (majoratele) , să intro
ducă legislaţia penală prusiană, legile cu privire la căsătorie etc. 
Aceste măsuri, care au stîrnit o opoziţie îndîrjită în Renania, au fost 
desfiinţate după revoluţia din martie prin decretele din 15 aprilie 1848. 

- 376. 

258 In primăvara anlui 149 a început să apară la Berlin ziarul burghez
liberal german „Constitutionelle Zeitung" ,  fondat de Hansemann. 
- 381. 

259 Vezi adnotarea 1 5, - 39 1.  

260 Toată greutatea impozitului suplimentar de 5 de centime de fiecare 
franc din toate i�ozitele directe, fixat de guvernul provizoriu 
francez la 16 martie 1 848, cădea asupra ţărănimii. Rezultatul acestei 
politici a republicanilor burghezi a fost că ţărănimea s-a îndepărtat 
de revoluţie şi la alegerile prezidenţiale de la 10 decembrie 1848 a 
votat pentru Ludovic Bonaparte. - 392. 

26 1 Este vorba de cele două încercări de restauraţie a B ourbonilor : pxima 
în mai 1814 şi a doua în iulie 1815, după tentativa neizbutită a lui 
Napoleon I de a-şi recuceri tronul („Cele o sută de zile"). - 392. 

262 „Jounal des Debats politiques et litteraires• - cotidan burghez 
francez fondat la P aris în 1789. n p erioada monrhiei din iulie -
ziar guvernamental, organ l burgheziei orleaniste, n timpul revo
Juţiei din 1848, ziarul a fost exponentul concepţiilor burgheziei contra
revoluţionare. - 392. 

263 La 15 mai 1848 a avut loc acţiunea revoluţionară a muncitorilor din 
Paris în frunte cu Blanqui, Barbes şi alţii împotriva politicii contra
revoluţionare antimuncitoreşti a Adunării constituante burghze, 
căreia îi fusese prezentată o serie de revendicări, printre care r-
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vendicarea formulată de Barbes ca bogătaşii să plătească un impozit 
de un miliard, - 393. 

264 Intre 7 martie şi 3 aprilie 1 849 s-a judecat la Bourgs procsul par
ticipanţilor la evenimentele de la 15 mai 1 848. Ca urmare a acestui 
proces, la 2 aprilie 1849 Barbes a fost condamnat la închisoare pe 
viaţă. Blanqui a fost condamnat la 10 ani detenţiune celulară, Deflotte, 
Sobriet, .spail, Albert şi alţii la închisoare pe diferite termne şi 
la deportare în colonii. - 393. 

265 Este vorba de articolul „Un dcument l Uniunii din martie " ,  publi
cat in „Noua gazetă renană" nr. 181 din 29 decembrie 1 848, în care 
a fost demascată adevărata faţă a funtaşilor mic-burghezi ai stingii 
de la Frankfurt, care prin politica lor de paliative au ajutat contra
revoluţia. „Noua gazetă renană" ii numeşte „girondinii revoluţiei 
noastre•, - 396. 

266 Este vorba de reacţionara „Asociaţie catolică• din Adunarea naţio
nală de la Frankfurt, în fruntea căreia se afla Radowitz, liderul 
dreptei extremiste, , ,sufletul contrarevoluţiei prusace", dlă cum îl 
denumea Marx (vezi volumul de faţă, pag. 505) . - 396. 

267 Aluzie la subtitlul unei cărţi a lui Rotteck, renumită în vremea aceea 
(vezi adnotarea 103) .  - 397. 

268 Clubul feulllant-ilor, în perioada :evoluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului J XVIIl-lea, reprezenta interesele marii burghezii 
cre sprijinea puterea regală, precum şi ale nobilimii liberale, şi îi 
aduna laolaltă pe adepţii monarhiei constituţionale. - 397. 

269 Karl Vogt, unul dintre conducătorii „Uniunii din martie" în 
1848-149 ; el a mers mai departe decît îi prezisese „Noua gazetă 
renană", devenind agentul plătit al Jui Ludovic-Bonaparte. Vezi pam
fletul lui Marx „Domnul Vogt" (1860) . - 397. 

270 Din balada lui G. A. Biirger „Lenore• .  - 399. 

27 1 Aluzie la fnnăbuşirea răscoalei poloneze din 1830-1831 de către 
trupele riste. - 399. 

272 Tribunalul imperial - instanţă supremă de judecată din Germania 
în seolele l XV-iea - al XVIII-iea ; a ajuns de pomină pentru tără
găneala şi încetineala de ncrezut cu care rezolva problemele de 
competenţa lui, precum şi p entru venalitatea membrilor lui. Tribu
nalul imperial şi-a încheiat existenţa în 1 806, o dată cu lichidarea 
aşa-numitului Sfîntul imperiu roman de naţiune germană, - 400. 

273 In timpul înnăbuşirii Iăscoalei din Poznan la sfîrşitul lunii aprilie 
începutul lunii mai 1848, trupele prusiene au suferit o înfrîngere la 
Miloslaw şi au tras în răsculaţii polneJi . apropire de Wreschen 
(Wrzesnia) (vezi volumul de faţă, pag. 177) . 

Engels denumeşte în ironie „victorii" ale armatei prusiene in
năbuşirea sîngeroasă de către trupele prusiene a mişcărilor populare 
din Anhalt în martie 1849, din Mainz în mai 148 şi răscoala din 
Frankfurt pe Main în septembrie 1848. - 400. 
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274 Aniversarea insurcţiei muncitorilor p arizieni din iunie 1848. - 402. 

21; Camphausen a fost unul dintre acţionarii lui „Rheiniche Zeitung", 
care a apărut la Colonia în 1842-1843. - 402. 

276 Friedrichshain - vezi adnotarea 147. - 403. 

277 Adunările provinciale ale reprezentanţilor stărilor sociale (dietele) 
au fost instituite in Prusia în 1 823. Ele erau constituite din re
prezentanţii a patru stări (ai principilor, nob1lilor, oraşelor şi comu
nităţilor săteşti) . Censul electoral şi întregul mecanism al alegerilor 
asigurau nobilimii majoritatea în diete. Dietele erau convocate de 
rege şi competenţa lor se limita la probleme de economie locală şi  
de administraţie provincială. Dietele aveau funcţii consultative foarte 
limitate : aveau dreptul să-şi spună părerea pe marginea diferitelor 
proiecte de lege propuse de guven p entru a fi discutate. In 1843, 
sub pretextul introducerii unui cod de legi unic pentru Prusia, regele 
a pus în discuţia Dietei renane noul proiect de cod penal care tre
buia să înlocuiască în Renania Codul p enal francez mai liberal. 
A şaptea Dietă renană (1843) a respins acest proiect de lege, decla
rînd că legislaţia în vigoare din Renania corespunde întru totul mo
ravurilor, obiceiurilor şi relaţiilor juridice existente în Renania. 
- 404. 

278 Aluzie la rescriptele (patentele) lui Frederic-Wilhelm al IV-iea din 
3 februarie 1847 cu privire la convocarea Dietei unite. - 404. 

279 Uckermark - partea de nord a provinciei Brandenburg (Prusia) , 
bastionul iuncherimii prusace reacţionare. - 405. 

280 Sfînta hermandadă - vezi adnotarea 6. - 405. 

28 1  Este vorba de Congresul de la Viena (181-1815) ,  la care Austria, 
Anglia şi Rusia ţaristă - fruntea reacţiunii europene - au împărţit 
din nou harta Europei în scopul restaurării monarhiilor legitime, în 
pofida jntereselor nificării naţionale şi a independenţei popoarelor. 
- 406. 

282 Aşa-numitele Comisii unite, alcătuite din reprezentanţi ai dietelor 
provinciale, s-au întrunit în ianuarie 1 848 pentru a discuta noul pro
iect de legislaţie penală. Convocînd aceste comisii, guvenul prusian 
socotea ca, sub aparenţa pregătirii unor Teforme, să potolească agi
taţia generală mereu crescîndă. Activitatea comisiilor a fost între
ruptă de acţiunile revoluţionare care s-au desfăşurat la începutul 
lunii martie în Germania. - 407. 

283 Este vorba de decretul Tegelui Prusiei din 6 martie 1821 ,  care ex
tindea asupra Renaniei legislaţia penală prusiană cu privire la infrac
ţiunile împotriva statului. - 407. 

284 La 5 decembrie 1848 guvernul contrarevoluţionar Brandenburg
Manteuffel a dizolvat Adunarea naţională prusiană, a dat publicităţii 
aşa-numita constituţie care fusese acordată şi a fixat convocarea 
Camerelor la 26 febuarie 1849, - 413, 
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285 T1nguitorii - vezi adnotarea 172. - 416. 

286 In timpul campaniei împotriva Franţei napoleoniene din ianuarie
februarie 1814, dintre toate armatele coaliţiei, armata prusiană a 
sufrit un şir de înfrîngri în Champagne (în bătăliile de la Bar-sur
Aube, Saint-Dizier Montmirail şi altele). 

Infrîngerea armatei prusiene la Iena la 14 octombrie 1806, în
frîngere care a atras după sine capitularea Prusiei în faţa Franţei 
napoleoniene, a arătat toată putreziciunea rînduielilor politice şi  
sociale ale monarhiei feudale a Hohenzollernilor. - 417. 

287 Legea electorală din 6 decembrie 1848 cu privire la alegerile în cea 
de-a doua Cameră recunoştea dreptul de vot aşa-zişilor „prusieni 
de sine stătători" ; această formulă echivocă oferea guvernului posi
bilităţi nemărginite de restrîngere a cercului de alegători. - 418. 

288 Biserica Sf. Ştefan din Londra - o pTte a palatului Westminstr, 
unde se ţineau şedinţele Camerei comunelor în secolele al XVI-iea 
- l XIX-Jea. 

„Chambre introuvable• - Camera deputaţilor din Franţa în 
181-1816, alcătuită din reacţionari extremişti. 

Camera din 24 februarie 1 848 - Camera deputaţilor din Franţa 
care a încercat să împiedice amploarea pe care o lua revoluţia şi să 
menţină monarhia, înlouindu-l pe Ludovic-Filip cu nepotul său, 
contele de Paris, în folosul căruia Ludovic-Filip a abdicat la 24 fe
bruarie 1 848. - 419. 

289 La 12 martie 1 849 regele Sardiniei a rupt armistiţiul încheiat la 
9 august 1848 cu Austria şi la 20 martie au reîncput ostilităţile ; 
pînă la 23 martie armata piemonteză a fost înfrîntă. Carol-Albert a 
abdicat ; noul rege, Victor-Emanuel al II-iea, a încheiat la 26 martie 
un armistiţiu cu austriecii, ir la 6 august 1 849 a fost încheiată pacea. 
- 423. 

290 Cuvinte din imnul naţional polonez. - 424. 

29 1  In vara anului 1848, în timpul revoluţiei din Italia de nord, Garibaldi 
s-a oferit să dea ajutor lui Carol-Albert. Dar detaşamentul de volun
tari al lui Garibaldi, lăsat în voia soMtei de către comandamentul 
armatei piemonteze, a trebuit de fapt să lupte de unul singur cu 
austriecii ; detaşamentul a fost infrînt şi silit să se retragă î n  Elveţia. 
- 426. 

292 Este vorb a  de campania emigranţilor revoluţionari italieni, organizaţi 
de democratul burghez Mazzini în 1834. Detaşamentul de răsculaţi a 
năvălit din Elveţia în Savoia, dar a fost înfrînt de trupele piemon
teze. - 427. 

2!3 Este vorba de legea cu privire la cluburi, adoptată în primă citire de 
Adunarea naţională franceză la 21 martie 1 849. Această lege ii priva 
pe mncitori de dreptul de inrrunire şi de asciere. - 428. 

294 24 februarie 1848 - ziua răstunării monarhiei lui Ludovic-Filip în 
Franţa. - 428. 
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295 ln lupta de eliberare a poporului spaniol împotriva dominaţiei napo
leoniene, un rol hotărîtor l-au jucat detaşamentele populare de par
tizani. - 429 . 

296 Crdinciosul Eckart - erou din legendele germane din evul mediu, 
tipul omului devotat şi al străjerului de nădejde. ln legenda despre 
Tannhăuser, el stă de strajă la mntele Venerei şi îi previne pe toţi 
cei ce se apropie asupra primejdiei farmecelor Venerei. - 439 . 

297 Este vmba de broşura lui Radowitz „Deutschland und Fridrich 
Wilhelm IV" („Germania şi Fredric-Wilhelm al !V-lea " ) .  Hambmg, 
1 848, - 439 . 

298 La baza lucrării „Muncă salariată şi capital" se află prelegerile ţi
nute de Marx în c adrul Uniunii muncitorilor germani din Bruxelles 
în a doa jumătate a lunii decembrie 147. S-a păstrat textul manu
scrisului copiat de mina lui J. Weydemeyr şi cre corespunde 
aproape în întregime textului publicat în „Noua gazetă renană" sub 
titll. „Munca salariată" .  La începutul anului 1848 Marx a făcut o 
încercare de a publica manuscrisul la Bruxelles. Publicarea a fost 
însă întreruptă în urma expulzării lui Marx din Belgia. 

Pentru rima oară lucrarea a fost publicată sub formă de articole 
de fond în „Noua g azetă .renană" la --8 şi 1 1  aprilie 1849 sub titlul 
„Muncă salariată şi capital", Publicarea acestor articole a fost între
rnptă în urma lcării temporare a lui Marx din Colonia, iar apoi din 
pricina ascuţirii situaţiei politice din G ermania şi a întreruperii apa
riţiei „Noii gzete renane".  

Incă această primă publicare a lucrării „Muncă salariată şi 
capital" a contribuit la răspîndirea [deilor socialismului ştiinţific în 
rîndul muncitorilm grmani. Astfel, în rma unei hotărîri a comitetu
lui Uniunii muncitorilor din Colonia, aceste articole ale ,lui Marx au 
fost recomandate spre discutare în cadrul uniunilor muncitorilor din 
Colonia şi din alte oraşe. 

După suspendarea „Noii gazete renane", Mae a intenţionat să 
publice „Muncă saliiată şi apital" în broşură, însă el n-a reuşit să 
transpună în fapt această intenţie. Această �ucrare a fost publicată 
ca broşură pentru prima oară la Breslau, în 1 880, fără participrea 
lui Marx. A doua ediţie a apăut tot acolo în 1881. Ediţia din 1884 
de la Gottingen-Zlrich a apărut cu participarea Jui Engels şi cu o 
scurtă intrducere a acestuia despre istoricul publicării respectivei 
lucrări. Prima traducere a lucrării 11Muncă salriată şi capital • a fost 
făcută în limba rusă (după ediţia germană din 1880) ; ea a apărut la 
Geneva în 1883. 

O nouă ediţie a broşurii, destinată propagandei în rîndul munci
torilor, a apărut în 1891, sub îngrijrea şi cu o introducere a lui 
Engels. ln textul acestei ediţii, Engels a făcut unele modificări şi 
adăugiri, urmărind să pună de acord expunerea cu dezvoltarea ulte
rioară a învăţăturii economice a lui Marx. n ceea ce priveşte noua 
redactare a textului, Engels a sris în introducere : 11Toate schimbă
rle introduse de mine se referă la un singur punct. Potrivit origi
nalului, muncitorul îşi vinde capitalistului contra salariu munca sa ; 
potrivit textului actual, el îşi vinde forţa de muncă". Şi mai departe 
Engels fundamentează necesitatea acestei schimbări. 
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Textul lucrării „Muncă salariată şi  capital• a rămas neterminat, 
aşa cum a fost publicat. El este în parte completat de manuscrisul lui 
Marx „Salariul• (vezi volumul de faţă, pag. 593619) . scris n de
cembrie 1 847. 

n volumul de faţă, lucrarea lui Marx se tipăreşte după textul 
publicat în „Noua gazetă renană" .  Toate schimbările esenţiale, intro
duse de Engels n ediţia separată din 1 891,  sînt date în note la sub
sol. lmpărţ.rea lucrării pe capitle corespunde împărţirii pe articole 
aşa cum au apărut în „Noua gazetă renană". - 441. 

299 După cum arată Engels fo introducerea la ediţia din 1 891,  „în presă 
lucrarea a rămas neterminată ; făgăduiala de la sfîrşitul articolului 
din 11r. 269 «Va urma» a rămas neîndeplinită, din ricina evenimen
telor care s-au precipitat atunci - invazia ruşilor în Ungaria, răs
coalele din Dresda, lserlohn, Elberfeld, Palatinat şi Baden -, veni
mente care au atras după sine chiar şi încetarea apariţiei gazetei • .  
- 472. 

300 n „Noua gazetă renană" nr. 265, 266, 267, 269 şi 211 din 6, 7, 8, 1 1  
ş i  1 3  aprilie 1 849 a fost publicată o seie de foiletoane ale lui 
G. Weerth în care era ridiculizată hotărrea Adunării naţionale de la 
Frankfurt din 8 mrtie 1 849 cu privire la alegerea regelui Prusiei, 
Frederic-W.lhelm ll IV-lea, ca împărat al Germaniei. - 416. 

301  n bătălia de la Novara (Italia de nord) de la 3 martie 1 849, armata 
austriacă a repurtat o victorie decisivă asupra armatei piemonteze. 
Dspre această bătălie vezi articolul lui Engels „llfrîngerea piemon
tzilor• (volumul de faţă, pag. 427-436). 

n urma ofensivei victorioase a armatei ungare de la începutul 
lunii aprilie 1849, armata austriacă a fost s1lită să se retragă din 
Pesta, menţinîndu-şi ganizoana în cetatea Buda, a cărei asediere s-a 
prelnngit pînă ila 2 mai, cind cetatea a fost luată de unguri. 

· Engels denumeşte în iironie „lupta navală" de la Eckernfirde 
bombrdrea escadri daneze de către bateriile de coastă germane şi 
capturarea a două vase la 5 aprilie 1849 în portul Eckernfirde 
(Schleswig) ; acest eveniment, care n-a înriurit cituşi de puţin des
făşurrea războiului împotriva Danemarcii, a fost înfăţişat de presa 
oficială prusiană ca o mare victorie a trupelor prusiene. 

La 13 aprilie 1 849 truple aşa-numitei Confederaţii germane au 
luat cu asalt fortificaţiiJe daneze de lingă satul Dippil (Schleswig). 
- 476. 

302 Legi care pun căluşul în gură - vezi adnotarea 241. - 476. 

303 Vezi „Stenographische Berichte ibr die Verhandlungen der durch 
das Allerhichste Patent vom 5. Dezember 1 848 einberufenen Kam
mern. Zweite Kammer" („Dare de seamă stnografiată a dezbaterilor 
Camerelor, convocate conform înaltului decret din 5 dcembrie 1 848. 
Camera a doua"}. Blllin, 1 849, pag. 462-465. - 416. 

304 După "evoluţia din martie 1 848 în Ponan a izbucnit o răscoală de 
elibrare naţională a polonezilor împotriva jugului Prusii reacţio
nare ; la această mişcare, alături de şleahticii care se aflau în funtea 
ei, au luat parte pe scară largă ţărani şi meseriaşi. n martie 1848 
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guvernul Prusiei a trecut la concesii, promiţînd înfiinţarea unei co
misii care să înfăptuiască în Poznn unele reforme : organizarea unei 
rmate p oloneze, numirea de polonezi în posturi administrative şi 
în alte slujbe şi recunoaşterea limbii poloneze ca limbă oficială n 
Poznan, Decretul regal din 14 aprilie 1848 a stabilit însă i.părţrea 
ducatului Poznan în două părţi : partea răsăriteană, poloneză, şi 
p rtea apuseană, „germană", care nu intra sub prevederile acestei 
„reorganizări" .  După înnăbuşirea sîngeroasă a răscoalei din Poznn 
(aprilie-mai 1848) , în luniJe următoare linia de demarcaţie a fost 
mutată tot mai depaute spre răsărit, cuprinzînd astfel aproape întregul 
teritoriu al marelui ducat Poznan. 1 1Reo.rganizrea" făgăduită polonezi
lor nu a fost deci înfăptuită. Mrx şi Engels s-au ridicat cu hotărîre 
împotriva înnăbuşirii luptei de eliberare naţională a polonezilor de 
către reacţiunea prusină şi contrrevoluţia burgheză (vezi articolele 
„Noua împărţire a Poloniei", 1 10 nouă politică la Poznan", „Dezbate
rile de la Frankfurt cu privire la Polonia " ,  în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 5, Editura politică, 1959, pag. 661, 1-107, 353-409) . . 
- 477. 

305 Războiul cartofilor - denumire fronică dată aşa-numitului război 
pentru succesiunea bavreză, care a durat din 1778 pînă în 1779, şi 
a fost dus între Prusia şi  Saxonia, de o parte, şi Austria, de iltă 
p arte ; în fond ostilităţile s-au redus tot timpul la deplasări de trupe 
şi la certuri între soldaţi pentru cartofi. - 478. 

306 „Zeitung des Osten• - cotidian democratic care a apăut în 1849 la 
Poznan sub redacţia ilui V. Stefanski, militant polonez în mişcarea 
de eliberare naţională, membru al comitetului naţional din Poznan. 
- 482. 

307 Vezi articolul „Şedinţa conciliatoare din 15 iunie" (vezi şi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 5, ditura politică, 1959, pag. 89-90) .  - 483. 

308 Uniunea Gustav-Adolf (întemeiată în 1832) - organizaţie religioasă 
pentru ajutorrea comunităţilor protestnte din regiuniile catolice din 
Germania ; Rupp, pe vremuri pastor la Konigsberg, îndepărtat din 
funcţie pentru criticarea dogmelor bisericeşti, a fost exclus din 
această uniune în 1 846. - 484. 

309 „Amicii luminii" - curent religios c re a luat fiinţă n 1 841 ; a fost 
îndreptat împotriva pietismului ,  :re era doinant în biserica ofi
cială protestantă şi care se caracteriza printr-un misticism şi bigo
tism extrem. Această opoziţie religioasă a fost na dintre formele 
prin care burghezia şi-a exprimat nemulţumirea faţă de rînduielile 
reacţionare din Germania în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-iea. 
In 1846 mişcrea „Aicii luminii" a dus la constituirea aşa-numitelor 
„Comunităţi libere•, care s-au seprat de biserica protestantă ofi
cială. - 485. 

3 1 0  Vers din imnul prusian, - 487. 
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3 1 1  Atta Troll - un urs, personajJ principal din poemul cu acelaşi 
nume al lui Heine. In unele pasaje ale poemului, în special în cap. 7, 
este vorba despre ura ursului mizantrop împotriva rîsului oameni
lor. - 487. 

3 1 2  Lssalle a fost restat la Disseldorf la 22 noiembrie 1848. El a fost 
acuzat că a incitat la înarmare î mpotriva puterii de stat (vezi volu
mul de faţă, pag. 29-299). Procesul împotriva lui a fost tărăgănat 
în fel şi chip de autorităţile judiciare din Renania. Ca răspuns la 
rugămintea de a-l ajuta - adrsată de Lassalle în crisorile sale către 
Marx şi Engels - în „Noua gazetă renană" s-a publicat o serie de 
articole în care erau arătate samavolniciile şi acţiunile nelgale ale 
autorităţilor judiciare faţă de Lassalle. De semenea Marx şi Engels au 
făcut parte din delgaţia care a îninat la 3 martie procurorului ge
neral Nicolovius un protest împotriva tărăgănirii j udecării procesului 
lui Lassalle (informaţia corespunzătoare a fost publicată în „Noua 
gazetă renană• nr. 38 din 6 martie 1 849) . Prcsul a avut loc la 
-4 i ; juraţii l-au achitat pe Lassalle. Darea de seamă asupra 
procesului a fost publicată în ediţia a doua a „Noii gazete renane" 
nr. 291 n 8 mai 149. - 49S. 

3 1 3  La 27 aprilie 1849 guvenul prusian a dizolvat cea de-a doLa Ca
mer.. Drept pretext pentru dizolvre a servit faptul că Camera a 
ratificat constituţia imperiului, adoptată la 27 martie de către Adu
narea naţională de la Frankfurt. - 498. 

3 1 4  Despre piatra iadului, vezi anotarea l S l .  - SOO. 

3 1 5  Vezi seria de articole „Dezbaterile de la Frankfurt cu pnvue la Po
lolia "  (vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Editura politică, 
19S9, p ag. 35-409) . - SOO. 

3 1 6  Tulburătorii - vezi adnotarea 112. - S04. 

3 1 7  Konversationshalle - sală din Berlin n care la 27 aprilie 1849, după 
dizolvarea celei de-a doa amere a Dietei prusiene, s-au întru
nit deputaţii de stînga. Cu ajutorul constablerilor, această adunare 
a fost împrăştiată, - SOS. 

3 1 8  Prima oară Lassalle a fost închis din februarie pînă în august 1848 
în legătură cu procesuJ ce i s-a intentat ; el a fost aczat de îndemn 
la furtul unei casete cu documente care să servească în procesul de 
divorţ al contesei Hatzfeldt, prces pe care Lassalle l-a dus în cali
tate de avocat din 1 846 pînă în 1854. - S07. 

3 1 9  Din balada lui Schiller „hezăşie".  - S1 3. 

320 B assermann, deputat în Adunarea naţională de la Frankfurt, a plecat 
la 7 noiembrie 1848 ila Berlin în calitate de comisar al putrii cen
trale. La înapoiere a raportat Adunării la 18 noiembrie că măsunle 
drasice luate de guvernul prusian erau întemeiate, deoirece în ulti
mul imp r i apărut pe străzile Berlinului indivizi u înfaţişare 
sălbatică, cum apar de obicei în preajma tulburărilor anarhice.  De 
ii a şi provenit expresia ironică de „figură bassermaniană" .  - 513. 
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32 1  La 18 septembrie 1848 a izbunit Ia Frankfurt pe Main o răscoală 
populră in semn de protest împotriva ratificării de către Adunarea 
naţională de �a Frankfurt a armistiţiului cu D anemarca, Răscoala a 
fost înnăbuşită chir în aceeaşi i cu ajutorul trupelor prusiene şi 
austriece. Prin purtarea lor laşă, liderii mic-burghezi de smnga ai 
Adunării naţiona.le au contribuit la înnăbuşiiea răscoalei. - 514. 

322 La 26 septembrie 188 autorităţile din Colonia, înspăimîntate de 
avîntul mişcării democratice-revoluţionare, au declarat strea de ase
diu „pentru apărarea individului şi a proprietăţii•.  Printr-un ordin 
al comandaturii militare s-a interzis activitatea tuturor asociaţiilor 
care urmăreau „scopuri pilitice şi sociale",  adunările pe străzi şi în 
pieţe, s-a dizolvat grda dvilă, căreia i s-a ordonat să predea ar
mele, s-au introdus curţile marţiale, s-a suspendat apriţia „Noii 
gazete renane" şi a unei serii de alte ziare democraice. - 523. 

323 Duminică 6 mai 1849, la Colonia, au avut loc trei congrese ale orga
nizaţiilor din Renania şi Westfalia : congresul uniunilor muncitorilor, 
congresul asociaţiilor democrate, iar în Deutz - o  suburbie a Coloniei
congresul „uniunilor cetăţeneşti• monarhist-consituţionale, - 524. 

324 La 5 septembrie 1 848, prin arestarea unui şir de conducători ai aso
ciaţiilor democrate şi ai uniunilor muncitorilor, autorităţile din Co
lonia au provocat o acţiune prematură a muncitorilor, cre au început 
să ridice bricade în oraş, Marx şi adepţii lui au făcut mari sforţări 
pentru a-i opri pe muncitorii din Colonia de la o acţiune prematură 
şi izolată. A doua zi, la Colonia, sub pretextul „apărării individului 
şi a proprietăţii " ,  a fost deolarată starea de asediu, - 524. 

325 Din po.ia li Heine „Vrcolacw" (,,Der Wechselbalg" ) .  - 534. 

326 După tratatul de pace din 1660 de la Oliva, Prusia răsăriteană, pînă 
atunci sub vasalitatea regelui Poloniei, a recut sub cea a principelui 
elector de Brandenbrg. - 534. 

327 Este vorba de prima împărţre a Poloniei intre Prusia, Austria şi 
Rusia, care a avut loc în 1772. - 534. 

328 Este vorba de p acea de la Basel i11 1795, pe care Psia a incheiat-o 
separat cu Franţa. - 535. 

329 ln 1788, din .iniţiativa lui Bischoffswerder, consilierul lui Frederic
Wilhelm al II-iea, în Prusia au fost edictate decretele regale care 
îngrădeau libertatea presei şi libertatea conştiinţei. - 535. 

330 Aşa-numitul Bundesakt german, adoptat la Congresul de la Viena 
la 8 iunie şi confirmat de Schlussakt-ul vienez din 9 iunie 1 815, cu
prindea vagi făgădieli de reforme constituţiona.le, care au rămas însă 
pe hîrie. - 536. 

331  Hotărîrile de la Karlsbad - o serie de hotărîri reacţionre, elaborate 
in august 1819 la Conferinţa de la Karlsbad (Karlovy Vary) a repre
zentanţilor statelor Confederaţiei germane. Aceste hotărîi prevedeau 
intrducerea n toate statele germne a cnzurii, insituirea celei mai 
stricte supraveghri a univrsităţilor, intezicrea asociaţiilor studen-
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ţeşti, întemeierea unei comisii centrale de anchetă pentru urmărirea 
tuturor persoanelor bănuite a fi opoziţioniste (aşa-numiţii „dema
gogi") .  Inspiratorul acestw măsuri poJiţieneşti a fost cancelarul 
austriac Mettenich. - 536. 

332 Seehandlung - vezi adnotarea 1 15 . - 536. 

333 „Mentalitatea mărginită de supuşi• - expresie a ministrului de in
terne al Prusiei, von Rochow, care a devenit foarte cunoscută în 
Germania. - 537. 

334 Este vorba de aşa-numita „Profeţie de la Lehnin • (,,Vaticinium 
Lehninense") - poem latin, compus la sfirşitul secoluli al XVII-iea. 
dar atribuit unui călugăr de la mănăstirea din Lehnin, care a răit în 
secolul al XIII-Jea. Această lucrare originală povestea despre ne
legiuirile casei domnitoare din Brandenburg şi-i prezicea pieirea. 
- 537. 

335 Frederk-Wilhelm l IV-iea, căutînd să reînvie romantismul feudal 
reacţionar, a emis, în 1843, decretul de reinstituire a ordinului Lebe
dei - ordin religios al cavalerilor medievali, întemeiat în 143 şi de
căzut în epoca Reformei. Totuşi acest proiect al regelui prusian a 
rămas neînfăptuit. - 537. 

336 Vezi adnotarea 12. - 537. 

337 Sans-Souci - p alat din Potsdam, una dinre reşedinţle regilor p
sieni. - 538. 

338 La 8 mai 1 849 la Dresda a fost aproape complet înnăbuşită răscoal1 
izbucnită la 3 mai, cu care a început lupta în vederea apărării con
stituţiei imperiului. - 539. 

339 La începutul lunii mai 1849, în Renania, n Palatinatul bavarez şi în 
Baden au început mişcări pentru apărarea constituţiei imperiului, 
adoptată de Adunarea naţională de la Frankfurt la 27 martie 1849, 
dr respinsă de o serie de state germane în frunte cu Prusia. Masele 
populare vedeau în constituţia imperiului .ingura cucerire, încă ne
nimicită, a revoJuţiei, Dar răscoilele, în fruntea cărora se aflau mai 
ales lideri ai democraţiei mic-burgheze, au avut un caracter iolat, 
spontan ; ele au fost înnăbuşite cu cruzime pe la mijlocul lunii iulie 
1849. Despre caracterul şi desfăşurarea acestor răscoale, la care 
Engels a participat personal, vezi lucrarea sa „Campania germană 
pentru constituţia imperiului" (K. Marx şi F. Engels Opere, vol. 7). 
- 539. 

340 n aprilie 1849 guvernul burghez francez a trimis în Italia n corp 
expediţionar în scopul de a interveni împotriva republicii de Ia Roma 
şi de a restaura autoritatea laică a papii. La 30 aprHie 1 49 trupele 
franceze au fost respinse lingă Roma. - 539. 

341  Marx se referă la strînsa legătură dintre cei trei monarhi reacţio
nari - regele Prusiei, ţarul Rusiei şi împăratJ Austriei. - 541. 

342 Majoritatea Adunării naţionale prusiene, care continua s ă  se întu· 
nească la Berlin în pofida decretului regal u privire Ia mutarea Ad-

45 - Marx-En gels - Opere, voi. 6 
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nării la Brandenburg, a fost împrăştiată de trupele generalului 
Wrangel la 15 noiembrie 1 848. 

Cea de-a doua Cameră a fost dizolvată la 27 aprilie 1 849 pe b aza 
memoriului guvenului Brandenbwg-Manteuffel, sancţionat de rege. 
- 541. 

343 In fortăreaţa Kănigstein s-a ascuns regele Saxoniei Frederic-August 
al II-iea după ce a fugit din Dresda în timpul răscoalei din mai 1 849. 

„Imperialul Max de la Minchen • - regele Maimilian al II-iea 
al Bava1iei, propus de cîţiva deputaţi ai Adunrii naţionale de la 
Frankfurt c a  împărat al Grmaniei. - 541. 

344 Alguazil - ofiţer de poliţie în Spania. Episodul amintit în articol a 
fost luat dn lucrarea lui Cervantes ,,Nuvele instructive" („Nuvela 
despre dialogul cîinilor" ) . - 554. 

345 „;a ia• („O să meargă") - cîntec revoluţionar din impul revolu
ţiei burgheze in F.ranţa de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea. - 557. 

346 Heine. „Germania. O poveste de iană•,  cap. VIII. - 557. 

347 Este vorba de achitarea redactorilor „Noii gazete 'enane" şi a mem
brilor Comitetului districtual l demoraţilor din Renania de către 
Curtea cu juri in Colonia în procesele din 1 şi 8 februarie 1849. 
- 561. 

348 Vezi articolul „Hiser" (vzi K. Marx şi F. Engels. pere, voi. 5, Edi
tura politică, 1 959, pag. 1-20) . - 562. 

349 Vezi articolul lui K. Marx „Răspunsul dat de regele Prusiei dele
gaţiei do deputaţi ai Adunării naţionale" (vezi şi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 5, Editura politic., 1959, pag. 485) . - 562. 

350 Vezi articolul lui K. Marx „Victoria contrarevoluţiei la Viena• (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Editura politică, 1 959, pag. 
513-516) .  - 563. 

351 Vezi articolul lui K. Marx „PTocurorul de stat «Hecker» şi «Noua 
gazetă renană» " (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 5, Editura po
litică, 1959, pag. 49-500). - 563. 

352 Secui - locuitori din Sud-estul Transilvaniei, care vorbesc limba ma
ghiară. - 569. 

353 Despre bătălia de la Iena, vezi adnotarea 26. 
Cetăţile prusiene Magdeburg şi Kistrin s-au predat armatei lui 

Napoleon, fără luptă, în noiembie 1806. - 575. 

354 „Neue Deutsche Zeilung. Organ der Demokratie• - ziar democrat, 
a aprut între 1 848 şi 150, pină la 1 aprilie 1849 la Darmstadt, iar 
de la 1 aprilie la Frankfurt pe Main. Redactor 'esponsabiJ l ziaru
lui a fost pînă la 1 octombrie 1 849 O. Lining, �ar de la 1 octombrie 
O, Lining, G. Ginther şi J. Weydmeyer, - 581. 
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355 „Westdeutsche Zeitung• - ziar democrat german, editat de G. Becker 
la Colonda de Ja 25 mai 1849 pînă la 21 iulie 1850. Acest ziar, care a 
început să apară îndată după suspendarea „Noii gazete renane • ,  pre
tindea că ar fi continuatorul „Noii gazete renane• ; redacţia ziarului 
a anunţat că abonaţii „Noii gazete renane• vor primi de acum în
colo „Westdeutsche Zeitung• în locul ziarului suspendat. - 581. 

356 Articolul a fost scis de Engels în timpul şederii lui în sud-vestul Ger
maniei, unde a plecat după încetarea apariţiei „Noi gazete renane• . 
rticolul a fost publicat în ziarul guvnului provizoriu din Palatinat, 
„Bote fiir Stadt und Land " .  Al doilea articol scris de Engels nu a fost 
publicat, întrucit „a întimpinat obiecţii că ar avea un caracter prea 
«aţîţător>> " (vezi lucrara luă Engels „Campl.ia gernă pentru con
stituţia imperiului" : K. Marx şi F. Engels. pere, voi. 7) . - 582. 

3 57 n speranţa unor evenimente revoluţionare hotărîtoare ln Franţa, în 
jurul dati de 2 iunie 1849 Marx a plecat la Paris, fiind împuternicit 
de Comitetul central al democraţilor să reprezinte partiduJ revolu
ţionar german pe Jingă democraţii sociali francezi, - 582. 

3 58 Este vwba de generalul prusian Peucker ; pînă la 10 md 1849 a fost 
ministru de război în aşa-numitul guvern imp-ial, iar apoi a co
mandat corpul de armată al trupelor imperiale care a înnăbuşit răs· 
coala din Palatinat şi Baden. - 583. 

359 Vezi adnotarea 145. - 585. 

360 Este vorba de grupul revIuţionar in sinul comisiei celor 25 - or
ganul Comitetului electwl democrat-socialist din Paris -, compus 
din militanţii cluburilor muncitoreşti şi ai societăţilor secrete. Co· 
mitetul dem,orat-sociaJist conducea la Paris campania electorală a 
Muntelui în alegerile din 13 mai 1 849 pentru Adunrea legislativă 
franceză. - 585. 

3 6 1  Conservatorul de arte şi meserii - institut de învăţămînt în Paris. 
- 586. 

362 Este vorba de „Asocia/ia democrată a amicilor constitufieJ• - orga
nizaţie a republicanilor burghezi moderaţi, întemeiată de membrii 
prtidului „National" în timpul campaiei electorale pentru alege
rile în Adunarea legislativă franceză care s-au ţinut la 13 mai 1849. 
- 586. 

3 63 Luînd uvîntul în cadrul Adunării legislative la 1 1  iunie 1 849, Ledru
Rollin a declarat că Muntele intenţionează să apere constituţia, dacă 
va fi nevoie, cu rma în mină. - 586. 

364 Este vorba de reprimarea sîngeroasă a răscoalei muncitorilor din 
Lyon, care a ·  izbuonit la 15 iunie 1849 sub influenţa evnimentelor 
de la Paris de la 13 iunie 1849. - 586. 

365 Din cauza dificultăţilor financiare şi de ordin organizatoric ivite după 
declarrea stării de asediu la Colonda, la 26 septembrie 1848, şi după 

45* 
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suspendarea „Noii gazete rnane• , Mrx a fost nevoit să ia asupra 
sa răspunderea materiaJă pentru editarea gazetei ; el şi-a investit în 
gazetă toate mijloacele de care dispnea, devendnd astied în fapt 
proprietarul ei, - 588. 

366 După evenimentele de la 13 inie, la Paris a fost declarată starea de 
asediu şi au început represiunile împotriva democraţilor şi socialiş
tilor. In Jegătură cu aceasta, autorităţile franceze l-au încunoştinţat 
pe Marx, la 19 iulie 1849, că s-a emis n ordin de expulzare a lui din 
Paris la Morbihan, un ţinut mlăştinos, nesănătos din Bretania. In 
Tma protestului lui Marx, expulzarea a fost anulată. - 588. 

367 „Salariul• - manuscis al lui Marx, legat direct de lucrarea sa ne
terminată „Muncă salariată şi capitaJ" (vezi volumul de faţă, p ag.  
441-472) şi care o completează. 

Manuscrisul intitulat „Salariul • ,  păstrat în arhiva social-democra
ţiei germane, a fost publicat pentru prima oară abia în 1924, în Limba 
rusă, în revista „SoţiaJisticeskoe hozeaistvo•,  i' n 1 925 în limba 
originalului în revista „Unter dem B anner des Mariismus • .  Men
ţiunea de pe coperta manuscrisului găsit („Bruxelles, decembrie 
1847"),  existenţa unui scurt rezumat a „ceea ce a fost deja expus • ,  
forma expunerii şi  însuşi conţinutul m anuscrisului n e  fac să presupu
nem că „SaJaiul" reprezintă o schiţă făcută de Marx pentru ultima 
prelegere sau pentru ultimele prelegeri pe care le-a ţinut în a doua 
j umătate a lunii decembrie 1847 în cadrul adunărilor Uniunii mun
citorilor germani de la Bruxelles. Aceasta se confirmă şi prin faptul 
că în timpul cînd Marx l-a scris, după cum reiese dintr-o însemnare 
făcută în textul manuscrisului, Marx e pregătea deja pentru celebra 
sa „Ouvîntarn asupra liberschimbismului" , rostită la 9 ianuarie 1848 
în cadrul întrunirii publice a Asociaţiei democrate din Bruxelles. 

In manuscrisul „Sal'iul " ,  ca şi în articolele publicate în „Noua 
gazetă renan ă • ,  se arată că muncitorul îşi vinde capitalistului munca 
şi nu forţa sa d e  muncă, cum s-a spus in lucrările economice de mai 
tîrziu ale lui Marx. - 593. 

368 Datele cu privire la durata zilei de muncă şi  la numărul de ţesători 
sînt luate de Marx din cartea lui Carlyle „Cartismul •, unde se spun 
rmătoarele : „O j umătate de milion de ţesători, c are lucrează la 
războiul manual de ţesut cite 15 ore pe zi, nu sînt, cu toate acestea, 
în stare să-şi asiigure în permanenţă, în cantitate suficientă, hrana 
cea mai simplă" (Th. Carly1e. L,Chartism". London, 1840, p, 31) .  
- 594. 

369 Cuvîntarea lui Bowring este citată în cartea : W. Atkinson. „Prin
ciples of Politica! Economy• („Bazele economiei politice") . Londra, 
1840, p ag .  3-38. - 594. 

370 Un extras din discursul lui Bowring în Camera comunelI' a fost fo
losit de Marx în discursul său asupra liberschimismului rostit la 
9 ianuarie 1848 la şedinţa publică a Asociaţiei democrate din Bru
xelles (vezi K. Mrx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, 1958, 
pag. 455-456). - 594. 
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371 MaX se referă la următoarele aprcieri ale lui Carlyle asupra legi· 
lor engleze cu privire la săraci : „Dacă îi nenorociţi pe nevoiaşi, 
atunci ei vor pieri dnevitabil în masă. lată secretul ştiut de toţi 
exterminatorii de şobolani : faceţi o gaură în hambare, organizaţi o 
miorlăială, o alarmă continuă, puneţi în funcţiune capcanele de şo· 
bolani, şi «chargeable labourers» i voş. [săraci care sînt o povară 
pentru societate] vor dispărea, vor fi nimiciţi. Un mijloc şi mai rapid 
este şoricioaica şi, de altfel, mult md uman„. • Th. Carlyle. „Char· 
tism •. London, 1840, p, 17. - 594. 

372 J. R. M'Culloch. „The Principles of Politica! Economy• („Bazele eco
nomiei politice") . Edinburgh, 1 825, pag. 319. - 595. 

373 J. Wade. „History of the Middle and Working Classes• („Istoria cla· 
sei de mijloc şi a clasei muncitoare") ,  d. a 3-a, Londra, 1 835, 
pag. 125. - 595. 

374 Marx se refră la următorul pasaj din cartea lui J. Wade : „Canti· 
tatea de muncă aplicată [the quantity f employment) în fiecare ra· 
mură a industriei nu este constantă, Ea se poate schimba sub in
fluenta alternării anotimpurilor, a v ariaţiei modei sau a instabili
tăţii comerţului" (vezi J. Wade. p. cit., pag. 252) . - 596. 

375 Este vorba de forma salariului plătit cu bucata (vezi J, Wade. Op. 
cit., p ag. 267) . - 596. 

376 Trucksystem - sistem de plată în mărfTi. Babbage scrie în legătură 
cu aceast a : „Acolo unde muncitorii primesc plata în produse sau 
sînt siliţi să cumpere în prăvălia patronului, acolo se săvîrşesc multe 
nedreptăţi faţă de ei, ceea ce duce la o mare mizerie". ln perioada 
de depresiune pentru patron „este prea mMe ispita de a scade real· 
mente salariul plătit (prin ridicarea preţurilor la mărfuri în prăvălia 
sa) - fără a reduce proporţia lui nominală - ca să-i poată rezista• .  
Ch. Babbage. „On the Economy of  Machinery an Manufactures• 
(„Despre natura economică a maşinilor şi a fabricilor") ,  ed. a 2-a, 
Londra, 1 832, pag. 304. - 597. 

377 A. Ure. „Philosophie des manufactures, ou Economie industrielle" 
(„Filozofia fabricii, sau Economia industrială"),  vol. I, Bruxelles, 1836, 
pag. 34, 35. - 597. 

378 P. Rossi. „Cours d'economie politique• („;;urs de economie politică"). 
Bruxelles, 1 83, p ag. 369, 370. - 597. 

379 A. Chrbuliez. „Riche ou pauvre• („Bogat sau sărac") , Paris-Gneva, 
1 840, pag. 103-104, 105, 109. - 598. 

380 J. F. Bray. „Labour's Wrongs and Labour's Remedy" („Inconvenien· 
tele muncii şi remediile muncii") . Leeds, 1 839, pag, 152, 153. - 598. 

381  Vezi adnotarea 375. - 602. 
382 In extrasele sale din cartea lui Carlyle „Chartismul" ,  Marx citează 

următrul pasaj : „In Irlanda există o populalie de muncitori de circl 
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7.000.000, dintre care a treia parte, după cum arată statistica, nu au 
timp de 30 de săptămîni pe an nici măcar cartofi de calitatea a treia 
în cantitate suficintă" (Th. Carlyle. „Chartism". London, 1840, p. 5). 
- 602, 

383 ste vorba de războiul poporului german împotriva s1ăpînirii napo
leoniene între 1813 şi 1815. - 603. 

384 Articolele „Clasa muncitoare ran€ză şi alegerile prezidenţiale" şi 
„Proudhon" ,  Engels le-a seri> pentru „Noua gazetă renană", la în
ceputul lunii decembrie 1848, în timpul şederii sale în Elveţia ; arti
colele s-au păstrat în manuscris. - 617. 

385 Este vorba de lupta din sinul democraţiei revoluţionre franceze în 
legătură cu alegerile prezidenţiale, fixate pentru 10 decembrie 1848. 
Despre montagnarzi vezi adnotarea 15. - 617. 

i86 „Le Peuple" - ziar francez, organ l proudhoniştilor ; a apărut la 
Paris din 1848 pînă în 1850, la început sub titlul „Le Representant du 
Peuple" ,  iar din septembrie 1848 pînă la 13 iunie 1849 - sub titlul 
„Le Peuple" ; redactril ziarului a fst P. J, Proudhn. - 617. 

387 Aşa-numiţii republicani „puri • (sau tricolori) - partid burghez fran
cez. Organul acstui partid a fost ziarul „Le National ". In timpul 
revoluţiei de la 1848, conducătorii partidului au intrat în guvernul 
provizoriu, iar apoi, u ajutorul lui Cavai9nac, au or9anizat măcelul 
din iunie - masararea prletariatului revoluţionar din Paris. - 618. 

388 Este vorba de Comisia puterii executive - vezi adnotarea 0, - 618. 

389 „La vraie Republique - cotiian rancez politic şi literar, organ al 
republicanilor mic-burghezi 1 a apărut la Paris sub titlul de mai sus 
de la 26 martie pînă la 21 august 1848, cînd a fo>t interzis 1 de la 
29 martie pînă la 13 iuie 1849 a apărut sub titlul ,,Journal de la 
vraie Republique• 1 din redcţia lui au făcut parte Barbes, Thore, 
Pieire Leroux, George Sand. - 618. 

890 „L'Ami du Peuple en 1848" - ziar francez revoluţionardemocrat ; a 
apărut la Paris de la 27 februarie pînă la 14 mai 1848 sub redacţia 
lui F. Raspail, - 621.  

391 P. J. Proudhon. 1 1Qu'est-ce que la propiete 1 ou Recherches sur le 
principe du roit et du gouvernement" („Ce este proprietatea 1 sau 
Crcetări a;;upra piincipiului dreptului şi al guvenării"). Paris, 1840. 
- 623 . 

392 P. J. Prodhon. „Systeme des contradictions econolÎques, ou Philo
sopie de la misere" („Sistemul contradicţiilor economice, sau Filo
zofia mizeriei "), vol. I-II, Paris, 1846, - 624. 

393 Equitab/e Labour Exchange Bazaars or Ofices au fost întemeiate de 
cooperativele munttoreşi n diferite oraşe ale Angliei 1 în 1832 
această mişcare a fost condusă de R. Owe, care a înfiinţat n ase
menea bazar la Londra. La aceste bazare produsele muncii se ;;chim-
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bau pe b ani-muncă de hîrtie, a căror unitate o lcătuia ora de 
muncă. Aceste întreprindri, care reprezentau în sine o încercare 
utopică de a organiza schimbul fără bani în condiţiile economiei 
capitaliste de mărfuri, au dat curund faliment. - 624. 

394 Această expresie este luată din p oemul lui Heine „Germania. O po
veste de ăarnă", cap. XXll. - 624. 

395 K. Marx. „Misere de la philosophie. Reponse a la PM!osophie de la  
misere de M. Proudhon•, Paris t Bruxelles, 1 847 (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 4, ditura politică, 1 958, pag. 65-179) . - 624. 

396 De5pre această cuvîntare a lui Proudhon, vezi aricolul „Cuvîntarea 
aui Proudhon împotriva lui Thiers" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 5, Editura politică, 1959, pag. 33-342).  - 626. 

397 Vezi adnotarea 72. - 629. 

398 Ca răspuns la această cerere, la 9 decmbrie 1 848 Consiliul cantonal 
din Brna i-a acordat lui Engels dreptul de zl. - 630. 

399 a cererea ministrului de justiţie imperial, parchetul din Colonia l-a 
pus pe Engels sub urmărire judiciară pentru cuvîntările rostite de el 
in septembrie 1848 la diferite adunări populare din Colonia. Vezi 
mandatul de arestare a lui ngels în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 5, Editn politică, 1959, pag. 569. - 630. 

400 Comitetul populr a fost ales la 13 noiembrie 1848, la o adunare pu
blică din Colonia convocată în semn de protest împotriva transfe
rării Adunării naţionale -usicne de Ia Berlin la Brandenburg. Din 
acest comitet făceau parte Marx, Beust, Nothjung, Weyll, Schneider II 
şi alţii, Comitetul avea drept sarcină să obţină sprijinirea Adunării 
naţionale de către Consiliul municipal din Colonia, precum şi înapo
ierea armelor ridicate, în noiembrie, de la gada civilă. In cazul 
cînd consiliul municipal ar fi refuzat să satisfacă acste cereri, tre
bia să se procdeze la destituirea autorităţilor orăşeneşti. Consiliul 
popular a trecut la reorganizarea landwehrului, care trebuia să de
vină independent de guvern şi de autorităţile militare, şi a făcut 
totodată încercarea de a forma un detaşament de voluntari, alcătuit 
din muncitori. Aceste măsuri au fost puse în aplicare de către o co
misie specială, legată de coitetul, nou creat, al landwehrului. Co
mitetul popular a desfăşrat, de asemenea, o amplă activitate în 
localităţile rurale învecinate, îndemnînd pe locuitori să refuze în 
mod organizat plata impozitelor. - 632. 

401  Este vorba de următoarele articole din Codul penaI (Code penal) 
francez pe atunci în vigoare în Renania : art. 209, despre împotrivire 
faţă de reprezntanţii puterii publice, şi art. 217, despre instigare 
la rebeliune. - 632. 
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402 Drept temei de acuzare a lui Marx, Korff şi a altora pentru 
calomnie la adresa deputaţilr Adunării naţionale de la Frankfurt au 
servit următoarele documente : 1) seria de foiletoane ale lui G. Weerth 
.,Viaţa şi aventurile faimosului cavaler Schnapphanski", care a fost 
publicată fără semnătură în „Noua gazetă renană" în august-septem
brie, decembrie 1 848 şi inuiie 1 849 ; 2) o corespondenţă din Bre
slau, publicată în r. 95 din 6 septembrie 1 848 al „Noii gazete renane•, 
in legătură cu maşinaţiile electorale ale prinţului Lichnovski ; 3) o 
corespondenţă din Frankfurt, publicată în nr. 1 02 din 1 4  septembrie 
1 848 al „Noii gazete renane•, în care era demascată o dare de seamă 
falsificată a lui Stedtmann, deputat în Adunarea naţională de la Frank
furt, despre modul cum a decurs votrea în legătură cu armistiţiul 
cu Danemarca ; 4) hotărîrea Adunării populare de la Colonia, pu
blicată în nr. 1 10 din 23 s eptembrie 1 848 al „Noii gazete renane" ,  prin 
care deputaţii Adunării naţionale de la Frankfurt care votaseră pen
tru armistiţiul cu Danemarca erau învinuiţi că au trădat poporul 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. . Editura politică, 1959, 
p ag. 566) . - 634. 

403 Procesul intentat „Noii gazete renane•, care urma să aibă loc la 
20 noiembrie 1 848, a fost amînat (vezi voluml de faţă, pag. 639) 
şi judecat la 7 februarie 1849 (vezi volumul de faţă, pag. 245-26. 
şi adnotarea 1 89) . - 634. 

404 Primul congres al uniunilor muncitorilor şi al secţiilor Asociaţiei 
germane demcrate naţionale din Elveţia a avut loc la Berna între 
9 şi 1 1  decembrie 1 848. - 635. 

405 Este vorba de Comitetul central al muncitorilor germani care a fost 
ales la congresul muncitoresc de la Berlin din 3 august-3 septem
brie 1 848. Acest congres a fost convocat din iniţiativa mai multor 
organizaţii muncitoreşti. Programul lui, întocmit sub influenţa lui 
Stephan Bon, punea tn fata muncitorilor sarcina de a lupta pentru 
satisfacerea anumitor revendicări îngust-profesionale, îndepărtîndu-i 
astfel de lupta revoluţionară. Comitetul central al muncitorilor ger
mani îşi avea sediul la Leipziq. Alături de Born, din acest comitet 
făceau p arte Schwenniger şi Kieck. - 635. 

406 „Die Verbriderung, Correspondenzblatt aller deu tschen Arbeiter• 
organul Comitetului central al muncitorilor germani ; a apărut la 
Leipzig, din octombrie 1 848 şi pînă în iunie 1 850, de două ori p e  
săptămînă ; pînă î n  mai 1 849 redactorul-şef a l  revistei a fost S .  Born. 
- 635. 

407 Apărătorul lui Marx şi Engels, avocatul Schneider II, a cerut să se 
amine dezbatrile procesului, întrucît acuzaţilor nu li se înmînaseră 
la timp citaţiile (cu zece zile înainte). - 639, 

(08 Organul Uniunii muncitorilor din Colonia după încetarea apariţiei 
lui „Zeitung des Arbeiter-Vereines zu Kiln" (vezi adnotarea 130) a 
fost ziarul „Freiheit, Briderlichkelt, Arbeit", care a apărut la Co
lonia, de duă ori pe săptămînă, cu începre de la 26 octombrie 1848. 
Era editat de P. G, Riser, vicepreşedinte al Uniunii muncitorilor din 
Colonia, şi avea ca redact.r responsabil pe W. Prinz. La sfîrşitul lunii 
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decembrie 1 848, ca urmare a amestecului lui Gottschalk în treburile 
ziarului, el a fost suspendat. La 1 4  ianurie 1849 a început să apară 
„Freiheit, Arbeit", l cărui editor a devenit tipograful Brăkker
Ewererts. Redactorul resp>nsabil al acestui ziar, Prinz, care era un 
adept al lui Gottschalk, căuta să imprime o orientare scizionistă în 
rîndurile Uniunii muncitorilor din Colonia. Prinz nu s-a supus hotă
rîrilor comisiei redacţionale instituită la 15 ianuarie de către comi· 
tetul Uniunii muncitorilor din Colonia şi alcătuită din Schapper, 
Roser şi Reiff ; de aceea la şedinţa din 29 ianuarie a comitetului a 
fost adoptată hotrîrea de a nu scoti „Freiheit, Arbeit" drept orga
nul uniunii şi de a relua apariţia ziarului „Freiheit, Briderlichkeit, 
Arbeit" ,  pentru care a fost desemnat ca redactor Ch. J, Esser. Ziarul 
a apărut din nou de la 8 februarie pînă la mijlocul anului 1 849. Zia
rul „Freiheit, Arbeit" a continuat să a.pară pînă la 17 iunie 1 849 ; el 
s-a dedat, în repetate rînduri, la atacuri violente şi la insinuări ve
ninoase la adrsa lui Mrx şi a redacţiei „Noii gazete renane•. 

- 641. 

409 Intr-o declaraţie scrisă la Bruxelles la 9 ianuarie 1 849 şi publicată 
la 18 ianuarie în ziarul „Freiheit, Arbeit", Gottschalk a încercat să 
justifice „expulzarea" sa „voluntară" prin afirmaţia că, în ciuda 
verdictului de achitare dat de juraţi (vezi adnotarea 422) , mulţi dintre 
concetăţenii săi au rămas totuşi convinşi că e vinovat. El declara 
că se va întoarce în ţară la chemarea „acluia ca-e e, în momentul 
de faţă, supremul judecător în ţară" sau la chemarea concetăţenilor 
săi. O apreciere a acestei declaraţii ste dată în hotărîrea primei 
filiale a Uniunii muncitorilor din Colonia (vezi volumul de faţă, 
pag. 65-655) . - 641.  

4 1  O Potrivit decretului din 5 dcembrie 1 848, algerea delegaţilor a fost 
fixată pentru 22 ianuarie 1849, iar aceea a deputaţilor în cea de-a 
doua Cameră a Dietei prusiene pentru 5 februarie. - 641 .  

4 1 1 Este vorba d e  articolul „Arestări" (vezi K .  Mrx şi F .  Engels. Opere, 
voi. 5, Editura politică, 1 959, pag. 183-186). - 643. 

4 1 2  O dare de seamă prescurtată a şedinţelor Curţii cu juri a apărut în 
nr. 221 din 14 februarie 1 849 al „Noii gazete renane•.  Pledoariile lui 
Marx şi Engels cuprinse în această dare de seamă sînt publicate în 
volumul de faţă, p ag, 24-24. - 643. 

41 3 Este vorba de locotenenţii Adamski şi Nithacke, care au participat la 
evenimentele din septembrie de la Colonia, iar în noiembrie 1848 au 
fost aleşi în Comitetul popular (vezi adnotarea 400) . Fiind în pe
ricol de a fi -estaţi, ei au fugit în Belgia, dar acolo au fost arestaţi 
şi, sub escortă, trecuţi în Franţa. După ce s-au întors de bunăvoie 
în Germania, la 14 decembrie au fost trimişi în judecata tribunalului 
militar, Despre Adamski se ştie că la 29 mai 1 849 a fost condamnat 
de tribunalul militar la degradare şi la nouă luni închisoare. - 645. 

4 1 4  In şedinţa din 15 februarie 1849 a comitetului Uiunii muncitorilor 
din Coloia, la propunerea lui Engels, a fost adoptată hotărîrea de 
a se numi o comisie, compusă din Schapper, Roser şi Reiff, care să 
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stabilească legăt.ra cu la dintre asociaţiile democrate în vederea 
organizării unui banchet cu prilej ul aniversării unui an de la revo
luţia din februarie din Franţa. - 647. 

4 1 5  In „Kălniche Zeitung" din 27 februarie 1849 a fost publicată o co
respondenţă despre banchetul de la 24 februarie. In ea se spunea 
printre altele : „Printre oratori s-a distins mai cu seamă deputatul 
Gladbach, prin discursurile sale fulminante împotriva dinastiei Ho
henzollm, a contlui Brandnbrg şi a altra". - 647. 

4 1 6  Este vorba de grupul de participanţi la răscoala din Baden din aprilie 
1 848, care au emigrat la Besan;on (Franţa) ; mai tirziu, acest grup, 
sub forma aşa-zisei companii de la Besan:on în frunte cu Willich, a 
participat la răscoala din Baden-Palatinat din 1 49. - 647. 

4 1 7 Vezi adnotarea 128. - 648. 

4 1 8  Este vorba de cîntecul patrioti: francez „Les Girondins•, devenit 
popular în perioada revoluţiei franceze din 1848 ; el era cunscut şi 
prin refrenul „Mourir pour la patrie" . - 648. 

41 9 Vezi adnotarea 4. - 649. 

420 Este vorba de ziarul „Freiheit, Briderlichkeit, Arbeit" (vei adnota
rea 408) . - 649. 

421  Vezi adnotarea 405. - 651. 

422 In această hotărire este criticată poziţia adoptată de Gottschalk în 
timpul revoluţiei din 1848-1849. 1ncă de la început au ieşit la iveală 
divergenţele dintre el şi linia tactică a lui Marx şi Engels. In iulie 
1848, Gottschalk a fost arestat, împreună cu Anneke şi cu Ch. J, Es
ser, şi deferit justiţiei, sub acuzarea de „instigare la răscoală armată 
împotriva puterii regale" . La 21-23 decembrie a avut loc j udecarea 
procesilui. Sub presiunea opiniei publice, j uraţii au fost nevoiţi să-i 
achite pe acuzaţi. După eliberarea din închisoare, Gottschalk a dus 
o politică activă de sciziune a Uniunii muncitorilor din Colonia. Ho
tărîrea de faţă a fost adoptată de uniune la 24 aprilie 149. - 653. 

423 ln legătură cu amestecul lui Gottschalk în treburile ziarului „Frei
heit, Briderlichkeit, Arbeit", organul Uniunii muncitorilor din Co
lonia, vezi adnotarea 408. - 654. 

424 Potrivit ştirilor apărute în ziare („Deutsche Allgemeine Zeitung• din 
1 0  mai 1 849 şi „Trier'sche Zeitung• din 12 mai 1849), Congresul 
uniunilor muncitorilor din Renania şi Westfalia s-a ţinut într-adevăr 
în ziua anunţată, adică duminică 6 mai 1849. - 657. 

425 Vei adnotarea 402. - 661 . 
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lui Karl Mrx şi Friedrich Engels 

(Noiembrie 1848-august 1849) 

1 8 4 8  

715 

Noiembrie ln lipsa lui Engels şi a o serie de alţi redactori ai ga· 
zetei, care au părăsit Colonia din cauza pericolului 
de a fi arestaţi, aproape întreaga muncă de redactare 
a „Noii gazete renane• cade pe umerii lui Marx, In 
acelaşi timp el p articipă îndeaproape la activitatea 
Uniunii muncitorilor din Colonia, în calitate de pre· 
şedinte al ei, precum şi la activitatea Asociaţiei demo· 
erate şi a Comitetului districtual al democraţilor din 
Renania, mobilizind masele populare la rezistenţă a c· 
tivă împotriva ofensivei dezlănţuite de contrarevoluţie. 

Aprox. Engels, care se află in Elveţia, părăseşte Lausanne şi 
7 noiembrie pleacă a Neuchâtel. 

7 n oiembrie Engels trimite lui Marx un articol despre republica 
din Neuchâtel, intitulat „Fostul principat•. Articolul 
e publicat în „Noua gazetă renană• din 1 1  noiembrie. 

8 n oiembrie ln legătură cu lovitura contrarevoluţionară care se 
pne la cale tn Prusia, Mx scrie articolul „Criza de la 
Berlin" , care se publică în „Noua gazetă renană" din 
9 noiembrie. 

Aprox. Engels părăseşte oraşul Neuchâtel şi pleacă la Berna. 
9 noiembrie 

9 noiembrie Engels scrie articolul „Noile instituţii reprezentative. 
- Succesele mişcării în Elveţia•. Articolul se publici 
in „Noua gazetă renană" din 15 noiembrie. 

1 1-13 n oiembrie Marx scrie o serie de articole intitulate „Contra· 
revoluţia de la Berin •, care se publică în „Noua 
gazetă renană" din 12 (în două ediţii) şi 14 noiembrie. 
El îndeamnă masele populare să răspundă la acţiunile 
contrarevoluţiei prin refuzul de a plăti impozitele, 
văzind în acest refuz un mijloc de presiune revo· 
luţionară organizată a poporului asupra guvernului. 

13 noiembrie La adunarea populară de la Colonia este ales un comi· 
tet popular din care face parte şi Marx, Misiunea 



716 Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels 

14 noiembrie 

15 noiembrie 

17 noiembrie 

18 noiembrie 

acestui comitet consta în a organiza şi a înarma ma
sele pentru lupta împotriva încasării impozitelor şi 
împotriva loviturii contrarevoluţionare care se pr
gătea în Prusia. 

Marx participă la o adunare a Asociaţiei democrate 
din Colonia ; el dă citire unei telegrame de la Viena 
pe care tocmai o primise şi care anunţa executarea lui 
Robert Blum ; această veste provoacă o explozie de 
indignare în întreaga sală. 

Marx este interogat de către judecătorul de instrucţie 
în legătură cu „ultrajul• adus procurorului Hecker. ln 
faţa clădirii Curţii de apel s-a adunat o mare mulţime 
de oameni, dornici să-şi manifeste simpatia faţă de 
Marx. După terminarea interogatoriului, poporul îl 
conduce pe Marx la sala Eiser, unde el aduce mulţu
miri celor de faţă pentru simpatia şi sprijinul lor. 

ln numele Comitetului districtual al democraţilor 
din Renania, Marx şi Schneider II adresează un apel 
către toate asociaţiile democrate din Renania, cărora 
le propun să organizeze adunări populare şi să în
demne populaţia să refuze plata impozitelor. Pentru 
discutarea măsurilor care urmează să fie luate ulte
rior, Comitetul districtual fixează pentru data de 23 no
iembrie un congres al democraţilor din Renania. Ape
lul este publicat n „Noua gazetă renană" din 15 no
iembrie. • 
Marx scrie articolul „Guvernul pe banca acuzaţilor• ,  
care apare, î n  aceeaşi zi, într-un număr special al „Noii 
gazete renane•.  

Engels se adresează Direcţiei judiciare a poliţiei din 
cantonul Berna cu rugămintea de a i se acorda dreptul 
de domiciliere în oraşul Bena. 

"Noua gazetă renană• publică un articol al lui Marx, 
intitulat „Spovedania unui suflet ales• .  

Marx scoate un supliment special al  "Noii gazete r
nane• ,  în care îndeamnă populaţia să nu plătească gu
vernului nici un fel de impozite. De la 19 noiembrie 
pînă la 17 decembrie, în toate numerele gazetei apare 
chemarea „Nici un fel de impozite I I I • .  

Marx scrie articolul „Un decret al lui Eichmann•, care 
apare în numărul din 19 noiembrie al „Noii gazete 
renane•. 

Marx, Schapper şi Schneider II, în numele Comite
tului districtual al democraţilor din Renania, publică 
un al doilea apel în care îndeamnă populaţia să se 
împotrivească pretutindeni, prin toate mijloacele, per
ceperii forţate a impozitelor, să organizeze detaşamente 
armate şi să creeze organe ale puterii populare sub 
forma comitetelor de securitate. Apelul este publicat 
în „Noua gazetă renană• din 19 noiembrie. 
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20 noiembrie 

21 noiembrie 

22 noiembrie 

23 noiembrie 

24 noiembrie 

29 noiembrie 

Marx şi alti doi membri ai Comitetului districtual a] 
democraţilor din Renania - Schapper şi Schneider I 
- primesc ordin să se prezinte, pe ziua de 21 noiem
brie, în faţa judecătorului de instrucţie pentru intero
gatoriu. Ei sînt acuzaţi „de instigare făţişă la rebe
liune "  în legătură cu apelul de a se refuza plata impo
zitelor. 

Marx, Schapper şi Schneider II publică un nou apel, 
în care, după ce arată că au fost invitaţi să se pre
zinte în faţa judecătorului de instrucţie, sfătuiesc pe 
democraţii renani să se abţină de la orice acţiuni pr
mature. Apelul este publicat în „Noua gazetă renană" 
din 21 noiembrie. 

Marx este supus unui interogatoriu în legătură cu 
apelul Comitetului districtual al democraţilor din Re
nania, care conţinea îndemn!! de a se refuza plata im
pozitelor. 

Tribunalul districtual din Colonia hotărăşte amîna
rea procesului lui hgels şi al celorlalţi participanţi 
la evenimentele din septembrie de la Colonia (Wachter, 
Birgers etc.) pînă ce aceştia se vor prezenta în faţa 
justiţiei. 

Marx scrie articolul „Adunarea de la Frankfurt•, care 
se publică în „Noua gazetă renană" din 3 noiembrie. 

Marx participă la lucrările Congresului al II-lea al de
mocraţilor din Renania, în cadrul căruia sînt dezbă
tute problemele legate de campania pentru refuzul de 
a se plăti impozitele. Congresul acordă o atenţie deosebită 
activităţii desfăşurate de democraţi la sate, conslde
rînd că e necesară atragerea maselor ţărăneşti la lupta 
împotriva contrarevoluţiei. Congresul aprobă hotări
rea Comitetului districtual al demoC1aţilor şi dă dele· 
gaţilor instrucţiunile cuvenite. 

„Noua gazetă renană" publică articolul lui Engels 
„Alegeri pentru tribunalul federal" . 

Marx scrie articolele : 11Drigalski-legiuitorul, cetăţea
nul şi comunistul" şi „Trei procese împotriva «Noii ga
zete renane» •, care sint publicate �n „Noua gazetă re
nană• din 26 noiembrie. 

Engels trimite la Colonia articolele sale „Puterea 
centrală germană şi Elveţia" şi „Personalităţile Con
siliului federal".  Articolele apar în numerele din 26 
şi 29 noiembrie aJe „Noii gazete renane". 

Marx scrie articolul „Mişcarea revoluţionară din Ita
lia• ,  care se publică în „Noua gazetă renană" din 30 
noiembrie. 

lntr-o scrisoare, Marx îl roagă pe Engels să scrie 
pentru „Noua gazetă renană• nişte articole despre 
Proudhon, despre evenimentele din Ungaria şi despre 
o republică federativă după modelul Elveţiei. 
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1nceputul Junii 
decembrie 

Aprox. 
2 decembrie 

6 decembrie 

8 decembrie 

9 decembrie 

0-29 decembrie 

19 decembrie 

20 decembrie 

2f decembrie 

Engels scrie articolele „Clasa muncitoare franceză şi 
alegerile prezidenţiale" şi „Proudhon •, care au răas 
nepublicate. 

Marx este din nou chemat la interogatoriu in faţa ju
decătorului de instrucţie în legătură cu nişte articole 
apărute în „Noua gazetă renană• : seria de foiletoane 
„Viaţa şi faptele vestitului cavaler Schnapphanski" ,  
scrise de G .  Weerth ş i  publicate fără semnătură, co
respondenţa din Breslau în legătură cu maşinaţiile 
electorale ale lui Lichnowski, corespondenţa din Frank
furt în care era demascată darea de seamă falsificată, 
făcută de Stedtmann, deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt, precum şi hotărîrea adunării populare de 
la Colonia din 20 septembrie 1848, publicată tot în 
„Noua gazetă renană" .  

In legătură c u  dizolvarea Adunării naţionale prusiene, 
Marx scrie articolul „A doua fază a contrarevoluţiei •.  
Articolul este publicat în „Noua gazetă renană" din 
1 decembrie, într-o ediţie specială. 

Engels scrie articolul „Consiliul naţional•,  care se 
publică în numărul din 10 decembrie al gazetei. 

Uniunea muncitorilor din Lausanne însărcinează pe 
Engels, „ca vechi luptător pentru interesele proletaria
tului" ,  s-o reprezinte la primul Congres al Uniunii mun
citorilor germani din Elveţia, care trebuia să se des
chidă la 9 decembrie la Berna. 

Lui Engels i se acordă dreptul de domiciliere în oraşul 
Berna. 

Marx scrie seria de articole „Burghezia şi contrarevo
luţia•, în care face bilanţul revoluţiei din martie, c a
"acterizează repartizarea forţelor de clasă în Germania 
la sfîrşitul anului 1848 şi demască rolul trădător al 
burgheziei prusiene. Articolele sint publicate în „Noua 
gazetă renană" din 10, 15, 16 şi 31 decembrie. 

In „Noua gazetă renană" apare o înştiinţare în legă
tură cu abonamentele la gazetă pe primul trimestru 
al anului 1849 ; în ea se subliniază că această publica
ţie nu este numai organul democraţiei germane, ci şi 
al celei europene. 

Procesul intentat lui Marx, redactor-şef al „Noii qa
zete renane•, lui Korff, girant responsabil, şi lui Engels, 
redactor al acestei gazete, acuzaţi de ultraj împotriva 
prim-procurorului Zweiffel şi de calomnie la adresa 
j andarmilor (în legătură cu articolul „Arestările", pu
blicat în numărul din 5 iulie al gazetei) , urma să se 
judece la 20 decembrie la Curtea cu j uri ; el se amină 
însă din cauza unui viciu de procedură, 

Marx este citat la
' 

j udecătorul de instrucţie în legătură 
cu articolul „Drigalski-legiuitorul, cetăţeanul şi conu-
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nistul", apărut în „Noua gazetă renană" din 26 noiem
brie. 

21-22 decembrie Marx scrie articolul „Procesul lui Gottschalk şi al to
varăşilor lui", care se publică in „Noua gazetă renană" 
din 22 şi 23 decembrie. 

24 decembrie 

31 decembrie 

In „Noua gazetă renană" apare articolul lui Marx 
„Contrarevoluţia din Prusia şi casta magistraţilor din 
Prusia" . 

Marx scrie articolul „Mişcarea revoluţionară", in care 
face bilanţul dezvoltării revoluţiei în Europa în 1848, 
analizează perspectivele revoluţiei proletare în Franţa 
şi Anglia şi subliniază influenţa pe care ea trebuie s-o 
exercite asupra mişcării revoluţionare şi de eliberare 
naţională din Europa. Articolul este publicat în „Noua 
gazetă renană• din 1 ianuarie 1849. 

1 849 
4 ianuarie Marx scrie articolul „Un document al burgheziei" ,  în 

care se ocupă de cartea de muncă (regulamentul pen
tru muncitorii angajaţi la lucrările edilitare), publicată 
de Consiliul municipal din Colonia. Articolul apare în 
„Noua gazetă renană" din 5 ianuarie. 

8 ianuarie Marx scrie articolul „O felicitare de Anul nou•, care 
se publică în „Noua gazetă renană" din 9 ianuarie. 

1 1  ianuarie Engels scrie articolul „Presa elveţiană", care apare in 
„Noua gazetă renană" din 17 ianuarie. 

13 ianuarie „Noua gazetă renană" publică articolul „Lupta din Un
garia•, scris de Engels. 

15 ianuarie Marx participă la o şedinţă a comitetului Uniunii mun
citorilor din Colonia. Luind cuvîntul, el explică de ce 
la apropiatele alegeri pentru cea de-a doua Cameră a 
dietei prusiene muncitorii trebuie să susţină pe candi· 
daţii democraţi. 

Jumătatea Junii Engels se întoarce Ia Colonia, venind din Elveţia, şi se 
ianuarie angrenează iarăşi pe de-a-ntregul în munca redacţio· 

nală a „Noii gazete renane" .  

20-21 ianuarie Marx scrie articolul polemic „Montesquieu al LVI-le a• , 
în care demască promisiunile electorale demagoqice 
făcute de „Kolnische Zeitung• de a rezolva problema 
socială cu ajutorul constituţiei acordate. Marx în
deamnă pe muncitori şi pe micii burghezi să aleagă 
numai pe deputaţii care vor lupta cu hotărire împo
triva învechitelor rînduieli feudale. Articolul se publică 
în „Noua gazetă renană" din 21 şi 22 ianuarie. 
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21 Ianuarie 

2-27 ianurie 

26 ianurie 

29 ianuarie 

30 ianuarie 

Aprox. 
februarie 

lnceputul lunii 
februarie 

3 februrie 

4 februarie 

7 februarie 

Engels scrie articolul „Ordinul prusac de arestare a lui 
Kossuth" ,  care se publică în „Noua gazetă renană• din 
28 fonurie. 

Marx scrie articolul „«National-Zeitng» din Berlin că
tre alegătorii delegaţi •,  îndreptat împotriva liberalilor 
prusieni. Articolul se publică in „Noua gazetă renană" 
din 26 şi 28 ianuarie. 

Judecătorul de instrucţie ia un interogatoriu lui Engels 
în legătură cu evenimentele din septembrie de la Co
lonia, n urma acestui interogatoriu s-a declarat că lui 
Engels nu i se mai aduce nici o acuzare. 

Marx participă la o şedinţă a comitetului Uniunii mun
citorilor din Colonia, la care se adoptă hotărîrea de a 
se relua apariţia ziarului „Freiheit, Briderlichkeit, Ar
beit" ,  organul de presă al uniunii, ca o contrapondere 
a ziarului „Freiheit, Arbeit", care a devenit organul 
grupului sectar l lui Gottschalk. 

Marx s crie articolul „«Kolnische Zeitung» despre ale
geri •,  în care demonstrează necesitatea luptei comune 
a proletariatului, a micii-burghezii orăşeneşti şi a ţă
rănimii pentru republica democrată, Articolul este pu
blicat în „Noua gazetă renană" din 1 februrie. 

In localul redacţiei „Noii gazete renane• are loc o 
consfătuire cu prilejul venirii lui Joseph Moll în Ger
mania în calitate de emisar l Organului central al 
Ligii comuniştilor, cu sediul la Londra. La această şe
dinţă, la care p articipă Marx şi Engels, so discută 
problema reorganizării Ligii comuniştilor. 

La redacţia „Noii gazete renane•, Marx şi Engels au o 
intrevedere cu unul dintre conducătorii asociaţiei Fră
ţia muncitorească, Stefan Born, care se află în trecere 
prin Colonia. 

Marx s crie articolul „Camphausen•, care apare în 
„Noua gazetă renană• din 4 februarie. 

La adunarea generală a Uniunii muncitorilor din Co
lonia se face cunoscut că Marx şi Engels s-au oferit să 
tină în mod regulat, pentru membrii niunii, prelegeri 
gratuite pe teme sociale. !n vederea creării unei or
ganizaţii muncitoreşti mai puternice, cu un statut şi 
o structură mai solidă, adunarea adoptă hotărîrea de 
a proceda la reorganizarea Uniunii muncitorilor. 

Marx şi Engels îşi rostesc pledoariile lor la procesul 
intentat „Noii gazete renane",  care e acuzată de ul
tragiere a prim-procurorului Zweiffel şi de calomniere 
a j andarmilor (articolul „Arestările" ,  publicat la 5 iu
lie 1848), Marx şi Engels se folosesc de acest pro
ces pentru a înfiera în mod public guvernul pru• 
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sian, care a comis lovitura de stat contrarevoluţionară, 
Curtea cu juri pronunţă µn verdict de achitare pentru 
Marx, Engels şi Korff, girantul responsabil al gazetei. 
Pledoariile rostite de Marx şi Engels la Curtea cu juri 
se publică în „Noua gazetă renană" din 14 februarie. 

8 februarie Marx îşi rosteşte pledoaria la Curtea cu juri din Co
lonia în procesul intentat împotriva lui, a lui Schapper 
şi a lui Schneider I, acuzaţi „de instigare la rebeliune" 
pe baza apelului din 18 noiembrie 1848 al Comitetului 
districtual al democraţilor, care a fost scris de ei. In 
pledoaria sa, Marx demonstrează că poporul are drep
tul să răspundă printr-o revoluţie la acţiunile contra
revoluţionare ale puterii regale. Pentru toţi acuzaţii se 
pronunţă un verdict de achitare. Pledoaria rostită de 
Marx la Curtea cu juri e publicată în „Noua gazetă 
renană" din 25 şi 27 februarie. 

10 februarie Marx scrie articolul „Diviziunea muncii la «Kolnische 
Zeitung» " , care se publică în „Noua gazetă renană" din 
11 februarie. 

Marx scrie primul său articol „Lassalle", care apare 
în „Noua gazetă renană• din 1 1  februarie. Ulterior 
Marx şi Engels publică în această gazetă o serie de 
articole în legătură cu procesul lui Lassalle. 

11 februarie Marx şi Engels iau parte la banchetul democraţilor, 
organizat de Uniunea muncitorilor din Muhlheim (Re
nania). Marx rosteşte o cuvîntare despre participarea 
muncitorilor germani la luptele revoluţionare din 
Franţa, Anglia, Belgia şi Elveţia. Luînd cuvîntul, Engels 
salută pe luptătorii revoluţionari din Ungaria. Lukas, 
membru al Uniunii muncitorilor, ridică un toast în 
cinstea democraţilor care, asemenea lui Marx, au lup
tat, încă înainte de revoluţia din februarie, pentru 
drepturile clasei muncitoare. 

1-15 februarie Engels scrie articolul ,,Panslavismul democrat•, care 
e publicat în „Noua gazetă renană" n 15 şi 16 fe
bruarie. 

15 februarie La şedinţa comitetului Uniunii muncitorilor din Colo
nia, Engels propune să Se organizeze un banchet cJ 
prilejul aniversării revoluţiei din februarie din Franţa ; 
propunerea este acceptată. 

1-21 februarie Marx scrie articolele „Gospodărirea finanţelor Prusiei 
în timpul lui Bodelschwingh & Co.• şi „Din nou despre 
gospodărirea finanţelor în spirit vechi prusac " .  Artico
lele se publică în „NOUd gazetă renană• din 17 şi 23 
februarie. 

1 februarie Engels scrie articolul „«Kolnische Zeitung• despre lupta 
maghiarilor ",  care apare în „Noua gazetă renană• din 
18 februarie. 

4G - Marx-Engels - Opere, voi. 6 
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24 februarie 

2B februarie 

2-3 martie 

1 martie 

1-15 martie 

11 martie 

13-23 martie 

16 martie 

18 martie 

Marx şi Engels participă la banchetul închinat aniver
sării revoluţiei din februarie din Franţa. Engels ridică 
un toast în cinstea italienilor care luptă pentru repu
blica de la Roma. 

Darea de seamă a proceselor din 1 şi 8 februarie, înso
�ită de textul pledoariilor lui Marx şi Engels, apare, ca 
broşură separată, în imprimeria „Noii gazete renane", 
sub titlul „Două procese politice".  

La locuinţa lui Marx se prezintă doi subofiţeri din gar
nizoana Colonia, care, recurgînd la ameninţări, cer să 
li se spună cine este autorul notiţei despre căpitanul 
Uttenhof, apărută în „Noua gazetă renană". Marx re
fuză categoric să răspundă. La 3 martie, el adresează 
comandantului pieţei un vehement protest în această 
chestiune. 

In articolul de fond „Situaţia economică", apărut în 
„Noua gazetă renană•, se face o analiză a dezvoltării 
economice a Angliei în ajunul anului 1 848 şi se tratează 
problema influenţei pe care revoluţia din 1848 a avut-o 
asupra comerţului şi a industriei. 

Marx scrie articolele „Uniunea din martie" şi „Uniu
nea din martie de la Frankfurt şi «Noua gazetă re
nană» •,  care sînt publicate la 1 1  şi 1 7  martie. 

La o adunare a alegătorilor delegaţi, care are loc în 
sala Glrzenich din Colonia, Marx este ales membru al 
comitetului care trebuie să asigure o legătură perma· 
nentă cu deputaţii celei de-a doua Camere. Adunarea 
adoptă o adresă către deputaţii acestei Camere, cărora 
le cere să caute să obţină ridicarea stării de asediu la 
Berlin şi să pună capăt dictaturii baionetei. 

Intr·o serie de articole de fond ale „Noii gazete re
nane", Marx supune unei critici acerbe proiectele de 
lege ale guvernului Brandenburg·Manteuffel cu privire 
la cluburi şi adunări, la placate şi la presă ; prin aceste 
proiecte de lege sint reduse la zero libertăţile democra
tice cucerite în zilele revoluţiei din martie 1848. 

Engels scria articolul „Proiectul de adresă al celei de-a 
doua Camere" ,  care e publicat chiar în aceeaşi zi, în
r-n supliment special l „Noii gazete renane•, Mai tîr
ziu, Engels scrie o serie de articole în care face o cri
tică a dezbaterilor celei de·a doua Camere a dietei pru
siene . . 
Intr-o notă scrisă de Marx, cititorii sînt informaţi că 
„Noua gazetă renană" nu va marca aniversarea revolu
ţiei din matie din Berlin, ci pe aceea a insurecţiei mun
citorilor parizieni : 25 iunie 1 848. Informaţia e publi
cată în ediţia a II-a a „Noii gazete renane" din 18 
martie. 
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19 mrtie 

25 mrtie 

27 mrtie 

29 mrtie 

30 martie -
3 aprilie 

-1 1 aprilie 

1 1  aprilie 

14 aprilie 

46* 

în faţa numeroşilor participanţi la banchetul din sala 
Girzenich din Colonia, organizat cu prilejul aniversă
rii luptelor de baricade de la Berlin, Engels toastează 
pentru insurgenţii din iunie de la Pris. 

Engels scrie articolul „Dezbaterile de la Berlin in le
gătură cu adresa•, care se publică în „Noua gazetă r
nană• din 30 martie, 

Engels scrie articolul „Războiul din Italia şi din Ungaria", 
care se publică in „Noua gazetă renană" din 28 martie. 

Referindu-se la propunerea făcută de ministrul de in
terne al Prusiei de a se proceda la expulzarea lui Marx 
din Colonia, Eichmann, Oberprăsident-ul Renaniei, re
cunoaşte că o asemenea măsură e de dorit, dar îşi ex
primă, totuşi, temerea că ea ar putea să provoace agi
taţie în oraş ; el este de părere că trebuie aşteptat un 
moment mai favorabil pentru a-l expulza pe Marx nu 
numai din Colonia, ci şi din Prusia. 

Enqels scrie trei articole cu titlul „Infrîngerea piemon
tezilor ", în care, analizînd desfăşurarea războiului Pie
montului împotriva Austriei, arată că Italia nu poate fi 
eliberată de sub dominaţia Austriei decit printr-un ade
vărat război revoluţionar pe scară naţională, printr-o re
voluţie generală a poporului. Articolele se publică în 
„Noua gazetă renană" din 31 martie, 1 şi 4 aprilie. 

Marx publică, în „Noua qazetă renană", lucrarea sa 
„Muncă salariată şi capital " ,  care are la bază prelege
rile ţinute de el în a doua jumătate a lunii decembrie 
1 847 la Asociaţia muncitorilor germani din Bruxelles. 
El se străduie să dezvăluie, într-o formă populară, 
esenţa exploatării capitaliste şi să arate antaqonismul 
de neîmpăcat care există între capitalişti şi muncitorii 
salariaţi. 

Comitetul Uniunii muncitorilor din Colonia adoptă ho
tărîrea de a include în programul serilor de discuţii 
ale filialelor sale problema muncii salariate, folosind 
in acest scop lucrarea lui Marx „Muncă salariată şi ca
pital" ,  publicată în „Noua gazetă renană". 

Marx, Schapper, W, Wolff şi Anneke părăsesc Comite
tul districtual al democraţilor din Renania. Marx şi 
adepţii lui rup orice legături organizatorice cu de
mocraţia mic-burgheză, fără a renunţa însă la ac
ţiunile comune în lupta împotriva contrarevoluţiei în 
ofensivă. Ei îşi pun ca sar!ină să unifice uniunile mun
citorilor şi, pe baza lor, să procedeze în mod practic la 
crearea unui partid muncitoresc de masă, de sine stă
tător. Declaraţia este publicată în „Noua gazetă re
nană• din 15 aprilie. 
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Aprox. 
15 aprilie -
8 mi 

16 aprilie 

11 aprilie 

W-23 aprilie 

20 aprilie 

23 aprilie 

28 aprilie 

29 aprilie 

Marx întreprinde o călătorie prin oraşele din nord
vestul Germaniei şi din Westfalia, El vizitează oraşele 
Bremen, Hamburg, Bielefeld şi Hamm, are convorbiri 
cu comuniştii şi democraţii, se informează asupra si
tuaţiei revoluţionare în localităţile respective şi ia mă
suri pentru procurarea de resurse băneşti necesare 
scoaterii în continuare a „Noii gazete renane".  ln lipsa 
lui, gazeta este condusă de Engels. 

Sub influenta lui Marx şi a adepţilor lui, Uniunea 
muncitorilor din Colonia, într-o adunare a ei, adoptă 
în unanimitate hotărîrea de a părăsi Uniunea asocia
ţiilor democrate din Germania şi de a adera la uniu
nile muncitorilor, al căror Comitet central îşi avea 
sediul la Leipzig. Pentru a asigura o mai strînsă 
unire între uniunile muncitorilor, adunarea hotărăşte 
să convoace la Colonia un congres al tuturor uniuni
lor muncitorilor din Renania şi Westfalia. 

Comitetul Uniunii muncitorilor din Colonia alege pe 
Marx în comisia provizorie p entru pregătirea unui con
gres al tuturor uniunilor muncitorilor din Renania şi 
Westfalia, a cărui convocare a fost fixată pentru ziua 
de 6 mai. 

Engels scrie două articole despre dezbaterile celei de-a 
doua Camere a dietei prusiene : „Şedinţa din 13 apri
lie a celei de-a doua Camere de la Berlin" şi „Dezba
teri în legătură cu legea cu privire la placate",  Ar
ticolele se publică în „Noua gazetă renană" din 20, 2 
şi 27 aprilie, 

In „Noua gazetă renană" apare o informaţie în care se 
arată că, dată fiind plecarea lui Marx din Colonia, se 
întrerupe în mod provizoriu tipărirea lucrării sale 
„Muncă salariată şi capital •.  Inăsprirea situaţiei poli
tice din Germania şi întreruperea apariţiei „Noii ga
zete renane" au împiedicat pe Marx să temine publi
carea lucrării sale. 

Adunarea generală a Uniunii muncitorilor din Colonia 
confirmă componenţa comisiei provizorii instituite în 
vederea convocării congresului uniunilor muncitorilor 
din Renania şi Westfalia ; comisia e alcătuită din Marx, 
Schapper, W. Wolff, Anneke, Esser şi Otto. 

Engels scrie articolele sale „Dizolvarea celei de-a doua 
Camere" şi ,1Poznan", care sînt publicate în „Noua ga
zetă renană" din 29 aprilie. 

Ziarul „Reiheit, Briiderlichkeit, Arbeit •, al Uniunii 
muncitorilor din Colonia, publică o hotărîre a primei 
filiale a acestei uniuni, în care se condamnă atitudi
nea lui Gottschalk faţă de Uniunea muncitorilor şi ata
curile lui duşmănoase împotriva lui Marx. 
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30 aprilie 

Prima jumătate 
a lunii mai 

-6 mai 

7 mal 

9 mai 

Aprox. 
10 mai 

10 mai 

11 mai 

1-15 mi 

Engels scrie articolul „Planuri contrarevoluţionare la 
Berlin•, care se publică în „Noua gazetă renană • din 
1 mai. 

„Noua gazetă renană• descrie în paginile ei cum s-au 
desfăşurat răscoalele populare din Saxonia, Renania, 
Westfalia, Palatinat şi B aden. 

In articolele sale „Congresul oraşelor din Renania • şi 
„Ei vor starea de asediu•,  publicate în „Noua gazetă 
renană", Engels previne pe muncitorii din Colonia asu· 
pra intenţiei guvernului de a provoca dezordini la 6 
mai, în timpul congreselor diferitelor partide, printre 
care şi acela al uniunilor muncitorilor, pentru a avea 
astfel un pretext să decreteze starea de asediu. Engels 
sfătuieşte pe muncitori să nu se lase influenţaţi de pro
vocările autorităţilor şi să nu înceapă lupta în condiţii 
nefavorabile pentru ei. 

Engels scrie articolul „Armata prusiană şi insurecţia re· 
voluţionară a poporului",  în care vorbeşte despre noul 
avînt revoluţionar din Saxonia, Palatinat şi Prusia re
nană şi despre lupta revoluţionară din Ungaria. Arti
colul apare în „Noua gazetă renană" din 8 mai. 

După întoarcerea sa la Colonia dintr-o călătorie în di
ferite oraşe ale Germaniei, Marx scrie articolul „Ispră· 
vile casei de Hohenzollern •, care se publică în numărul 
din 10 mai al „Noii gazete renane", 

Engels scrie articolul „Ofensiva contrarevoluţiei şi 
dezvoltarea revoluţiei", care e publicat în „Noua ga
zetă renană" din 10 mai. 

Engels elaborează un plan de acţiune menit să asigure 
victoria răscoalei din Renania. 

După izbucnirea răscoalei la Elberfeld, Enqels pleacă la 
Solingen, de unde, împreună cu un detaşament de mn
citori revoluţionari, se îndreaptă spre Elberfeld. 

Engels soseşte la Elberfeld, unde Comitetul de securitate 
îl însărcinează cu conducerea lucrărilor de fortificaţii 
şi cu supravegherea tuturor baricadelor din oraş şi a 
artileriei. Engels cere Comitetului de securitate să înar
meze pe muncitori şi să impună burgheziei să plă
tească un impozit pentru întreţinerea detaşamentelor ar
mate. 

Guvernul prusian lansează un ordin de expulzare a 
lui Marx din Prusia, scontînd să curme astfel apariţia 
„Noii gazete renane". 

Comitetul d e  securitate din Elberfeld, sub presiunea bur
gheziei locale, care se temea că Engels va proclama 
republica roşie şi cerea arestarea lui, îi propune lui 
Engels să părăsească oraşul. Atitudinea comitetului 
provoacă indignarea muncitorilor, care îl roagă pe 
Engels să rămînă şi îi promit „că-l vor apăra cu pr
ţul vieţii lor" ,  
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15 mai 

16 mai 

Aprox. 17 mai 

11 mai 

Aprox. 19 mai 

19 mi 

19-20 mai 

20 sau 21 mai 

Engels, apreciind în mod lucid situaţia şi nevrînd să 
provoace sciziune în lagărul răsculaţilor, părăseşte El
berfeldul şi pleacă la Colonia. 

Lui Marx i se înmînează ordinul de expulzare din 
Prusia. 

Se emite un ordin de arestare a lui Engels ca urmare 
a p articipării lui la răscoala din Elberfeld. 

în „Noua gazetă renană" apare o relatare amănunţită 
asupra evenimentelor din Elberfeld. Gazeta mulţumeşte 
muncitorilor din Elberfeld pentru simpatia arătată faţă 
de redactorul ei Engels şi-i asigură că, în momentul 
viitoarei lupte decisive dintre muncitori şi burghezie, 
Engels, ca şi toţi ceilalţi redactori i „Noii gazete re
nane", se va afla la postul său de luptă şi nici o forţă 
nu-l va putea constrînge să-şi părăsească acest post. 

Ordinul de arestare îl sileşte pe Engels să părăsească 
Colonia şi să se îndrepte spre Germania de sud-vest, 
unde avea loc o mişcare revoluţionară. 

Cu banii proveniţi din subscripţii, din mijloace proprii 
şi din vînzarea propriei sale maşini rapide de tipărit, 
Marx plăteşte sumele pe care le datorează „Noua ga
zetă renană• zeţarilor, maşiniştilor, depozitarilor de hîr
tie, funcţionarilor, corespondenţilor, personalului redac
ţional etc. 

fn legătură cu expulzarea lui Marx din Prusia şi cu 
urmărirea lui Engels şi a altor redactori ai „Noii ga
zete renane" apare ultimul număr - 301 - al acestei 
gazete, tipărit în roşu. In acest număr se publică un 
articol al lui Marx : „«Noua gazetă renană» - suprimată 
de poliţie" şi un articol al lui Engels : „Ungaria" . fn 
cuvîntul de rămas bun adresat muncitorilor din Colo
nia, redactorii declară că „ultimul lor cuvînt va i în
totdeauna şi pretutindeni : emanciparea clasei munci
toare /",  

După ce „Noua gazetă renană" şi-a încetat apariţia, 
Marx şi Engels se duc la Frankfurt pe Main, unde în
deamnă pe deputaţii de stînga ai Adunării naţionale 
să se pună în fruntea răscoalei armate din sud-vestul 
Germaniei, să cheme la Frankfurt armata revoluţionară 
din Baden şi Palatinat şi să pună Adunarea naţională 
germană sub influenţa poporului răsculat şi a armatei 
răsculate. Acest plan nu s-a bucurat de sprijinul depu
taţilor mic-burghezi ai Adnării, 

Marx şi Engels sosesc în B aden. La Mannheim, 
Ludwigshafen şi Karlsruhe, ei caută să convingă pe 
conducătorii mişcării de necesitatea de a trimite ar
mata revoluţionară din Baden la Frankfurt şi de a im
prima răscoalei un caracter general-german. Democra
ţii mic-burghezi care se aflau în frntea mişcării au 
respins propunerile lui Marx şi Engels. 
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Aprox. 
23-24 mal 

29 mal 

Slîrşitul lunii 
mal 

31 mal 

Aprox. 2 Junie 

2 iunie 

Aprox. 3 iunie 

După 3 iunie 

Marx şi Engels se îndreaptă spre Palatinat. Ei se duc 
la Speyer, iar după aceea la Kaiserslautern, unde se 
afla guvernul provizoriu. Intrucît răscoala se desfă
şura sub lozinca apărării constituţiei imperiului şi era 
condusă de liderii democraţiei mic-burgheze, Marx şi 
Engels s-au abţinut de la orice participare oficială la 
conducerea mişcării. 

Tribunalul corecţional al poliţiei din Colonia pronunţă o 
sentinţă de achitare a lui Marx, Dronke, Weerth şi a 
celorlalţi acuzaţi în procesul de calomniere a deputa
ţilor Adunării de la Frankfurt în legătură cu artico
lul apărut în „Noua gazetă renană" din 14 septembrie 
1848, în care era demascată darea de seamă falsificată 
a deputatului Stedtmann cu privire la votarea armisti
ţiului cu Danemarca. 

Marx şi Engels se îndreaptă spre Bingen. Pe drum ei 
sînt arestaţi de nişte soldaţi din Hessen, sub bănuiala 
că au participat la răscoală, şi trimişi la Darmstadt, 
iar de acolo la Frankfurt pe Main. Aici sînt eliberaţi 
şi se întorc din nou la Bingen. 

ln numele tuturor redactorilor „Noii gazete renane" , 
Marx scrie o declaraţie în care aduce la cunoştinţă că 
ei nu au nimic comun cu „Westdeutsche Zeitung" .  De
claraţia este publicată, la 2 iunie, n „Neue Deutsche 
Zeitung" şi în alte ziare germane. 

Marx, care e în aşteptarea unor evenimente revolu
ţionare hotărîtoare în Franţa, pleacă la Paris, cu un 
mandat din partea Comitetului central dl democraţilor, 
ca să reprezinte în faţa democraţilor sociali francezi 
partidul revoluţionar german. 

Engels pleacă la Kaiserslautern, cu intenţia de a duce 
acolo, un timp oarecare, o existenţă de emigrant po
litic, iar în caz că va izbucni lupta, „să ocupe în 
această mişcare singurul loc pe care îl putea ocupa 
«Noua gazetă renană» - locul de soldat " .  

Guvenul provizoriu a l  Palatinatului îi  oferă lui 
Engels diverse posturi civile şi militare. l respinge 
toate acste oferte şi acceptă doar să scrie cîteva ar
ticole pentru ziarul „Bote fiir Stadt und Land" ,  editat 
de guvernul provizoriu al Palatinatului, 

Engels scrie articolul „Răscoala revoluţionară din Pa
latinat şi Baden" ,  care apare la 3 iunie în ziaul „Bote 
fiir Stadt und Land " .  lntrucît redacţia a socotit că cel 
de-al doilea articol al lui este prea „instigator",  Engels 
şi-l retrage şi refuză să mai colaboreze la acest ziar. 

Marx soseşte la Paris. 

Marx restabileşte şi lărgeşte legăturile sale cu condu
cătorii cluburilor şi ai organizaţiilor muncitoreşti se-
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6 iunie 

7 iunie 

13 iunie -
11 iulie 

21 iunie 

12 iulie 

19 iulie 

24 iulie 

25 Iulie 

Aprox. 27 iulie 

crete, precum şi cu reprezentanţii democraţilor frai· 
cezi. 

Guvernul prusian dă ordin de urmărire şi de arestare 
a lui Engels. 

Intr-o scrisoare, Marx îi  comunică lui Engels că la 
Paris este o situaţie revoluţionară încordată şi îl roagă 
să-l informeze regulat asupra stării de lucruri din 
Germania. 

Engels porneşte, prin Neustadt, spre Offenbach, pentru 
a se înrola în armata din Baden-Palatinat, în detaşa· 
mentul de voluntari de sub comanda lui Willich. Par· 
ticipă p ersonal la luptele revoluţionare din Baden ş i  
Palatinat. C a  aqhiotant a l  lui Willich, întocmeşte im· 
preună cu el planurile de operaţii militare şi conduce 
misini de luptă deosebit de complicate şi de pericu· 
loase. Participă personal la patru lupte, printre care şi 
la marea bătălie de la Rastatt. 

Marx scrie articolul „13  iunie", în legătură cu acţiunea 
lipsită de succes a democraţilor mic-burghezi de la 
Paris. Articolul apare în numărul din 29 iunie al lui 
„Volksfrend ",  ziar democrat german. 

După înfrîngerea răscoalei din Baden-Palatinat, deta· 
şamentul în care a luptat Engels trece - ultimul -
graniţa Elveţiei. 

Marx primeşte o înştiinţare din partea autorităţilor 
franceze că a fost lansat un ordin de expulzare a lui 
din Paris şi de stabilire în Morbihan, o regiune mlăş· 
tinoasă şi insalubră din Bretagne. 

Engels soseşte la Vevey (cantonul Vaud) . 

Engels trimite soţiei lui Marx, la Paris, o scrisoare în 
care se arată îngrijorat de soarta lui Marx, date fiind 
zvonurile despre arestarea lui, şi îi face cunoscută par· 
ticiparea sa la acţiunile militare ale răsculaţilor din 
B aden şi Palatinat. 

Intr-o scrisoare deschisă către redactorul ziarului „La 
Presse",  Marx dezminte ştirile false publicate în acest 
ziar în legătură cu suspendarea „Noii gazete renane• 
şi cu activitatea ulterioară a redactorului ei. Scrisoa· 
rea e publicată în ziarul „La Presse• cu data de 30 
iulie. 

Aprox. 1 august Marx îi scrie lui Engels o scrisoare în care îşi exprimă 
bucuria prilejuită de primirea unor veşti de la el, îl  
sfătuieşte să scrie istoria răscoalei din Baden-Palatinat 
şi îl pune la curent cu tratativele sale în vederea ei· 
tării, la Berlin, a unei reviste politice-economice. 
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Aprox. 20 august După o lună de şedere la Vevey, Engels pleacă la 
Lausanne. 

23 august 

24 august 

Jntr·o scrisoare către Engels, Marx îi face cunoscut 
că este expulzat din Paris şi surghiunit într-o regiune 
mlăştinoasă din Bretagne. Datorită acestui fapt, el este 
hotărît să emigreze la Londra şi-i propune lui Engels 
să vină şi el la Londra, ca să scoată acolo, împreună, 
o revistă. 

Marx părăseşte Parisul, plecind la Londra. 
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„Zeitung des Osten• (Poznan). - 482. 
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A 

Adelaide d'OrJeans (1777-1847) -
sor. regelui francez Ludovic-Fi
lip. - 394, 

Albert (numele adevărat : Ale
xandre Martin) ( 1815-1 895) -
muncitor francez, scilist ; unul 
dintre conducătorii societăţilor 
revoluţionare secrete din perioa
da monarhiei din iulie ; în 1848 
membru al guvernului provizo
riu. - 619. 

Alclbiade (aprox. 451-404 î.e.n.) -
om politic şi comandant de oşti 
atenian. - 98. 

Alexndru Macedon (35--323 
î.e.n.) - renumit comandant de 
oşti şi bărbat de stat din antichi
tate. - 310. 

Almers, Alexandre Felix ( 1 8 1 1-
1868) - om politic burghez elve
ţin, radical, deputat în Consi
liul naţional. - 1 03. 

Alvens/eben, Albrecht, conte (1794-
1858) - bărbat de stat prusian, 
ministru de finanţe (1 835-1 842) ; 
în 1849 deputat în prima Cameră. 
- 324, 327, 330, 33 1 .  

Amman - funcţionar prusian ; în 
1 84--1849 rocuror la Dlssel
dorf ; în 1849 deputat în prjma 
Cameră. - 296, 297, 495, 496, 508. 

Anneke, Fridrich ( 181--1872) -
ofiţer de artilerie prusian, scos 
din cadrele armatei în 1846 din 
cauza convingerilor sale politi
ce ; membru al cmunităţii din 
Colonia a Ligii comuniştilor ; în 
1848 unul dintre întemeietorii 
Uniunii muncit-ilor din Colonia, 
redactor la „Noua gazetă rena
nă", membru al Comitetului dis
tmctuil l demcraţilor lin Re
nan�a ; în 1 849 locotenent-colo
nel în armata revoluţionară din 
Baden-Palatinat ; mai tîrziu a 
participat la războiul aivil din 
S.U.A., de partea statelor din 
nord. - 142, 143, 1 45, 148, 1 50, 
260, 261, 475, 641 ,  643, 652, 656, 
658. 

Anneke, Mathilde Franziska (1811-
1884) - scriitoare germană ; în 
anii 1 84--1849 a colaborat la 
organele de presă democratice ; 
soţia Jui Fiedrdch Anneke. - 146. 

Appel, Christian (1785-1854) -
general austriac ; a participat la 
înnăbuşirea revoluţiei in 184--
1 849 din Italia. - 435. 

Arhiepiscopu/ de Gniezno şi Poznan 
- vezi Przy/uski, Leon. 

Arndt, Ernst Moritz (1 769-1860) 
- scriitor, istoric şi filolog ger
man, partidpant activ a lupta 
de eliberare a poporului german 
de sub dominaţia lui Napoleon ; 
într-o oarecare măsTă, naţiona-
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1ist ; adept al monarhiei consti
tuţionale ; in 1848-1849 deputat 
în. Adunarea naţională de la 
Frankfurt (centru-dreapta). - 77: 

Arnim-Boitzenburg, Adolph Hein
rkh, conte (1 83-1868) - băr
bat de stat prusian, reprezentant 
al iuncherimii prusiene reacţio
nare ; ministru de interne (1842-
1845) şi pim-ministru (19-29 
martie 1 848). n cea de-a doua 
Cameră a fst unul dintre liderii 
celor de dreapta. - 387, 402, 421,  
484. 

Atkinson, William - economist 
englez din p erioada 1830-1860 ; 
adversar al şcolii clasice în eco
nomia poldtică burgheză, protec
ţionist. - 594. 

Auerswald, .udIf (1795-1866) -
bărbat de stat prusian, reprezen
tant al aristocraţiei liberale îm
burghezite, prim-ministru şi i
nistru de extene (Junie-septem
brie 1 848). - 126, 130, 387. 

B 

Babbage, Charles (1 792-1 87 1)  -
matematiian şi mecanician, eco
nomist burghez nglez. - 597. 

Bakunin, Mihail Aleksandrovici 
( 1814-1876) - democrat rus, pu
blicist, a p articipat la revoluţia 
din 1848-1849 din Germania ; 
mai tîriiu unul dintre ideologii 
anarhismului ; n Internaţionala I 
s-a manJfstat a un aprig duş
man al marxismului ; la Congre
sul de la Haga a fost exclus din 
Intenaţionala I din pricina acti
vităţii sale sizioniste. - 302, 
304, 307, 313, 3 1 4, 317, 318.  

Bangert - membru al Uniunii 
muncitorilor din Lausanne. - 636. 

Barbes, Armand (1 809-1 870) - re
voluţionar francez, democrat ic
burghez, unul dintre conducătorii 
soietăţilor rvoluţionare secrete 

în timpl monarhiei din iulie, mi
litant activ l revoluţiei din 
1 848 ; pentru particparea a eve
nimentele din 15 mai 1 848 a fost 
condamnat la închisoare pe viaţă ; 
a fost eliberat în urma mnistiei 
din 1854. - 393, 619. 

Barman Maurdce (1808-1878) - om 
p!itic burghez elveţian ; deputat 
în Consiliul naţional (1848-1857). 
- 104. 

Brrot, Odilon (1791-1873) - om 
poliic burghez francez ; pînă în 
februarie 1 848 fruntaş al opozi
ţiei dinastice hlberale ; în decem
brie 1 848-octombrie 1849 şef al 
guvernului, sprijinit de blocul 
contrarevoluţionar al fracţiunilor 
monarhiste. - 162, 1 63,  227-
232, 428, 37, 38, 487, 532. 

Bsse, Gottf1ied (1778-1825) 
editor şi librar în Quedlinburg 
(PruJa) , cunoscut, prin publica
rea de cărţi p opulare, printre 
care şi aşa-zisele .romane haidu
ceşti. - 54. 

Bassermann, Friedrich Daniel (18 1 1-
1855) - om p olitic burghez ger
man, ldbeml moderat ; dputat în 
dieta din Baden ; în timpul re
voluţiei din 1848-1849 deputat 
în Adunara naţională de la 
Frankfurt (centru-dreapta). - 16, 
1 1 1 , 372, 5 13. 

Bassy - zJarist elveţian, de na
ţionalitate italiană ; redactor al 
gazetei liberale „Suisse" . _ 196. 

Bastide, Jules (18--1879) - om 
politic şi publicist burghez fran
cez ; unul dintre redactorii zia
ulJ burqhez-republican „le Na
tional" (1 836-1846) ; ministru de 
extene (maidecmbrie 1 848). -
50, 0 .  

Battaglinl, Carlo (1812-1888) - om 
poliic burghez elveţian, avcat, 
deputat în Consiliul naţional al 
antonului Tessin (1848-185 1 ) . •  
- 104. 
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Bavay, Charles Victor (1801-1875) 
- magistrat belgian ; din 1844 
prim-procuror la Bruxelles. -
246. 

Beaumarchais, PJerre · Augustin 
(1 732-1799) - dramaJurg de sea
mă francez. - 104, 209, 496. 

Bechtold, Arnold - zeţar a tipo
grafia din Colonia, în care se ti
părea „Noua gazetă lenană" .  -
661. 

Becker, Hermann Heinrich (1820-
1885) - j urist şi publicist ger
man, unul dintre conducătorii 
Uniunii muncitorilor şi patronilor 
din Colonia, membru al Comite
tului districtual l democraţilor 
din Renania ; editor al lui „West
deutsche Zeitung" (mai 1 849-iulie 
1 850) ; din 1 850 mmbru al Ligii 
comuniştlor, unul dintre inculpa
ţii în procesul comuniştilor de la 
Colonia ( 1852) ; m

'
ai tîrziu naţio

nal-liberal. - 475, 647, 649, 661 .  

Becker, Johann Philipp (1809-1886) 
- munitor peuer, plticipant la 
mişcarea democrată din Germania 
şi Elveţia din anii 1830-1850 ; 
ca ofiţer al armatei elveţiene a 
luat parte la războill împotriva 
Sonderbundului ; militant activ al 
revoluţiei din 1 848-1849 ; în 
timpul revoluţiei din Badcn-Pala
tinat a fost comandant:ul detaşa
mentului de voluntari ; în dece
niul al 7-lea, a fost unul dintre 
militanţii de vază ai Intemaţio
nalel I şi a participat la toate 
conqresele ei ; redactor al revis
tei „Vorbote" ; prieten şi tovarăş 
de luptă al lui Marx şi Engels. 
- 198, 

Bekk, Johann Baptist (1797-1855) 
- bărbat de stat din Baden, libe
ral moderat ; ministru de interne 
în guvernul din Baden în anii 
1 846-1849. - 380. 

• 
1 Bem, Joseph (1 79-1850) - gene-

ral polonez, Jlitant al mişcării 

de eliberMe naţională, participant 
la răscola din 1830-1831 1 în 
1 848 a participat la lupta revo
luţionară de la Viea 1 nl din
tre conducătorii armatei revolu
ţionare din Ungaria ; mai tîrziu 
a slujit în armata turcă. - 473, 
526, 569, 571 , 

Bengel, Franz Wilhelm (n. aprox. 
1 819) - dmcrat grman ; în 
1 848-1849 preşdinte al Uniunii 
muncitorilor din Miihlheim (Re
nania). - 6, 

Benkendorf, Konstantin Konstanti
novici, conte (1817-1858) - co
lonel, apoi general în armata ţa
ristă, diplomat. - 1 60. 

Berg, Philipp ( 1 8 15-1866) - preot 
catolic prusian, om politic bur
ghez, in 1848 deputait în Aduna
rea naţională prsiană (centru
stînga) 1 în 1849 d�utat în cea 
de-a două Cameră. - 4 1417. 

Berg - ofiţer lveţian ; în 1 848 
deputat în Cosiliul naţional. 
100, 102-104. 

Bergius, Karl Julius (180-1871) -
funcţional prusian, j urist şi pu· 
blicist burghez. - 322. 

Berends, Julius (n. 18 17) - proprie
tarul unei tip ografii din Berlin, 
democrat Jc-bm-ghez ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (lipa stingă) ; în 1 849 
deputat în cea de-a doua Cameră 
(extrema stingă) . - 494. 

Berlier, Theopile, conte ( 1761-
1844) - jurist şi om politic fran
cez, deputat al Convenţiei ; după 
lovitura de stat de la 18 brumar 
1799 membru .I Consilillui de 
stat. - 247, 

Benold, Joseph Leonard (1 809-
1872) - colonl elveţian, om po
litic burghez ; în 148 deputat în 
CosiUul naţional. - 95. 
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Bes, Michele Giuseppe (1794-1855) 
- general în armata piemonteză 
care a luptat împotriva austrie
cilor în anii 1848-1849. - 434, 
435. 

Bischofiswerder, Johann Rudolf 
(174 1-1803) - general prusian 
şi bărbat de stat reacţionar ; a 
exercitat o mare influenţă asupra 
poJiticii interne şi externe a Pru
s1e1 sub Frederic-Wilhelm l 
II-lea. - 535. 

Blanc, Louis (181 1-1882) socia-
list mic-brqhez francez, istoric ; 
în 1 848 membru al guvernului 
provizoriu şi preşedinte al comi
siei de la Luxemburg ; s-a situat 
pe o poziţie de conciliere cu bur
ghezia. - 70, 617, 6 19, 625. 

Blanchenay, Louis (1800-1 881)  -
om politic burghez elveţian, de
putat în Consiliul naţional 
(1 848-1860). - 103. 

Blum, Robert ( 1 807-1848) - de
mocrat mic-burghez german ; de 
profesie ziarist ; şeful aripii singi 
din Adunarea naţională de la 
Frankfurt ; în octombrie 1 848 a 
participat la apărarea Vienei ; 
după ocuparea oraşului de către 
trupele contrarevoluţionare a fost 
impuş.cat. - 47 , 80, 1 95,  197, 339, 
371, 372, 473, 647. 

Bodelschwingh, Ernst ( 1794-1 854) 
- bărbat de stat prusian, reac
ţionar ; din 1842 ministru de fi
nanţe ; din 1 845 p înă în martie 
1 848 ministru de interne ; din 
1849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa dreaptă) . - 28, 
218,  32-324, 327, 330, 33 1 ,  346, 
400, 420, 421 . 

Bockh, August (1785-1867) - filo
lg şi istoruc german, profesor la 
Universitatea din Berlin. - 88. 

Botticher, Karl Wilhelm (m. 1868) 
- funcţiona' prusian ; în dce
niul al 4-lea Oberprăsident al pro
vinciei Prusia. - 173. 

47 - Marx-Engels - Opere. voi. 6 

Bonaparte - vezi Napoleon I. 

Bonaparte - vei Napoleon l 
III-lea. 

Bonin, Gustav (1797-1 878) - unul 
dintre reprezentanţii biro:raţ1ei 
nobiliare prusiene ; în 1 848 minis
tru de finanţe (sfîrşitul lui sep• 
tembrie-începutul lui noiembne) 1 
în dceniul al 6-lea şi al 7-lea 
Oberprăsident al Poznanulm. 
387. 

Bourbonii - dinastie regală ia 
Franţa ( 1589-1792, 1 8 1 4-1815 şi 
1 8 15-1 830) . - 189, 2 1 1 .  

Bowring, John (1 792-1872) - om 
poliic burghez englez, lingvist 
şi publicist, liber-schimbist ; în 
deceniul l 6-lea, ca funcţionar 
superior, a aplicat politica colo
nialistă a Angliei în Orientul în
dJărtat. - 362, 594, 599. 

Brandenburg, Friedrich Wilhelm, 
conte (1792-1 850) - general şi 
băTbat de stat prusian, şeful gu
vernului contrarevoluţionar (no
imbrie 1 848-noiembrie 1 850) . -
5, 14, 1 6-20,  24, 28-3 1 ,  } 43, 
44, 4-49, 60-62, 8 1 ,  8 1 1 3, 
1 36,  155, 20 1 , 240, 242, 276 351 ,  
352, 3 8 1 ,  398, 439, 474, 543. 

Braunschweig, Karl-Wilhelm-Ferdi
nand, duce (1735-1806) . - 1 80. 

Braunschweig, Karl-Friedrich-Au-
gst-Wilhelm (1 80-1873) 
duce de Braunschweig din 1 823, 
răsturnat la începutul lunii sep
tmbrie 1 830, a emigrat din ţiră ; 
a încecat să ajunqă din nou la 
putere cu ajutorul unor state eu
ropene ; în deceniul al 5-lea şi al 
6-lea a întreţinut legătuii cu ele
mentele dmocrate din emigrnţie;  
a scos ziarul „Deutsche Londoner 
Zeitung". - 427. 

Bray, John Francis (1 809-1895) -
lomist enqlez, scialist uto
pist, adept al lui Owen ; de pro
fesiune muncitx tiio9raf. - 598.  
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Brenner, Johann Karl ( 1 8 1 4-1 883) 
- avocat elveţian, publicist bur
ghez, fondatorul şi editorul lui 
„chweizerische National-Zei
tung" din Base! ; din noiembrie 
1 848 membru al  tribunalului fede
ral. - 38. 

Briiggemann, Karl Heinrich ( 1 8 1 0-
1 887) - p ublicist burghez ger
man liberal ; în anii 1 845-1855 
redactor-şef al lui „Kolnische
Zeitunq" .  - 1 23, 1 24, 209, 235, 
236, 289, 290, 547. 

Brunnov, Filip Ivanovici, baron 
( 1 797-1 875) - diplomat al  Ru
siei ţariste ; în deceniul al 5-Jea 
mjnistru p lenipotenţiar, apoi am
basador la Londra. - 1 60. 

Buddberg, Andrei Fedorovici ,  ba
ron ( 1 8 1 7-1 881 )  - diplomat al  
Rusiei ţariste ; din ianuarie 1 848 
însărcinat c u  afaceri al  Rusiei la 
Frankfurt, apoJ ministru plenipo
tenţiar la Berlin. - 1 60. 

Biilow-Kummerow, Ernst Gottfried 
Georg ( 1 775-1851)  - publicist 
reacţionar şi om politic german, 
exponent al ideilor iuncherilor 
prusieni. - 322. 

Bunsen, Christian Karl Josias, ba
ron ( 1 791-1860) - diplomat pnu
sian, publkist şi teoloq, apropiat 
de cercurile de la curtea regală 
prusiană ; autorul unor planuri 
de reformă a bisericii p rotestante 
germane în spirit enqlez ; amba
sador la Londra ( 1 842-1854) . -
28. 

Biirger, G ottfried Auqust ( 1 747-
1 794) - cunoscut poet german. 
- 399. 

Biirgers, Heinnich ( 1 820-1 878) -
publicist radi cal qerman, colabo
rator La „Rheinische Zeitung" 
( 1 842-1 843) . în 1 848 membru al 
comunităţii din Colonia al  Ligii 
comuniştilor, unul dintre redacto
rii „Noii gazete renane" ; din 

1 850 membru al  Comitetului cen
tral al Ligii comuniştilor ; în pro
csul comuniştilor de la Colonia 
( 1 852) a fost condamnat la şase 
ani închisoare ; ulterior progre
sist. - 649. 

c 
Calame, Henri Florian ( 1 807-1 863) 

- om politic şi publicist elve
ţian, reacţionar ; între 1 84 8  şi 
1 863 a fost membru .I Marelui 
consiliu. - 7. 

Campllausen, Lidolf ( 1 803-1890) 
- bancher german ; unul dintre 
liderii burgheiiei liberale .rena
ne ; în martie-tunie 1 848 prim
ministru al Prusiei ; a dus o po
littcă trădătoare, de înţelegere 
cu reacţiunea ; ambasador al 
Prusiei pe lingă puterea centrală 
(iulie 1 848aprie 1 849) . - 5, 28, 
1 1 1-1 13, 1 1 7 ,  1 2 1 ,  1 23-125, 1 27, 
201 ,  203, 204, 223, 240-242, 268, 
274, 352, 387, 400, 402, 404, 417, 
500, 5 1 6, 521 .  

Cantador, Lorenz - comeant 
german, participant la revoluţia 
din 1 848-1849 ; în 1 848 com.an
dantul mtliţiei populare d in 
Disseldorf, arestat în decembrie 
1 848 pentru că a făcut apel la 
rezistenţă armată împotriva pu
terii regale şi eliberat în martie 
1 849 ; a emiqPat în S.U.A. -
286, 297, 299, 507, 509, 5 1 0. 

Capei - vezi Ludovic al XVI-iea. 

Carlos, don ( 1 788-1 855) - preten
dent la tronul Spaniei ; în anti 
1 833-1840 a încercat, p rin de
clanşarea războiului civil,  să cu
cerească tronul şi  să restabi
lească p uterea absolută a clicii 
feudal-clericale. - 1 73, 1 89, 214. 

Carlyle, Thomas ( 1 795-1881)  
sÎitor englez, istoric, filozof 
idealist care a p mpovăduit cultul 
eroilor ; a criticat burghezia en
qleză de pe poziţiile romantis
muJui reacţionar ; a aderat l a  
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pa rtidul tory ; după 1 848 a fost 
duşman făţiş al  mişcării munci
toeşti. - 594. 

Carnol, Lazare-Nicolas (1 753-1823) 
- matematician şi fizioian fran
cez, om politic şi specialist în 
probleme militare, republicn 
burghez ; în periada revoluţiei 
burgheze franceze de la sfîrşitul 
seoo1Jlui .I XVIII-iea a ant 
la iacobini ; î n  1 794 a .uat parte 
la lovitura de stat contrarevolu
ţio ară de la 9 termidor. - 1 8 1 .  

Carol, arhiduce - v eli Frnz Karl. 

Carol-Albert ( 1798-1849) - rege 
al Sardiniei ( 1 831-1 849) . - 423, 
426, 427, 431 , 

Carol I (1 600-1649) - rege al An
ql iei ( 1 >25-1649), executat în 
timpul revoluţiei burqheze en
qleze de la sfirşitul secolului al 
XVII-lea. - 1 5, 268, 282. 

Carol al V-lea ( 1 500-1558) - rege 
al Spaniei ( 1 5 1 6-1556). împărat 
al  aşa-numitului Sfînt imperiu 
roman ( 1 5 1 9-1556). - 1 4. 

Carol al X-lea (1 757-1 836) - rege 
al Franţei (1 824- 1 830). - 15. 

Carol cel Mare (aprox. 742-8 1 4) 
- reqe (768-800) şi împărat al 
fi ancii or (800-814) . - 306. 

Carol Martell (aprox. 688-741) 
m a j ordom a l  francilor, din 7 1 5  
domnitorul d e  fa,pt al statului 
francilor. - 1 86. 

Carolingienii - dinastie reqală a 
francilor (751-843) . - 309. 

Casto/di, Jean-Jacques ( 1 804-1 871) 
- om p olitic burghez elveţian, 
j uÎst, radical ; deputat în Con
siliul naţional. - 103. 

Caussidiere, Marc ( 1 808-1 861 ) -
democrat mic-burqhez francez, 
participant la răscoil a  din 1 834 

47* 

de la Lyon ; unul dintre organi
zatorii sooietaţilor revoluţionare 
secrete din perioada monarhiei 
din iulie ; după revoluţia din fe
bruarie 1 848 prefect de poliţie l a  
Paris, deputat în dunarea con
stituantă ; în iunie 1848 a emi
grat în Anglia. - 6 19. 

Cavaignac, Godefroy ( 1 801-1 845) 
- p ublăcist, avocat şi om politic 
francez, democrat burqhez; a luat 
parte la revoluţia din 1 830 ; unul 
dintre conducătorii societaţii 
secrete republiaane „Amicii po
porJlui" în peloada monarhiei 
din iulie ; fratele Lui Louis-Eu
gene Cavaignac. - 1 05. 

Cavaignac, Louis-Eugene (1 802-
1 857) - general şi om politic 
francez, republican burghez mo
derat ; a luat parte 1a razboiul 
de cucerire a AlgerJi ; după re
voluţia din februaie 1 848 guver
nator al Alqeriei ; s-a remarcat 
-prin metodele barha;re de ducere 
a război.ui ; din mai 1 848 mi
nistru de război ;! Franţei ; a în
năbuşit cu o cruJime extraordi
nară insurectia din iunie a mun
citorilor parizieni ; şefJI p uterii 
executive (iuniedecembrie 1 848) . 

- 22, 8487, 0, 13, 1 77, 23 1 ,  
428, 437, 438, 504, 618-620. 

Cervan tes de Saavedra, Miquel 
( 1 547-1 616) - celebru scriitor 
relllist spaniol. - 52, 41 1 ,  554. 

Cezar (Gaius Iulius 
(aprox. 1 00-44 i .e.n.) 
C11andant de oşti şi 
stat roman. - 310. 

Caesar) 
- vestit 

bărbat de 

Chambord, Henri-Charles, conte 
( 1 820-1883) - ultimul reprezen
tant al  vechii linii dinastice a 
Bourbonilor ; nepotul lui Cam! al 
x „1ea ; pretendent la tronul 
Franţei sub numele de Henric a l  
V-lea. - 289, 393, 438, 532. 

Changarnier, Nkolas-Anne-Theo-
dule (1 793-1877) - general şi 
om politic burghez francez, mo-
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narhist ; deputat în Adunarea 
constituantă şi în cea legislativ. ; 
după iunie 1848 comandant al 
garnizoanei şi ! gărzii naţionale 
din Prs ; a articipat la împrş
tierea demlStraţiei din 13 iunie 
1 849 de la Paris. - 23 1 ,  232, 233, 
585. 

Cherbuliez, Antoine Elisee (1797-
1 869) economist elveţian, 
adept ! lui Sismondi ; a îmbinat 
teoria lui Sismondi cu elemente 
din teoria li Ricardo. - 598. 

Christern, Johann Wilhelm - au
torul unui pamflet satiric apărut 
anonim „Călătoria doctorului Ei
sele şi a baronului von Beisele la 
şedinţa din aprilie 1847 a dietei" .  
- 76. 

Chrzanowski, Voitek (1788-1 861) 
- gener! polonez ; în martie 
1 849 a comandat de fapt armata 
piemonteză care a luptat împo
triva austriilor. - 430, 433. 

Ciore, Anton (1795-1864) - gene
r! austriac ; de naţionalitate 
croat ; a p articipat la înnăbuşi
rea răscoalei din 1848 de la Vie
na şi a revoluţiei din 1848-1 849 
din Unqaria. - 34 1 ,  570. 

C/audius, Matthias (1740-1 815) -
poet german. - 67. 

Clever - ofiţer prusian, comandant 
de b atalion în timpul războiului 
n 1848 o Danemarca. - 479. 

Compes, Gerhart Joseph (1810-
1887) - jllÎst german, liberal ; în 
1848-1849 deputat al Adunării 
naţionale de la Frankfurt (centru
stînga) . - 201. 

Conde, Louis-Heri-Joseph (1756-
1 830) - principe francez ; la în
ceputul revoluţiei de la sfîrşitul 
scolului al XVIII-iea a emigrat 
din Franţa şi a servit în corpul 
emiqranţilor ; după reîntoarcerea 

în Franţa a primit, în 1825, o des
păgubire pentru averea confis
cată ; din ceasta o parte a lă
sat-o moştenire favoritei sal
Feucheres. - 395. 

Cramer, Karl - democrat mic<bur
ghez german ; între 1848 şi 1849 a 
fost editoruil şi redactorul ziaru
li dmooiat „Wăchter am 
Rhein " ,  care a apărut � Colo
nia. - 647, 648, 649. 

Cromwell, Oliver ( 1599-1658) 
conducător al burgheziei şi ar 
nobilimii îmbJrghezite în pe
riada revoluţiei burgheze en
gleze din secolJl al XVII-iea ; 
din 1653 lord-protector al An
gliei, Scoţiei şi Irlandei. - 1 5. 

Czartoryski - neam de prinţi po
lonezi. - 183. 

D 

Dahlen, Herman, baron von Orla
burg ( 1 828-1887) - ofiţer aus
triac ; a participat Ja înnăbuşi
rea revoluţiei din 1 848-1849 din 
Ungaria. - 567, 569. 

Danton, Georges-J.acques (1759-
1794) - unul dintre militanţii de 
seamă ai revolutiei burgheze 
franceze de la sfîrşitul secolului 
al XVlII-lea, conducătorul aripii 
drepte a iacobinilor. - lBl .  

D'Aspre, Constantin, baron (178--
1850) - qener11l austriac ; a r
ticipat la înnăbuşirea revoluţiei 
din 1 848-1849 din Italia. - 35. 

D' Aumale, Henri-Eugene-PhiJippe
Louis d'Orleans, dce ( 1822-1897) 
- fiu al lui Ludovic-Filip, regele 
Franţei. - 395. 

Dembinski, Heinrich (1791-1864} 
- qeneral polonez, fruntaş al 
mişcării de elibeiare n aţională ; 
a p articipat la răscoala din 1 830-
1 831 ; a fost unul dintre coman
danţii armatei revoluţionare din 
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Ungairia în perioada revoluţiei 
din 1 848-1 849. - 424, 570, 57 1 .  

D'Ester, Karl Ludwig Johann 
( 1 8 1 1-1859) - soialist şi demo
crat german, de profesiune me
dic ; membru al omunităţii din 
Colonia a Ligii comunişilor ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală pmsiană (aripa stingă) ; din 
octombrie 1 848 membru al Co
itetuLui central al democraţilor 
din Germania ; în 1 849 deputat în 
cea de.a doua Cameră (extrema 
stingă) ; a jucat un rol de seamă 
în ră>coala din 1 849 din B aden
P.latinat ; mai tirziu a emigrat 
în Elveţia. - 418, 421 ,  422. 

.Dibici, Ivan Ivnovici, conte 
( 1785-1 831 ) - genera.-feldmare
şal s, coandantul suprem l 
amatei ţariste care a înnăbuşit 
răscoala poloneză n 1830-1 83 1 .  
- 3 1 2. 

Dielz, Johann Wilhelm - patronul 
tipoqrafiei din Coonia în care 
s. tipărit, cu începere de la 30 
august 1 848, „Noua gazetă rena
nă" .  - 66 1 .  

Diez, Fridrich (1 794-1876) - fi
loloq german care a pus bazele 
studiului comparat al limbilor ro
maice ; autorul unei „Gramatici 
a limbilor romanice''. - 490. 

Drigalski - general prusian, repre
zentantul miJitarismului reacţio
nar prusian ; în 1848 comandant 
de divizie la Diisseldorf. - 61-
65, 1 50, 389, 543, 640. 

Dronke, Ernst ( 1 822-1 891 ) - pu
blicist german, la început „ade
văat socialist" , apoi mmbru al 
Ligii comuniştilor şi unul d intre 
rdactorii „Noii qazete rena ie• ; 
după revoluţia din 1848-1849 a 
emiqrat în Anqlia ; ulterior s-a 
retras din viata politică. - 67, 
531 ,  6491 >i9, >>L 

Druey, Henri ( 1 799-1855) - băr
bat de stat elveţian, radical ; a 
luat parte la elaborarea costi
tuţiei din 1848 ; membru l Tri
bunalului fderal ; în 1 850 preşe
dinte al Confederaţiei elveţiene. 
- 70, 72-74, 1 07. 

Duchâlel, Charles ( 1 803-1867) -
bărbat de stat reacţionar francez ; 
ministru de intene ( 1 839, 1840-
februarie 1 848). - 1 07. 

Duesberg, Fraz ( 1 793-1872) 
bărbat de stat reacţionar prusian; 
din 1 846 pină la revoluţia din 
martie 1 848 ministru de finanţe. 
- 324, 327, 330, 33 1 . 

Dufour, Guillaume Henri ( 1 787-
1 875) - general elveţian, om po
litic burqhez ; în 1847 a condus 
armata federală care a înfrînt tru
pele Sonderbundului ; în anii 
1 848-1849 deputat în Consiliul 
naţional. - 1 2, 95, 1 0 1 ,  1 04-1 06. 

Dumont, Josenh (181 1-1861) - zia
rjst burghez german, liberal mo
d erat ; din 183 1  edtorul lut 
„Kolnische Zeitung" .  - 20, 41  
1 24, 1 59, 200, 20 1 ,  203, 206, 216, 
238, 289, 547, 576. 

Dunker - funcţionar prusian ; în 
1 848 dirctor de poliţie la Ber
lin. - 390. 

Durando, Giovanni (1 804-1 869) -
qeneral al armatei piemonteze 
care a luptat împotriva austrieci
lor în 1 848-1 849. - 434. 

E 

Ebermeier - maqistrat prusian. 
299, 508, 

Ehrenberg, Ch"istian Gottfried 
( 1 795-1876) - naturalist ger'Ilan, 
profesor la Universitatea din Ber
lin. - 88. 

Eichhorn - maqistat pru>ian ; în 
1 849 procuror la Elberfeld. - 66� 
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Eichhorn, Johann Albrecht Frie
drich (177-1856) - bărbat de 
sat prusian, ministru aJ cultelor, 
învăţămîntului şi medicinil (1 840-
1 848) . - 28. 

Eichmann - unul dintre reprezen
tanţii birocraţiei n>bile vechi
pruiiene ; în 1 845-1 850 prim
preşedine . naniei, ministru 
de intene în quvernul Pfuel (sep
tembrie-octombrie 1 848) ; în 1 849 
deputat în prima Cameră. - 35, 
36, 42, 4, 45, 262, 632. 

Eisenmann, Gottfried (1 795-1867) 
- publioist şi medic german, în 
1 848 redactor al qazetei „Teut
sches Volksblatt " ; in 1848-1849 
deputat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (centru, ulterior ari
pa stingă). - 370, 397. 

Elena Pavlovna (1 806-1 873) 
mare prinţesă lUSă, soţia marelui 
prinţ Mihail Pavlovici. - 161 .  

Elisabeta (1 801-1873) - reqină a 
Prusiei, soţLa lui Frederic-Wilhelm 
al VI-lea. - 548. 

Engels - c>lonel prusian, cnan
dantuJ oraşului Colonia în 1 848-
1 849. - 34 1 .  

Engels, Friedrich (1 820-1895) -
(vezi date biografice). - 7, 67, 
1 4 1 ,  258, 558-560, 58 1 ,  630, 63 1 ,  
635, 639, 3 ,  645, 646, 647, 649, 
659, 662. 

Ernst Auqust (1771--1851) - rege 
al Hanovrai (1 837-1 85 1 ) .  - 541 . 

Escher, Alfred ( 1 8 1 9-1882) - om 
politic burghez elveţian, jurist, 
preşdinte aJ Marelui consiliu 
( 1847) ; începînd din 1849 a fost 
în repetate lînduri preşedinte al 
Consiliului naţional. 72, 97� 
99, 1 03,  106. 

Esser - maqistrat prusian, demo
ciat ; în 1 48 d eputat în Aduna
rea naţională prusiană (aripa 

stingă) ; în 1 849 deputat în cea 
de-a doua Cameră (aripa stingă). 
- 152-1 54. 

Esser, Christian Joseiph (n. aprox. 
1 809) - muncitor german, mem
bru l Uniunii munciorilo.r din 
Colonia ; în 1 849 redactor al z.i a
rillui „Freiheit, Brudeilichkeit, 
Arbeit" . - 1 42, 1 43, 148, 1 49, 611 ,  
649, 652, 656, 658. 

Esser I, Johann Heinrich Theodor 
funcţionar prusian, avocat, 

clerical ; în 1848 vicepreşedinte 
al Adunării naţionale prusiene 
(centru) . - 153. 

Esser li, Ferdinand Joseph - func
ţionar prusian, clerical ; în 1848 
deiputat în Adunarea naţionilă 
prusiană (centru) . - 1 53. 

Esterhazy von Galantha, P. An
ton, prinţ (1 786-1 866) - magnat 
ungr, diplomat austrJac, mi
nistru de extene în primul gu
ven unqar (martie-septembri e 
1 848) . - 340. 

Eytel, Jules ( 1817-1 873) - om 
poQ.itic burqhez elveţian, unul 
dintre conducătorii partidului ra
d ical din cantonul Waadt (Vaud) , 
în 1 848 deputat în Consilil .
ţional. - 95, 1 03. 

F 

Falkenhaim - democrat german, 
în 1848 preşedinte .I societăţii 
„Germania"  din Breslau. - 255. 

Faucher, Leon (1 803-1 854) - pu
blicist bu.rqhez şi  om politic fran
cez, orleanist, economist malthu
sian, ministru de intene (dcem
brie 1848-mai 1849) ; m ai îrziu 
bonapiltist. - 230. 

Ferdinand, duce de Genua ( 1 B2-
1 855) - lratele regelui Victor
Emmanuel al II-lea al Sardiniei; 
partioipant la războiul din 1 848-
1849 împotriva Austriei. - 571 .  
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Ferdinand I (1 793-1875) - împă· 
rat al Austriei ( 1835-1 848). 
566-567. 

Ferdinand al Ii-lea ( 1 8 1 0-1 859) -
rege al Neapolelui (1 830-1 859) . 
- 1 62. 

Feucheres, Sophie, baronesă 
(1 795-1 840) - favorită a prinţu
lui Louis-Henri-Joseph Conde. -
395. 

Fischbach - pJrticipant la ban
chetul democraţilor, organizat în 
1 849 de Uniunea muncitorilor din 
Mihlheim (Renania). - 646. 

Flacon, Ferdilland ( 1800-1 866) 
om ipolLtk şi publidst francez, 
democrat ic-burghez, unul din
tre redactorii ziaru1ui „La Re
forme " ;  în 1 848 membru al guver
nului provizoiriu. - 438. 

Flottwell, Eduard Heinrich von 
( 178--1 865) - unul dintre repre
zentanţii birocraţiei nobiliare 
prusace ; ministru de finanţe 
( 1 844-1846) . Oberprăsident al 
Poznanului, apoi al  Westfaliei ; în 
1 84-1 849 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (aripa 
draptă). - 324, 327, 330, 33 1 ,  
346, 348. 

Ponton, Felix Petrovici (n. 1 80 1 )  -
diplomat il Rusiei ţariste ; în 
1 848 consilier al ambasadei ruse 
la Viena. - 1 60. 

Fourier, Chales (1 772-1 837) 
m.re socialist utopist francez. 
207. 

Franscini, Stefano (1 796-1 857) -
om politic burqhez elveţian, eco
nomist, radical, de naţionalitate 
italiană ; în 1 848 membru al  Con
sili1llui fderal, deputat în Con
siliul naţionaiL - 71-74, 1 07. 

Franţ-Iosif I ( 1 830-1916) - î mpă
rat al Austriei ( 1 84-1 916) .  
373, 532, 548, 567. 

Franţ-Karl ( 1 802-1 878) arhiduce 
austriac, tatăl împăritului Franţ
Iosif. - 79. 

Frederic I ( 1 657-1 713) - reqe al  
Prusiei ( 1 70 1-17 13) . - 534. 

Frederic al Ii-lea ( 1712-1 786) 
reqe al Prusiei ( 1740-1786) . 
327, 400, 534. 

Frederic-August al Ii-lea ( 1797-
1 854) - rege al Saxoniei ( 1 36-
1 854) . - 54 1-542. 

Frederic-Wilhelm ( 1 620-1 683) 
prinoipe elector de B randenburg 
(1 640-1688). - 534. 

Frederic-Wilhelm al Ii-lea ( 174--
1797) - reqe al Prusiei (1 785-
1 797) . - 534, 535, 552. 

Frederic-Wilhelm al IIl-lea ( 1770 
1 840) - rege al  Prusiei ( 1 797-
1 840) . - 28, 535-537, 552, 575, 
576. 

Frederic-Wilhelm al !V-lea ( 1 795 
1 86 1 )  - reqe al Prusiei ( 1 840 
1 861 ) .  - 8, 28-30, 49, 8 1 .  88-90, 
221 , 272-273, 277, 327, 375, 376, 
378, 384, 387-388,  403, 439, 498, 
5 1 3, 514,  524, 525, 526, 532, 534, 
537-538, 541-544, 549, 55 1 552, 
562, 57-577. 

Frei, Remiqius Emil 
- jurist elveţian, 
Consiliul naţional 
- 95. 

(1 803-1889) 
depu •  t î n  

( 1 84-1 85 1 ) .  

Freiligrat11, Ferdinand ( 1 8 10-1876) 
- poet german, la înc.put ro
mantk, apoi revoluţionar ; în 
1 84-1 849 unul dintre redactorii 
„Noii gazete renane" ; membu al 
Liqii cmuniştilor ; în dc�niul 
al 6-lea s-a îndepărtat de lupta 
revoluţionară. - 1 59,  581 .  

Frey-Herose, Friedrich ( 1 801-1873) 
- ofiţer elveţian. om politic bur
ghez, liberal ; a participat la rdz-
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baiul cu Sonderbundul ( 1 847) ; în 
1 88 membru al Consiliului fde
ral şi deputat în Consiliul naţio
nal ; în 1 854 şi 1 860 preşedinte al 
Confederaţiei elveţiene. - 7 1-74. 

Funk - democrat german ; în 1848 
membru il Asociaţiei democrate 
din Colonia. - 647. 

Funk, Alexander Ludwig ( 1806-
1871)  - om poLitic burghez el
veţian. - 10, 38, 73. 

Furrer, Jonas (1 805-186 1 )  - avo
oat elveţian, om politic burghez, 
liberal moderat ; în 1 848 preşe
dintele Dietei federale, apoi pre
şedinte al Confederaţiei elveţie
ne, primar al Zlrichului. - 10,  
69, 70,  72, 73,  98 ,  1 06-109, 1 38, 
1 40. 

G 

Gagcrn, Heinrich, baron ( 1799-
1880) - om politic burghez ger
man, liberal mode'at ; deputat şi 
preşedinte al Adunării naţionale 
d� a Frankfurt (mai-decembrie 
1 48) (centru-dreipta) ; prim-mi
nistru al imperiului (decembrie 
1 848 - martie 1 849) . - 47, 372, 
5 1 3. 

Gagern, Maximilian, baron ( 1 8 10-
1 889) - funcţionar german ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală de la Frankfurt ; fratele lui 
Heinrich Gqern. - 5 1 .  

Gaj, Ljudevit ( 1 809-1 872) - ziarist 
roat, fiJoloq şi om politic ; în 
1 848 membru al guvernului pro
vizoriu al Croaţiei ; ,a dus o poli
ti ră îndreptată JJre menţinerea 
monar'1iei habsburqice. - 188. 

Garibaidi, Giuseppe ( 1 807-1 882) -
revoluţionar italian, dmocrat, 
cnducător al mişcării de elibe
rare naţională din Italia ; în 1 848, 
în fruntea unui corp de volun
ti, a luptat cu abnegaţie, ală
ui de armata Piemontului, în 

războiul împotriva Austriei ; prin
cipalul organizator al apărării 
republicii de la Roma în aprili
iunie 1 849 ; în deceniile al 6-lea 
şi al 7-lea s-a llat în fruntea 
luptei duse de poporuJ italian 
pentru eliberarea naţională şi 
unificarea ţării. - 426. 

Geiger, Wilhelm nold - func
ţionar de poliţie prusin ; în 1 848 
judecător de instrucţie, iar după 
aceea d·ector al poliţiei din Co
lonia. - 1 46. 

Gierke - funcţionar prusian, libe
ral ; în 1848 dputat în Aduna
rea naţională prusiană (centru
stînga) ; inisru l agriculturii 
în guvernul Auerswald-Hanse
mann (iunie-septembrie 1 848) ; în  
1 849 deputat în  prima Cameră. 
- 1 26, 1 52, 1 54. 

Girardin, Emile de ( 1 806-1881)  -
publicist şi om politic burghez 
francez ; între 1830 şi 1 870 a fost, 
cu unele întreruperi, redactor l 
ziarului ,1la Presse" ; în politică 
excela pintr-o totală lipsă de 
principii ; înainte de revoluţia din 
1 848, în timpul guvernului Gui
zot, a fost în opoziţie ; în peri
oada revoluţiei a fost republican 
burghez, deputit în Adunarea le
gislativă ( 1 850-185 1 ) . iar mai 
tîrziu bonapartist. - 22. 

Gladbach, Anton (m. 1 873) - demo
crat mic-burqhez qerman ; în 1 843 
deputat de Mlhlheim (Renania) 
în Adunarea naţională prusiană 
(aripa stingă) , preşedintele Clu
bului democraţilor din Berlin. -
646, 647. 

Goethe, Johann Wolfgang ( 1 749-
1 832) - mare scriitor şi gînditor 
german. - 52, 225, 240, 289, 
335, 384. 

Gorgey, Arthur { 1 8 1 8-1916) 
conducător militar al revoluţiei 
din 1 818-1 849 din Ungaria ; co-



mandant suprem al armatei un
gare (aprilie-iunie 1 849) ; s-a spri
j init pe ofiţerimea reacţionară şi 
pe o p.a<rte din burgheia conra
revoluţionară ; a sabotat războiul 
revoluţioar. - 526, 56-572. 

Gottschalk, Andreas ( 1 8 15-1849) -
mdic german, membru al comu
nităţii din Colonia a Ligii comu
niştilor ; ân aprilie-iunie 1 848 pre
şdinte l Uniunii muncitorilor 
din Colonia ; a luptat d e  pe po
ziţii secariste mic-burgheze îm
potriva strategiei şi tCicii lui 
Ma<rx şi Engels în revoluţia ger
mană. - 1 42-1 46, 1 47-1 5 1 ,  6 4 1 ,  
653655. 

Gotz, hristian ( 1783-1849) - ge
neral austriac ; în  1 848-1849 a 
lat p arte la înnăbşirea revo
luţiei din Italia şi din Ungaria. 
- 341 ,  570. 

Grimm, fraţii Wilhelm ( 1 786-1859) 
şi Jakob ( 1 785-1863) - filologi 
gemani, profesori la UniveSita
tea din Berlin, renumiţi autori de 
pr"lu rrări ale basmelor populare 
germane şi ale epopeilor mdie
vale. - 88. 

Groote - magistrat prusian, mar
torul acuzării în procesul lui 
Gottschlk. - 15, 1 50, 233. 

Grouchy, Emmanuel, marchiz ( 1766 
-1 847) - mareşal ş i  pair al 
Franţei ; a luat parte La războa
iele lui Napoleon. - 436. 

Guerrazzi, Francesco Domenico 
( 1804-1873) - scriitor italian, 
om politic burghez, liberal mo
derat, participant la revoluţia din 
1 848-1849 din Italia. - 86. 

Guffanti, Wiqand - comerciant 
german, în 1 848 membru al Co
mitetului popular din Colonia. 
- 647, 

Guizot, Fran:ois-Pierre-Guillaume 
( 1 787-1874) - istoric şi bărbat 
de stat burghez francez ; din 1 840 
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pînă în februarie 1 848 a condus 
de fap t politica internă şi ex
tenă ; a fost expnentul intere
selor mrii burghezii financiare. 
- 50, 246, 349, 487, 623. 

Gustav-Adolf l 11-lea ( 1594-1632) 
- rege al Suediei ( 16 1 1-1632) 
şi comandant de oşti ; aspirînd 
la heqmonie în Marea Baltică 
a purtat razboaie cu Danemarca, 
cu Polonia şi u Rusia ; a luat 
parte la războiul de 30 de ani, a 
condus alianţa statelor protes
tante ; alianţei protestante în
jghebate în deceniul al 4-lea al 
secolului l XIX-iea din Germa
nia i s-a dat numele lui. - 484 

H 

Haaf, Christian - membru al Uni
unii muncitorilor din Lausanne in 
1 848. - 636. 

Habsburgii - dinastie de împăraţi 
ai aşa-zisuJui Sfînt imperiu ro
man din 1 273 pînă in 1 806 (cu 
întreruperi), de împăraţi ai Aus
triei (din 1 804) şi ai monarhiei 
austro-ungare ( 1 867-1 9 1 8) .  
1 82, 1 83, 1 9 1 ,  423, 566. 

Hampden, John ( 1594-1643) - mi
litant de v ază al 'evoluţiei bur
gheze engleze din secolul l 
XVII-iea ; a fost exponentul in
tereselor burgheziei şi al e nobi
limii îmburqhezite. - 282. 

Hanow - funcţionar german ; în 
1 848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (ar1pa stingă) ; în 
1 849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa stingă) . - 134 

Hansemann, David (179--1 864) -
mare capitalist, unul dintre li
derii burgheziei liberale renane ; 
în martie-septembrie 1 848 minis
tru de finanţe al Prusiei ; a ds 
o rpolitică trădătoare, de înţele
qere cu <reacţiunea. - 27, 1 07, 
l 13. 1 16, 1 17, 125-136, 1 37, 1 4 1  



746 Indice de nume 

1 47, 1 73, 201 ,  203, 209, 255, 256, 
262, 38 1 ,  387, 4 1 7. 

Harkort, Friedrich Wilhelm ( 1 793-
1 880) - mare fabricant prusian ; 
în 1 84--1 849 conducătorul unuia 
dintre cent[ele din Adunarea na
ţională prusiană ; apoi deputat î n  
cea de-a doua Cameră (centru) . 
- 400. 

Harney, George Julian ( 1 8 1 7-1897} 
- militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti engleze, unul dintre 
conducătorii aripii stingi a car
tismului ; rdactor al ziarului 
„The Northern Star" ; a avut le
gături cu Marx şi  Engels. - 649. 

Hausmann - muncitor german, 
p articipant la banchetul de l a  
Colonia din 2 4  februarie 1 849. 
- 648. 

Hebert, Michel-Pierre-Alexis ( 1 799 
-1 887) - jurist şi bărbat de stat 
conservator francez, orleanist, 
membru al Camerei deputaţilor 
( 1 834-1 848) ; din 1 841 prim
procuror al tribunailului regal, 
ministru de j us�iţie ( 1 847 - fe
bruarie 1 848) ; în 1 849 deputat al 
AcLunării legislative. - 246. 

Hecker, Friedrich Karl ( 1 8 1 1-1 88 1 )  
- republican din Baden, demo
crat m.ic-burqhez, unul dintre 
conducătorii răscoalei din Baden 
din aprilie 1 848 ; după înfringe
rea TăscoaJei a emiqrat în Elve
ţia, apoi în S.U.A. ; a rparticipat 
la războiul civil din S.U.A. de 
partea stateJor din nord. - 5 1 ,  
57. 629. 

Hecker - magis�rat prusian ; în 
1 848 procuror l a  Colonia. - 67, 
68, 1 46, 256, 26 1 ,  495, 496, 629. 

Heckscher, Johann Gustav ( 1797-
1 865) - jurist qerunan ; ministru 
de justiţie al imperiului (iulie
auqust 1 848) şi ministru de ex
terne {auqust-septembrie 1 848) ; 

ambasador al guvernului imperi al  
n Italia ; deputat în Adunarea 
naţională de Ja Frankfurt (centru
dreapta) . - 5 1 ,  75. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
( 1770-1 831)  - unul dintre cei 
mai ai reprezentanţi ai ilozo
fiei clasice germane, idealist 
obiectiv ; a elaborat în modul cel 
mai multilateral dialectica idea
listă. - 1 89, 537, 624. 

Heine, Heinrich (1 797-1 856) -
mare poet irevoluţionar q erman. 
- 30, 55, 203, 220, 306, 487, 534, 
557, 624. 

Heinrich al LXXII-lea, Reuss-Lo
benstein-Ebersdorf ( 1 797-1 853) -
principe donitor (1 822-1 848) al 
statui p itic qerman Reuss, pe 
linie colaterală. - 207. 

Hengstenberg, Ernst Wilhelm ( 1 802 
-1 869) - teolog german, rcac
tionar, profesor la Universitatea 
din Berlin. - 88. 

Henkel, Heinrich ( 1 802-1 873) -
profesor gerILn, jurist ; în 1 848 
a .fost ales in Adunarea naţională 
de La Frankfurt ; la 3 iulie şi-a 
depus mandatul ; în martie 1 849 
a fost ales din nou deputat 
(centru-stînga) .  - 1 50. 

Henric al V-lea - vezi Chambord, 
Henri�Charles. 

Henric Bordeaux - vezi Chambord. 
Henri-Charles. 

Hermes, Johann Timotheus ( 1 738-
1 82 1 )  - teolog şi scriitor ger
man, autorul romanului „Călă
toria Sofiei de l a  Memel p înă în 
Saxonia " . - 5 1 .  

Herx - dirijorul asoci aţiei corale 
muncitoreşti din Colonia. - 648. 

Herzog, Karl ( 1 798-1857) - publi
cist şi  om politic burghez elve
ţian, liberal ,  redactorul ziarului 
„Berner Verfassungs-Freund " .  -
196. 
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Hess, Heinrich ( 1788-1870) - feld
mareşal ausbriac ; a p articip at în 
mod activ la înnăbuşirea revo
luţiei din 1 848-1849 din Italia. 
- 436. 

Heydl, August, baron von der 
( 1 801-1874) - bărbat de stat 
burghez prusian ; în  decembrie 
1848-noiembrie 1 858 ministru al 
comerţului, industriei şi luc�ări
lor publice �n guvernul Branden
burg-Manteuffel ; în 1 849 deputat 
în cea de-a doua Cameră. - 1 16, 
412, 489, 493, 556. 

Hildebrandt, Johann Andreas Karl 
( 1 764-1848) - scriitor german, 
autorul a o 15erie de romane ca
v alereşti şi de aventuri. - 1 26. 

Hobbes, Thomas (1588-1 679) - fi
lozof englez de seamă, reprezen
tant al  materialismului mecani
ist ; 1coCepţiile lui social-poli
tice se disting prin tendinţele lor 
net antidemocratice. - 1 23. 

Hocke - democrat austriac, par
ticipant la răscoa,la din octom
brie 1 848 de l a  Viena. - 473. 

Hochsler, Erst Hermann (n. aprox. 
1 8 1 1 )  - avocat din Elberfeld, 
democrat mi:-burqhez, preşedin
tele Comitetului de scuritate în 
timpul răscoulei din mai 1 849 de 
la Elberfeld ; după infringerea 
răscoalei a emigrat din Germa
nia ; mai tîrziu s-a retra5 din ac
tivitatea politică. - 559. 

Hohenzollern vezi Frederic-
Wilhelm al IV-iea. 

Hohenzollern, doamna de - vezi 
Elisabeta. 

Hohenzollernii - dinastie de prinţi 
electori de Brandenburq ( 1 4 1--
1 70 1 ) ,  de regi ai Prusiei ( 1701-
1 918) şi de impăraţi qermani 
( 1 87 1-191 8) . - 375, 383, 384, 400, 
409, 500-501 ,  534-538, 543, 551-
553, 555. 

Homberger, Heinrich ( 1806-1 851 )  
- om politic burqhez elveţan, 
libera. ; din 1 848 deputat in Con
sLliul naţional. - 103. 

Horaţiu (Quintus HoratLus Flaccus) 
(6---8 i.e.n.) - remarcabil poet 
roman. - 52, 97. 

Hoym, Karl Georq HeinTich ( 1 739-
1 807) - n! dintre repreze.an
ţii birocraţiei prusiene reacţio
nare ; din 1 770 ministru al  trebu
rilor Şileziei ; a dus o politicd 
de qermanizare a pămînturilor 
poloneze. - 502. 

Hiilmerbein, F. W. - comunist ger
man, de profesiune croitor ; 
membru al Comitetulrui de 5ecu
ritate in timpul răscoalei din 
mai 1 849 de la Elberfeld. - 558. 

Hiiser, Johann Hans Gustav Hein
rich ( 1 782-1 857) - general pru
sian, unuJ dintre reprezentanţii 
militarismului reacţionar ; în 
1 848-1849 comandant al p 'eţei 
oraşului Mainz. - 1 73,  562. 

Jacob al II-iea Stuarl ( 1 633-1701) 
- rege al Marii Britanii şi al  Ir
landei ( 1 68--1 688) . - 15 ,  

Iosif a l  II-iea ( 1 74 1-1790) - îm
părat al aşa-zisului Sfint imper u 
roman ( 1765-1790) . - 349. 

J 

Jacoby, Johann ( 1 80--1 877) - p Ll
blicist şi om politic german, dP
moc�at burqhez ; în 1 848 unu 
dintre conducătorii aripii 5t.inq 
în Adunarea naţională p rusiana ; 
î n  1 849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa de extremă stin
gă) ; în  dcniul al  8-lea a aderat 
la social-democraţi. - 4 1 7 ,  4 1 8  

Jauch, Franz ( 1 807-1867) - o n 
politic burghez elveţian, m mh u 
al Tribunalului federal ( 1 848 
1 852) . - 38. 
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JellaCic, Josip, conte (1 801-1859) 
- genera! austriac, ban al Croa
ţiei, Damaţiei şi Slavoniei (1 848 
- 1859) ; a participat ativ la în
nubuşirea revoluţiei din 1 848-
1 349 din UngaTia şi Austria. -
72, 47, 52, 80, 85, 86, 122, 190, 
1 92, 313, 315, 339, 341, 353, 565, 
566, 571 . 

Jenni - publicist elveţian, radical, 
redactorul gazetei moristice 
„Guckkasten• din Bena. - 197. 

Johann (1782-1859) - arhiduce 
austriac ; din iunie 1848 pînă în 
decembrie 1849 reqent imperial 
! Germaniei. - 82. 

Jolly - în 1 848 membru al Tribu
na1ului federal elveţian. - 38. 

Jones, Ernest Charls (181-1869) 
- militant de vază al mişcării 
muncitmeşti engleze, poet şi pu
blicist proletar, unul dintre con
ducătorii aripii stingi a cartismu
lui, prieten al lui Marx şi En
qeJs. - 649. 

K 

J(albermatten, Wilhelm (1793-1875) 
- general elveţian, reacţionar ; 
în 1844 a condus Jovitura contra-
1 evoluţionară din cantonul Wal
lis. - 104. 

Kamp - patronul unui hotel din 
Bonn ; a participat a banchetul 
din 24 februarie 1 849 l demo
c1 aţilor din Colonia. - 648. 

Kamptz, Karl (176-1849) - băr
b 1 t  de stat prusian, reacţionar, 
ministru de justiţie (1 832-1842) . 
- 323. 

Kar�tens - vezi Lessner, Friedrich. 

Kern, Johann Konrad (1 808-1888) 
- om politic burghez elveţian, 
jrist şi diplomat ; preşdintele 
Tribunalului federal. - 381 98, 
1 02.  

Kinkel, Gottfried (1815-1 882) -
poet şi ;publicist german, demo
crat mic-burghez, participant la 
răscoala din 1849 din Baden-Pa
latinat ; condamnat de tribunalul 
prusian la detenţiune pe viaţă, 
a evadat din închisoare şi  a emi
grat în Anglia ; unul dintre li
derii emiqranţilor mic-burqhezi de 
la Londra, a luptat împotriva lui 
Marx şi Engels. - 336. 

Kirchmann, Julius (1 802-1884) 
jurist şi filozof german, radical ; 
în 1848 deputat în Adunarea na
ţională prusiană (centru-stînga). 
- 152, 154. 

Kisker - magistrat prusian ; în 1 848 
ministru de justiţie in guvernul 
Pfuel ; în 1849 deputat în prima 
Cameră. - 262. 

Knicjanin, Stevan Petrovici (1807-
1 855) - comandant militar sîrb ; 
a participat la înnăbuşirea revo
luţiei din 1848-1849 din Unga
ria. - 561. 

Korff, Herman - ofiţer prusian, 
scos din armată în 1 847 din cauza 
convingerilor sale politice, demo
crat ; în 1848-1849 girant res
ponsabil al „N oii gazete renane • ;  
ulterior a emigrat î n  S.U.A. -
141 ,  639, 659, 661 . 

Kortum, Karl Anold (1745-1824) 
- scriitor şi poet german ; cu
noscut ca autor al „Jobsiadei " .  
- 76, 1 1 1 .  

Kofciuszko Tadeus ( 1746-1 817) -
militant de seamă al mişcării de 
eliberare n aţională a Poloniei în  
ultimul deceniu al  secolului al 
XVIII-iea ; în anii 1776-1783 par
ticipant la lupta pentru indepen
denţă a coloniilm nord-ameri
cane ; a fost conducătorul răs
coalei po�oneze din 1794. - 312. 

Kossuth, Laj os (Ludovic) (1802-
1 894) - fruntaş al mişcării de 
eliberare naţională din Ungaria. 
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conducătorul elementelor bur
qhezo-democratice în revoluţia 
din 1848-1849, şeful guvenului 
revoluţionar ungar ; după înfrîn
gerea revoluţiei a emigrat din 
Ungaria. - 181,  182, 192, 2 17, 218,  
3 10,  335, 340, 423, 473, 526, 55-
568, 646, 647, 649. 

Krahe - membru al Uniunii munci
torilor din Colonia în 184-1849; 
de profesiune ceasornicar. - 646. 

Kraus, Filip (1792-1861)  - bărbat 
de sta: austriac ; ministru de fi
nanţe ( 1 848-1851) .  - 77. 

Kuhlwet ter, Friedrich ( 1809-1882) 
- bărbat de stat bmghez prusian, 
ministru de interne în guvernul 
Auerswald-Hansemann (iunie-sep
tembrie 1848) ; mai tîrziu Regie
rungsprăsident în Disseldorf, şi 
Obeprăsident al Westfaliei. -
126, 130, 135, 387. 

Kurth - muncitor tîmpla- german ; 
in 1 848-1849 membru al Uniunii 
muncitorilor şi al Asociaţiei de
mocrate din Colonia. - 647. 

Kyll, Ulrich Franz - jurist german, 
democrat mic-burqhez ; în 1 848 
deputat de Colonia în Adunarea 
naţională prusiană (aripa stînqă) ; 
in 1849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa de extremă stin
gă) ; mai tîrziu progresist. - 494. 

L 

Ladenberg, Adalbert ( 1798-1855) -
unul dintre reprezentanţii biro
craţiei reacţionare prusiene ; mi
nistru al cultelor, învăţămîntului 
şi medicinii ( 1 848-1850). - 28-
30, 147, 201 ,  203, 262. 

La Marmora, Alfonso Ferrero ( 1804 
-1 878) - general şi om politic 
italian, ministru de răzpoi ( 1848, 
1849-1855). - 425, 426, 430. 

Lamartine, Alphonse (1 70-1869) 
- poet, istoric şi om politic fran
cez ; în deceniul al 5-lea republi-

can burghez ; in 1 848 ministru de 
externe şi, de fapt, şeful g uver
nului provizoriu. - 50, 162, 161 
301, 304-305, 437, 540, 618-620. 

Lassalle, Ferdinand ( 1825-1864) -
publicist mk-burghez gmn, 
avocat ; în 1848-1849 a pdrt1ci
p at la mişcarea democratică din 
Renania ; Ja începutul dceniulm 
al 7-lea a aderat la mişcarea mun
citorească ; unul dintre fondatorii 
Asociaţiei generdle a muncitorilor 
germani (1 863) ; a sprijinit poli
tica de unificare „de sus " a Ger
maniei, sub hegemonia P, I >ie· 
contrarevoluţionare ; a pus bazele 
curentului oportunist în miş"a ea 
mucitorască gemană. - 63, 5, 
286, 295-300, 495-497, 507-J l l  
517-521 .  

Latour, Theodor, conte d e  (1780 -
1848) - bărbat de stat austriac, 
adept al monarhiei absolute ; în 
1 848 ministru de război ; în oc
tombrie 1848 a fost ucis în timpul 
insurecţiei de Ja Viena. - 39 566 

Ledru-Rollin,  Alexandre-Auguste 
( 1807-1874) - publicist şi om 
pooitic francez, unul dintre frun
taşii dmocraţilor mic-burghezi 
franczi, redactor al ziarului „La 
Reforme" ; în 1848 membru al gu
vernului provizoriu ; depuat î n  
Adunarea constituantă şi n cea 
legislativă, unde era conducăto
rul rpartidului Muntelui ; după de
monstraţia de a 13 iunie 134} a 
emigrat în Anglia. - 73, 16! 418 
585, 586, 617-622, 623, 147. 

Lelewel, Joachim (1786-1 861) - is
to�ic polonez de seamă şi miJitant 
revoluţionar ; a participat la ra>
coala poloneză din 183--183 1  ; 
unul dintre conducătorii aripii 
democratice a emiqraţiei polo
neze ; fo 1 847-1848 membru al 
comitetului Asociaţiei demcrate 
din Bruxelles. - 574. 

Leopold I ( 179--1865) - rge al 
Belgiei ( 1 83 1-1865) . - 246. 
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Leopold al Ii-lea (1 797-1870) -
mare duce de Toscana ( 1 824-
1 859) . - 423. 

Le>>ner, Friedrich ( 1S2-1 !HO) -
fruntaş al mişcării  muncitoreşti 
qermane şi internaţionale, de p ro
fesiune croitor ; membru al Ligii 
comuniştilor, a partidpat la re
voluţia din J 84--1 849 ; unul din
tre inculpaţii în procesul de la 
Colonia al comuniştilor (din 
1 852) ; membru al Consiliului ge
neral al Internaţionalei I ; prie
ten şi  tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 648. 

Leu lhaus - magistrat prusian ; în  
1 84 8  j udecător de instrucţie la  
Colonia. - 42. 

L1chnowski, Felix, prinţ ( 1 8 1 4-
1848) - ofiţer prusian, reacţio
n ar, deputat în  Adunarea naţio
nală de la Frankfurt (aripa 
d reaptă) ; a fost ucis de popor în 
timpul răscoalei de la  Frankfurt 
din septembrie 1 848. - 634, 661 .  

Li>iecki - magistrat prusian î n  
Poznan ; de naţionalitate polo
n eză ; în 1 848 deputat în  Aduna
rea naţională prusiană (ariipa 
stînga) ; î n  1 849 deputat în cea 
de-a doua Cameră (arip a extrem. 
stinga) . - 476, 477, 480, 484. 

Lubomirski - neam de prinţi polo
nezi . - 1 83. 

Lubomirski, prinţ ( 1 8 1 7-1872) -
a ristocrat polonez, a participat Ia 
Congresul de la Praga al slavilor ; 
î n  1 849 deputat în Reichstagul 
austriac. - 3 1 7. 

Ludovic al Xi-lea (1 423-1483) 
reqe al Franţei ( 1 461-1 483). 
1 82. 

Ludovic al XVI-iea ( 1 754-1793) -
reqe al Franţei ( 1774-1792) ; a 
fost excutat în ti lilPUl revoluţiei 
burgheze franceze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-iea. - 15. 

Ludovic-Filip (1773-1850) - duce 
de Orleans, rege al Franţei ( 1 830 
-1848). - 246, 365, 37 1 ,  375, 394, 
438. 623, 625. 

Ludovic-Napoleon - vezi Napoleon 
al III-iea. 

Ludwig, Josef-Anion (1 784-1 864) -
arhiduce austriac.  - 1 6 1 .  

Lukas - membru al Uniunii munci
torilor din Miihlheim (Renania) 
în 1 849. - 646. 

Lut ier - funcţionar prusian, comi
sar de poliţie în Colonia în 1 848. 
- 1 45. 

Luvini, Giacomo ( 1795-1862) - om 
politic şi militar elveţian, avocat 
radical, de naţionalitate italiană ; 
în 1 847 a participat la înfrîngerea 
trupelor Sonderbundului ; din 1 848 
deputat al cantonului Tessin în 
Consiliul naţional. - 95, 99-104, 
1 08. 

M 

MacCulloch, John Ramsey ( 1 789-
1 864) - economist burghez en
glez, reprezentant al econmiei 
politice vulgare. - 5S5. 

Malkowsky, Ignaz (1 784-1 854) -
general austriac ; î n  1 849 a par
ticipat la înnăbuşirea revoluţiei 
din Ungaria. - 567, 569. 

Mallen, G. - ziarist reacţionar ger
man ; în 1 84--1 849 redactor al 
lui „Frankfurter Oberpostamts
Zeitung " .  - 349. 

Mallheser, Johann - spion poliţie
nesc !prusian, de profesiune legă
tor de cărţi. - 1 45,  150, 1 59. 

Mallhus, Thomas Robert ( 1 76--
1 834) - preot englez, economist, 
ideolog al aristcraţiei fllciare 
îmburghezite, apofoqet al capita
lismului, promotor al teoriei mi
zantrope a suprapopulaţiei. 
207, 595, 603, 66. 
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Mamiani, Terenzio, conte ( 1 799-
1 885) - rpoet şi publicist italian, 
filozof şi  om rpolitic, adept a l  mo
narhiei constituţionale, ministru 
de intene al  statului papal (mai
auqust 1 848) . - 85. 

Man teuffel, Otto Thedor, baron 
( 1805-1 882) - bărbat de stat 
prusian, reprezentant al birocra
ţiei nobiliare ; ministru de in
terne (noiembrie 1 848 - noiem
brie 1 850) . în 1 849 d eputat în 
prima şi  a doua Cameră ; prim
ministru ( 1 850-1858) . - 28, 30, 
36, 43, 47, 49, 60, 82, 20 1 .  203, 206, 
208, 2 1 4 ,  217,  2 1 8, 352-354, 357, 
378, 381 , 385, 409-4 1 2, 420, 474, 
486, 487, 489, 490, 499. 56, 509, 
5 1 4, 5 1 6, 522, 537, 541 ,  543, 556. 

Marat, Jean-Paul ( 1 743-1 793) -
pub licist francez, militant de 
funte al revoluţiei burgheze 
franceze de la sfir.şitul secolului 
al XVIII-iea, unul dintre condu
cătorii iacobinilor. - 648. 

Marker - bărbat de stat burghez 
prusian, ministru de .ustiţie î n  
quve.rJJI Auerswald-ansemann 
(iunie-septembrie 1 848) . - 1 26. 

MarilJey, Etienne ( 1 804-1889) -
eipisc,p de Fribourg ( 1 84--1 879) . 
animatorul rebeliunii antidemo
cratice din 24 oc tombrie 1 848 de 
la Fribourg. - 40. 

Marrast, Armand ( 1 801-1 852) -
publicist şi om politic frnncez, 
unul dintre liderii republicanilor 
burghezi moderaţi, rdactor al 
zi arului „National" ; în 1 848 mem
bru al guvernului provizoriu şi 
primar al Parisului ; preşedinteJe 
Adunării constituante ( 1 848-
1 849) . - 22, 87, 98, 1 63, 619. 

Marx, Karl ( 1 8 1 8-1 883) - vezi da
tele din viaţa şi din activitatea 
lui . - 23, 26, 37, 42, 67, 1 4 1 ,  245, 
257, 265, 285, 286, 475, 507, 561 ,  
54, 58 1 ,  588, 624, 626, 629, 632-
634, 63946, 647, 652, 656, 658-
661 . 

Maurenbrecher, Peter Wilhelm ( 1777 
-1861)  - funcţionar prusian, di
rector general al poştei din D.is
seldorf ( 1 8 1 7-150) . - 63. 

Maximilian al II-iea ( 1 8 1 1-1 864) 
rege al Bavariei (1 848-1 864) . 
541 ,  542. 

Medem, Pavel Ivanovici, conte 
( 1 800-1854) - d iplomat al  Ru
siei ţariste, ministru plenipoten
ţiar la Viena. - 1 60. 

Mehmed al IV-iea - sultan al  Tur
ciei (1 648-1687) . - 3 1 0 .  

Mellinet, Fran:ois (1 768-1 852) -
general belgian de origine fran
ceză ; .participant ctiv la revolu
ţia burghză belgiană din 1 830 şi 
la mişcarea democrată din Bel
gia  ; preşedinte de onoare al Aso
ciaţiei demcrate din Bruxelles, 
unul dintre inculpaţii în iprcsul 
Risquons-Tout ;  condanat la 
moarte, pedea.sa i-a fost ulterior 
comutată în 30 de ani închisoare ; 
graţiat î n  septembrie 1 849. - 1 43,  
648. 

Messenhauser, Căsar Wenzel ( 1 8 1 3  
-1 848) - ofiţer şi  l i terat aus
triac,  comandant al qărzii naţio
n ale şi comandant al Vienei î n  
timpul răscoalei lin octombrie 
1 848 ; după ocuparea oraşului de 
către trupele contrarevoluţionare 
a fost împuşcat. - 1 98. 

Metternich, Clemens, rprinţ ( 1 773-
1 859) - bărbat de stat şi diplo

mat austriac, reacţionar ; ministru 
de externe (1 80-1 821 )  şi ance
lar ( 1 82 1-1 848) ; unul d intre or
ganizatorii Sfintei lianţe. 
1 60, 1 83-1 85, 291 , 349, 371 . 

Mevissen, Gustav ( 1 8 1 -1899) 
bancher qerman, unul dintre lide
rii burqheziei liberale renane ; în 
1 848-1 849 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt (centru
dreapta) . - 20 1 .  



752 Indice de nume 

Meyendorf, Peter Kazimirovici, ba
ron ( 1796-1863) - diplomat al 
Rusiei ţariste, ministru plenipo
tenţiar la B erlin ( 1 839-1850) . -
160. 

Michel, Georg ( 1804- 1 867) - colo
nel şi om politic burghez elve
ţian, a participat la războiul cu 
Sonderbndul ; deputat în Consi
liul naţional ( 1 848-1 860) . - 1 00, 
1 04, 1 08. 

Mieroslawski, Ludwik ( 1 8 1 4- 1 878) 
- om politic şi specialist în pro
blemele militare, polonez, a parti
cipat la răscoala poloneză din 
1 830-183 1  ; a luat parte la pre
qătirea răscoalei din 1846 de la 
Poznan ; a fost eliberat din închi
soare de revoluţia din 1 848 ; a 
fost în fruntea răscoalei de la 
Poznan din 1 848, apoi a condus 
lupta insurgenţilor din Sicilia ; în 
timpul răcoalei din Baden-Pala
tinat din 1849 a comandat o ar
mată revoluţionară ; în deceniul 
al 6-lea a căutat un sprijin în 
cercurile bonapartiste ; în timpul 
răscoalei poloneze din 1 863 a fost 
proclamat dictator ; după înfrîn
qerea răscoalei a emigrat în 
Franţa. - 177, 648. 

Mihail Pavlovici ( 1 798-1848) 
mare prinţ rus, fratele lui Niko
lai I. - 16 1 . 

Mi/de, Karl August ( 1805-1861)  -
mare fabricant din Silezia, unul 
dintre reprezentanţii burgheziei li
berale germane ; în 1 848 a fost 
ministru al comerţului în guver
nul Auerswald-Hansemann (iunie
septembrie) ; preşedinte al Adu
nării naţionale prusiene (mai-iu
nie) (aripa dreaptă) .  - 1 26. 

Milton John (1608-1674) - mare 
poet şi publidst englez ; a parti
cipat la revoluţia burgheză en
qleză din secolul al XVII-lea. -
75. 

Mirbach, Otto - ofiţer de artilerie 
în rezervă prusian, democrat mic
burghez ; a participat la revolu
ţia din 1848- 1 849 ; comandant al 
Elberfeldului în timpul răscoalei 
din mai 1848 ; după înfrîngerea 
răscoalei a emigrat din Germania. 
- 659, 660. 

Mole, Louis-Mathieu, conte ( 178 1 -
1 855) - bărbat de stat francez ; 
orJeanist, prim-ministru ( 1 836-
1837, 1 837-1839) ; în 1 848 depu
tat în Adunarea constituantă, iar 
intre 1 849 şi 1851 deputat în Adu
narea legislativă. - 487. 

Moliere, Jean-Baptiste ( 1622-1673) 
- mare dramaturg francez. -
29 1 .  

Morret - funcţionar d e  poliţie pru
sia. ; în 1848-1849 a fost direc
torul închisorii din Diisseldorf. 
- 296, 297, 508. 

Masle, Johann Ludwig ( 1794-1 877) 
- ofiţer german, reprezentant al 
Oldenburgului în Dieta federală ; 
în 1 848 a fost trimis, în calitate 
de comisar imperiail, la Viena. -
7--80, 37 1 .  

Miihler, Heinrich Gottlob ( 1780-
1857) - magistrat prsian, în 
1832-1 844 ministru de justiţie ; 
în 1 848 preşedinte al Tribunalu
lui suprem din Berlin. - 153 156. 

Munzinger, Joseph ( 1 791-1855) -
om politic elveţian, liberal, mem
bru al Consiliului federal ( 1848-
1 855) ; în 1 85 1  preşedinte al Con
federaţiei elveţiene. - 69, 72, 138, 
1 40. 

N 

Năff, Wilhelm ( 1 802-188 1 )  ju-
rist elveţian, om politic burghez, 
liberal ; în 1848 mmbru al Con
siliului naţional. - 72. 

Napoleon I Bmaparte ( 1 76-1 82 1 )  
- împărat al francezil- (1804-
1 8 1 4  şi 1 81 5) . - 15, 1 64, 166, 249, 
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2�255, 270, 310, 312, 340, 376, 
34, 405, 23, 436, 535, 536, 552. 

Napoleon l 111-Jea (Ludovic-Napo
leon Bona,parte) (1 808-1873) -
prinţ, nepotul lui Napoleon I, pre
şdintele celei de-a doua republici 
(1 848-1851), împărat al Franţei 
(1852-1870) . - 22, 54, 162-163, 
193, 393, 394, 397, 428, 619. 

Nenstiel - comerciant german ; în 
1848 deputat în Adunarea naţio
nală prusiană (centru) . - 134. 

Nesselrode, Karl Vasilievici, conte 
(1780-1862) - bărbat de stat �i 
diplomat al Rusiei ţariste, mi
nistru de externe (1816-1 856) . 
- 0, 160. 

Neuhaus, Karl (1 796-1849) - om 
politic burghez elveţian, 

.
libeTal 

moderat ; în 1841 preşdinte al 
Dietei fderale, în 1848 deputat în 
Consiliul naţional. - 10, 70, 7 1 ,  
95, 197. 

Nicolovius, Georg Heinrich Franz 
- magistrat prsian ; în 1848 pro
curor jeneral al Provinciei re
nane. - 6, 295, 495, 96, 508, 509. 

Niggeler, Nilaus (1817-1872) -
avocat şi om Politic elveţian, ra
dical ; în 1848 rdactor al lui 
„Berner-Zeitung". - 40, 16. 

Nikolai I (179--1855) - împărat al 
Rusiei (182-155). - 161, 318, 
482, 525, 526, 532, 541 . 

Nothjung, Peter (aprox. 1823-186�) 
- membru al Uniunii muncitori
lor dn Colonia şi al Ligii comu
niştilor, unul dintre acuzaţii în 
procesul comuniştilor de la Colo
nia (152) ; de profesiune croitor. 
- 649. 

Nugent, Laval, conte (1777-1862) -
feldmareşal austriac ; a participat 
la înnăbuşirea revoluţiei din 
1 848-1849 din Italia şi din Unga
ria. - 341,  567, 569. 

48 - Marx-Engels - Opere, v;L 6 

o 
Ochsenbein, Johann Ulrich (1 8 1 1-

1 80) - bărbat de stat burghez 
elveţian, dical, apoi unul dintre 
conducătorii liberalilor ; preşdin
tele Dietei federale în timpul răz
boiului cu SoderbunduJ ; şeful 
guvnului federal (1847-1848) ; 
în 1848 preşdinte al Cosiliului 
naţional şi membru al Consiliului 
fderal. - 10, 70-74, 138, 140, 
196, 1 97. 

Olfers - magistrat german. - 154. 

OrJeans, dce - vezi Ludovic-Filip. 

Olt - democrat german din Worrin-
gen (Renania) . - 646. 

Otto, KarJ Wunibald (n. aprox. 
1809) - chimist german, în 1848-
1849 memhru al Uniunii muncito
rilor din Colonia, mbru al Ligii 
comuniştilor, unul dintre incul
paţii în procesul comuniştilor de 
la Colonia (1852). - 652, 656, 658. 

p 
Palacky, Franti�ek (179-1 876) -

mare istoric ceh, om politic bur
ghez, liberal ; în 1848 a prezidat 
şedinţele Congresului de la Praga 
al slavilor ; a promovat o poli
tică îndreptată spre menţinerea 
monarhiei habsburgice. - 1 88, 
190, 3 14. 

Palmerston, Henry John (1784-
1 865) - bărbat de stat englez ; 
la începutul activităţii sale a fost 
tory, iar apoi, în 1 830, a devnit 
unul dintre liderii whigilor, spriji
nindu-se pe elementele de dreapta 
ale acestui partid ; a fost ministru 
de externe (1 830-1834, 183-
1841 şi 1846-1851) , ministru de 
interne (1852-1855) şi }rim-mi
nistru (185-1856 şi 1859-1865}. 
- 50, 53, 55, 72, 160. 

Paskevici, Ivan Fedorovici, prinţ 
(1782-1856) - general-feldmare
şal rus ; din vara anului 1831 co
mandant suprem al arma tei ţa-
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riste c are a înnăbuşit răscoala 
poloneză din 1830-1831 ; în 1 849 
comandant suprem al armatei ţa
riste ruse care a înnăbuşit răs
coala din Ungaria. - 3 1 2. 

Patow, Erasmus Robert, baron ( 1 804 
-1 890) - bărbat de stat burghez 
prusian ; ministru al comrţului, 
industriei şi lucrărilor publice în 
guvernul Camphausen (aprilie-iu
nie 1 848) . - 134. 

Peel, Robert ( 1788-1850) - bărbat 
de stat englez, lider al torylor 
moderaţi ; ministru de intene 
(1 822-1827 şi 1 828-1830). prim
ministru ( 1 841-1846) ; cu spriji
nl liberalilor a făcut să fie vo
tată abrogarea legilor cerealelor 
(1 846). - 362. 

Perczel, Morkz (181 1-1899) - ge
neral ungur ; a participat la re
voluţia din 1 848-1849 din Unga
ria ; după înfrîngerea revoluţiei 
a emigrat în Turcia, iar apoi în 
Anglia. - 473, 572. 

Perron di Sn Martino, Ettore ( 1789-
,1849) - general al armatei pie
monteze care a luptat împotriva 
austriecilor în 1848-1849. - 435. 

Piuei, Est ( 1779-1866) - general 
prusian, unul dintre reprezentan
ţii clicii militariste reacţionare ; 
în anii 1832-1848 guvernator la 
Neuchâtel ; în martie 1 848 a fost 
comandantul pieţei la Berlin, iar 
în mai a condus operaţiile de în
năbuşire a răscoalei din Poznan ; 
în septembrie-octombrie 1848 
prim-ministru ş i  ministru de răz
boi al Prusiei. - 7, 8, 1 4, 36, 6 1 ,  
1 3-136, 2 1 8 ,  262, 277, 387, 417. 

Pfyffer, Casimir (1794-1875) - avo
cat elveţian, om politic burghez ; 
în 1848 deputat în Consiliul na
ţional. - 38, 6. 

Pinder, Jlius Hemann (n. 1805) -
funcţionar prusian, liberal mde
rat ; în 1848 Oberprăsident al Si
leziei ; deputat în Adunarea na-

ţio.lă (aripa dreaptă) ; în 1 849 
deputat în prlla Cameră. - 36. 

Pioda, Giovanni Battista (1 808-
1 882) - om politic b urghez el
veţian de naţionalitate italiană ; 
a participat la războiul împotriva 
Sonderbundului ( 1 847) ; în 1848-
1849 deputat al cantonului Tessin 
în Consiliul naţional. - 97, 104, 
1 06-1 08. 

Pittet, Benjamin (m. 1 863) - depu
tat în Consililll n aţional elveţian 
( 1848-1 851 ) .  - 106. 

Pius al IX-iea ( 1792-1878) - papă 
la Roma ( 1 846-1 878). - 1 62, 345, 
365, 43. 

Plougoulm, Pierre-Ambroise (1796-
1 863) - funcţionT şi j urist fran
cez, membru al Camerei dputaţi
lor ( 1 846-1 848). - 246. 

Polk, James Knox ( 1795-1 849) -
preşedinte al S.U.A. (1 845-1 849) ; 
mmbu al p artdului democrat. 
- 1 7 1 .  

Pothmann, Johann (n. aprox. 1 823) -
dmocrat german ; din mai 1 849 
membru al Comitetului de securi
tate şi conducătorul Landwehrului 
în timpul răscoalei din Elberfeld ; 
după înfrîngera răscoalei a emi
grat în Olanda. - 558. 

Potockl - neam de conţi polonezi. 
- 1 83. 

Pottinger, Henry (1789-1856) - di
plomat englez şi specialist mili
tar ; comandant al trunelor en
lleze în războiul opiului cu China 
(1 842) ; în 1843 uvernator al 
Hongcongului, i a' după aceea gu
vernator al Madrasului. - 361 .  

Principele de Prusia - vezi Wil
helm I. 

Prinz, W. membru al Uniunii 
muncitorilor din Colonia, redac
tor al gazeei „Freiheit, Arbeit" 1 
adept al lui Gotschalk. - 641.  
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Proudhon, Pierre-Jseph (1809-1865) 
- publicist, economist şi sociolog 
frncz, ideolog al micii-burgh
zii ; nl dintre întemeietorii anar
hismlui ; în 1848 dputat în Adu
narea constituntă. - 603, 613, 
617, 621-626. 

Przyluski, Leon (178-1865) - ar
hiepiscop de Gnieno şi Poznan. 
- 50. 

Puchner, Anton, baron (1779-1852) 
- generaI austriac ; în 1849 a 
participat la înnăb.ş"ea revolu
ţiei din Ungaria. - 341, 567, 569, 
570. 

Pustkuchen-Glanzow, Johann Frie
drich Wilhelm (1793-1834) -
s criitor german, autorul unor pa
rodii vninoase şi lipsite de talent 
îndrptate împotriva cărţii lui 
Goethe „Wilhelm Meister" .  - 335. 

R 

Radetzky, Joseph, conte ( 1766-1858) 
- feldmareşal austriac ; u înce
pere din 183 1  a comandat trupele 
austriece din Italia de nord ; [n 
1848-1 849 a înnJbşit cu cruzime 
mişcarea revoluţionară şi de eli
berare naţională din Ltalia. - 85, 
86, 96, 99, 108, 1 95, -426, 428, 
430, 434, 436, 573. 

Radowitz, Joseph (1797-1853) -
general şi om politic prusian, re
prezentant al camarilei reacţiona
re de a curte ; �n 1 848-1849 unul 
dintre liderii ariipii drepte în 
Adunarea naţională de la Frank
ut. -396, 439, 505, 514.  

RajaC Iosif (175-1 861) - mitro
polit de Karlovac ; în 1 848 p a
triarh al sîrbilor ; s-a situat în 
fruntea aripii reacţionare a mişcă
rii naţionale sîrbe din 1848-1849; 
din februarie pînă în august 1849 
guvenator al Voevodinei. - 315.  

Ramberg, Georg Heinrich, baron 
(1786-1855) - feldmareşal as
triac ; în 1 849 a participat la în
năbuşirea revoluţiei din Unga
ria. - 571 . 

48* 

Ramorino, Girolamo ( 1792-1 849) -
general italian, a comandat ar
mata piemonteză �n timpul revo
luţiei din 1848-1849 din Italia ; 
prin tactica sa trădătoare . con
tribuit la victoria trupelor aus
triece contrarevoluţionare. - 427, 
429, 432, 433, 436. 

Raspail, Fran;ois ( 1794-1878) - sa
v11: naturalist francez de seamă, 
publicist şi socialist, s-a lăturat 
proletariatului revoLuţionar ; a 
luat parte la revoluţiile din 1 830 
şi 1 848 ; deputat în Adunarea con
stituantă. - 617, 61 9-623. 

Raumer, Friedrich (1781-1 873) -
istoric reacţionar german ; în 
1848 ambasador imperiial la Paris, 
deputat in Adunarea naţională de 
Ja Frankfurt (centu-dreapta) , 
75, 90. 

Raveaux, Franz (1 81-1851) - om 
politic german, democrat burghez; 
în 1848-1849 deputat de Colonia 
în Adunarea naţională de la 
Frankfurt (centru-stînga) ; comi
sar imperial în lveţia ; în iunie 
1849 unul dintre cei cinci rgenţi 
imperiali ; membu al guvernului 
provizoriu din Baden ; după în
frîngerea rscoalei din Baden-Pa
latinat a emigrat din Germania. 
- 653. 

Reif, Wilhelm Joseph (n. aprox. 
1822) - embru al Uniunii mun
citorilor din olonia, apoi scre
tar al Asociaţiei culturale munci
toreşti ; în 1 850 . fost exclus din 
Liga comuniştiilor ; a fst implicat 
1n procsul comuniştilor de la Co
lonia ( 1852) . - 651 .  

Renard, Andrs, conte (1795-1 874) 
- moşier din Silezia, reacţionar, 
în 1849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa dreaptă) . - 40, 
416, 417. 

Ricardo, David (1772-1823) - co
nomist englez, unul dintre repre-
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zentanţii cei mai de eamă ai eco· 
nomiei politice clasice burgheze. 
- 207, 

Riede/, Adolf Fridrich Johann 
(1 809-1872) - om politic pru
sian ; în 1 848 deputat în Aduna· 
rea naţională prusiană (aripa 
dreaptă) ; în 1 849 deputat în cea 
e-a doua Cameră (arip a  dreaptă) . 
- 400, 422, 488-494. 

Riedmal len, Augustin (1796-1867) 
- ofiţer elveţian ; în 1 844 a con
dus lovitura de stat contrarevolu
ţionară din cntonul Wallis, în 
184-1849 a partici,put la înnă· 
buşirea mişcării revoluţionare lin 
Neapole, precum şi la expediţia 
împotriva Siciliei. - 104. 

Rintelen, Wilhelm (m. 1869) - func
ţionar prusian, ministu de justi· 
ţie (noiembrie 1848·Prilie 1 849) ; 
deputat în Adunarea naţională 
prusiană (aripa dreaptă) ; în 1 849 
deputat în prima Cameră. -
154-156. 

Riolle, KarJ Nikolaus (n. aprox. 
1816) - democrat german, avo
cat, în 1849 deputat în cea de-a 
doua Cameră ; în timpul răscoa· 
lei de la Elberfeld din mai 1849 
m embru al Comitetului de secu
ritate ; ulterior' a emigrat în 
S.U.A. - 559, 

Ril linghausen, Moritz (1814-1 890) 
- publicist german, democrat 
mic-burghez, in 1 848-1849 a co
laborat la „Noua gazetă renană" ; 
membru al Asociaţiei democrate 
din Colonia, membru al Interna
ţionalei I ;  mai tîrziu (pînă in 
1884) a !ăout pante din Partidul 
socialdemocrat german. - 647, 
649. 

Robespierre, Maximilien (1758-
1794) - militant de seamă al re
voluţiei burgheze franceze e la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
conducător al iacobinilor, şeful 
guvernului revoluţionar ( 1793-
1794). - 27, 253, 648. 

Rodbertus, Johann Karl (180-
1 875) - conomist german, ideo· 
log al iuncherimii prusace îmbur
ghezite ; în timpul revoluţiei din 
1 848-1849 m politic liberal mo
derat, Hderul centrului-stînga în 
Adunarea naţionailă prusiană ; ul
terior promotorul ideilor reacţio· 
nare despre „socialismul de stat» 
prusian, - 6. 

Rohrscheidt - funcţionar prusian, 
Landrat ; în 1 849 deputat în ca 
de-a doua Cameră (centru) . -
484, 

Răser, Peter Gerhard ( 1814-1865) 
- militant al mişcării muncito
rşti germane ; de profesiune 
muncitor la fabrica de ţigări ; în 
1848-1849 viceprşedinte al Uni· 
unii muncitorilor din CoJonia, 
edito" al ziarului „Freiheit, Brii· 
derlichkeit, Arbeit" ; membru al 
Ligii comuniştilor ; unul dintre 
inculpaţii în prncsul comunişti· 
lor de la Colonia ( 1852) ; ulterior 
a trcut la lassalleieni. - 641 , 
642, 648. 

Rossi, Pellegrino (1787-1 848) -
economist, jurist şi om politic 
bughez itian, reprezentant al 
economiei politice vulgare ; a 
trăit timp �ndelungat in Franţa. 
- 597, 603, 613, 

Rossini, Gioacchino (1 792-1 868) -
renumit compozitor italian, - 77. 

Ruge, rnold (1802-1880) - publi
cist german, tînăr hegelian, radi· 
cal burghez ; în 1 848 deputat în 
dunarea naţionailă de la Frank
furt (aripa stingă) ; după 1 866 
naţional-liberal. - 302, 318,  358-
359. 

Rukavin, Djuro, baron (1777-1 849) 
- feldmareşal austriac de naţio· 
nalitate croată ; în 1 849 a parti· 
cipat la înnăbuşirea răscoalei din 
Ungaria. - 567. 

Rupp, Julius ( 1 809-1 884) - pastor 
german, participant la mişcarea 
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religioasă „Amicii lminii" ; unul 
dintre intemeietorii şi conducăto
rii aşa-ziselor „comuniaţi libere" ; 
în 1 849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa stingă) . - 485-
488. 

s 

Sacdt, Otto Josph Arnold (181 6-
1 886) - magistrat prusian, dm 
1 848 pmcuror la Colonia ; acuza
tor în procesul comuniştilor de la 
Colonia ( 1852) . - 336, 337, 338. 

Saint- Just, Louis-Antoine ( 1767-
1 794) - militant de seamă al re
voluţiei burgheze franceze de la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea ; 
unul dintre conducătorii iacobini
lor. - 648. 

Saint-Simon, Hen.ri (1760-1825) 
mare socialist utopist francez. 
207. 

Savoia, duce de - vezi Victor
Emanuel al 11-Jea. 

Schapper, Karl (aprox. 1 8 12-1870) 
- militant de vază al mişcării 
muncitoreşti germane şi interna
ţionale, unul dinre conducătorii 
Ligii celor drepţi, membru l Co
mitetlui central al Liqii comu
niştilor, membru al Comitetului 
districtual al democraţilo r din 
Renania ; între 25 septembrie şi  
15 noiembrie 1 848 a stat în în
chisoar. ; unul dintre acuzaţii în 
p rocesul intentat Comitetului dis
trictual al democraţilor din Re-
11ania Ja 8 febrarie 1849 ; in fe
bruarie-mai 1 849 preşedinte al 
Uniunii muncitorilor din Colonia ; 
în 1 850 unul dintre iliderii grupu
lui sectarist al celor „de stînqa • 
din Londra în timpul sciziunii 
Ligii comuniştilor ; în 1856 s-a 
apropiat din nou de Marx ; mem
bru al Consiliului qeneral al In
terneţionalei I. - 37, 42, 285, 285, 
475, 507, 630, 632, 633, 64 1 ,  644-
646, 47, 649, 652, 656, 658. 

Scherer - avocat qerman, in 1 848 
deputat în cea de-a doua Cameră 
(aripa dreaptă) . - 4 1 8, 419.  

Scl1iess, Johann Ulrich ( 1 8 1 3-1 883 
- om politic burghez elveţian, 
cancelar al Confederaţiei elve
ţiene ( 1848-1 881) .  - 52. 

Schiller, Friedrich (1759-1805) -
mare poet şi dramaturg german. 
- 18, 4, 76, 162, 5 1 3. 

Schliclc, Franz Heinrich, conte 
(1789-1862) - general austriac, 
a p articipat la înnăbuşirea revo
luţiei din Ungaria din 1 848-1849. 
- 339, 342, 567, 55.._571 .  

Sc111ink - magistrat prsian ; în 
1848 deputat în dunarea naţio
nală prusiană (aripa dreaptă, apoi 
centru) . - 27. 

Schmerling, Anton ( 1 805-1 893) -
bărbat de stat austriac, liberal , 
în 1 848-1849 deputat în Aduna
rea naţională de la Frankfurt 
(centru-dreapta) ; în 1848 minis
tru de interne imperial (iulie-de
cembrie), prim-ministru şi minis
tru de externe (septembrie-de
cembrie) . - 47, 51-53, 57-59 
76, 77, 79, 1 40. 

Schnaase, Karl Julis Ferdinand 
(1 798-1875) - maqislrat, j uris t  ş1 
istoric de arte ;erman ; în 1 848 
prim-prcuror la Di5seldorf, apoi 
membru al Tribunalului suprem 
din Be'lin. - 256. 

Sclmeeberger, G. - membru al 
Uniunii muncitorilor din au
sanne. - 539. 

Schneider II, Karl - jurist qerman, 
democrat mic-burqhez ; în 1 848 
preşedinte al Asociaţiei democra
te din Colonia şi membru al Co
mitetului districtual al democra
ţilor din Renania ; apărătorul lui 
Marx şi Engels în procesul in
tentat . •  Noii qazete renane• la 7 
febuarie 1 849 ; unul dintre in-
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Sonderbundului ; după înfrînqe
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Simson, Martin EduaTd Si'ismund 
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bat de stat burghez elveţian, ra
dical ; în deceniul al 5-lea şi al 
6-lea fondator şi redactor al lui 
„Berner-Zeitung".  - 40, 1 96. 
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cipantă la mişcarea democratică 
din Germania în anii 1 848-1849 ; 
soţia lui Gustav Struve. - 54. 

Struve, Gustav ( 1805-1 870) - de
mocrat mic-burqhez german, de 
profesiune ziarist ; unul dintre 
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nar prusian, clerical ; în 1 848 de
putat ân Adunarea naţională pru
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i-a fst cmutată în 30 de ani în
chisoare ; eliberat in 154. - 648. 
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timpul răscoalei din Elberfeld din 
mai 1849. - 558. 
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ţională prusiană ; din octombrie 
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preşdintele Adunării ; în 1 849 
deputat în cea de-a doua Cameră 
(aripa stingă) ; mai tîrziu unul 
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1 849 deputat în Adunarea naţio
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conducătorii aripii stingi şi vke
preşedinte al Adunării naţionale 
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dical, deputat în Consilil naţio
nal ( 1848-1860) ; editorul ziaru
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geman din Cleve (Wesfalia). 
- 68. 

Weitling, Wilhelm ( 1 808-1871) -
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Welcker, Karl Theodor ( 1790-1869) 
- jurist german, publicist libe-
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Welden, Franz Ludwig, baron 
( 1782-1853) - general austriac; 
în 1848 a participat la campania 
împotriva Italiei revoluţionare ; 
după înnăbuşirea răscoalei din 
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revoluţia din Ungaria. - 122, 
334, 57 1 .  
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sian din Di.sseldorf, în 1 848-1849 
deputat în Adunarea naţională d e  
la Frankfurt (aripa stingă) ; în 
1849 deputat în cea de-a doua 
Cameră (aripa de extremă stin
gă) . - 484. 

Wessenberg, Johann Filip, baron 
( 1773-1858) - bărbat de stat 
austriac, primministru (iulie-no
iembrie 1848) . - 78-80. 
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muncitoreşti qermane şi ameri
cane ; în 184-1847 „adevărat 
socialist" ; sub influenţa lui Marx 
şi Enqels, a trecut pe poziţiile co
munismului ştiinţific ; membru al 
Ligii comuniştilor ; a participat 
la revoluţia din 18-1849 din 
Germania ; unul dintre redactorii 
responsabili ai lui „Neue Deut
sche Zeitunq" (14-1850) ; după 
infrîngerea revoluţiei a emigrat 
în S.U.A., unde a participat la 

războiul civil de partea statelor 
din Nord ; a pus bazele propagării 
marxismului în S.U.A. ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 581. 

Weyers - muncitor german din 
Disseldorf ; în 1848 a fost arestat 
şi trimis înaintea tribunalului 
pentru propagandă revoluţionară. 
- 298, 299, 507, 509, 52 1 .  

Wey//, Bartolomăius Joseph - ju
rist german ; în 1848 membru al 
Asociaţiei democrate şi al Comi
tetului de securitate din Colonia, 
delegat la Congresul al doilea al 
democraţilor de la BerJin (oc
tombrie 1848) . - 647, 649. 

Wildenbruch, Louis (1 803-1874) -
diplomat prusian, conslll general 
la Beirut ; în 1848, în timpul răz
boiului cu Danemarca, a fost tri
mis de regele Prusiei cu o mi
siune secretă la Copenhaga. 
176. 

Wilhelm I (1772-1843) - rege al 
Ţărilor de Jos ( 1815-1 840) ; pînă 
în 1830 şi Belgia se afla sub do
minaţia lui. - 2 1 1 .  

Wilhelm I ( 1797-1 888) - principe 
al Prusiei, rege al Prusiei ( 1861-
1888) , împărat al Gemaniei 
( 187 1-1888) . - 1 9, 81 , 1 12, 221 , 
24 1 .  

Windischgritz, Alfred, prinţ (1 787-
1862) - feldmareşal austriac ; în 
1848 a condus operaţiile de înnă
buşire a răscoalelor de la Praga 
şi Viena, în 148-1 849 a coman
dat armata austriacă care a înnăbu -
şit revoluţia din Ungaria. - 13, 47, 
77, 79, 80, 86, 1 22, 178, 1 82, 190, 191 , 
195, 202, 218, 313, 314, 318, 33--
341 ,  344, 365, 371 ,  424, 544, 556, 
567, 569, 570. 

Wittgenstein, Heinrich (1 80-1868) 
- iuncţionar prusian, în mai 1848 
Regierungsprăsident (mai-septem-
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brie) şi  comandant al gărzii civile 
la Colonia. - 201 ,  233. 

Wăhler - deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt în 
1 848-1849. - 647. 

Wohlgemuth, Ludwig, baron (1788-
1 851)  - feldmareşal austriac, a 
participat la înnăbuşirea mişcării 
revoluţionare din Italia, în 1 848, 
şi a celei din Ungaria, în 1 849. 
- 57 1 .  

Wolff, Ferdinand ( 1812-1 895) -
publicist qerman ; în 1 8--1 847 
membru al Comitetului comunist 
de corespondenţă de la Bruxel
les ; membru al Liqii comunişti
lor ; în 1 848-1 849 unul dintre 
redactorii „Noii gazete renane" ; 
după revoluţia d in 1 848-1849 a 
emigrat din Germania ; în tmpul 
sciziunii din 1 850 a Ligii comu
niştilor a fost de partea lui Marx; 
mai tîrziu a părăsit activitatea 
politică. - 67. 

Wolff, Wilhelm ( 1 809-1864) - re
voluţionar proletar german de 
profesiune înv.�.tor, fiu de ţăran 
iobaq din Silezia ; a participat la 
mişcarea studenţească ; în anii 
1 834-1839 a stat inchis în cazema
tele prusiene ; în anii 1 84---1847 
membru al Comitetului comunist 
de corespondenţă de la Bruxelles; 
din martie 1 848 membru al Co
mitetului central al Ligii comu
niştilor, în 1848-1849 unul dintre 
redactorii „Noii gazete renane" ; 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 67, 475, 581 ,  
649, 652, 656, 658, 659. 

Wolffers, Franz Anton (n. 1 8 13) -
ziarist burqhez qerman de naţio
nalitate belgiană ; în 1 847-1 849 
a fost colaborator şi redactor la 
„Kolniche Zeitung" ; mai tîrziu 
agent bonapartist. - 289. 

Wrangel, Friedrich Heinrich Ernst 
(1 784-1 877) - general, unul din
tre reprezentantii de seama ai 
clicii militariste reacţionare pru
siene ; unul dintre principalii par
ticipanţi la lovitura contrarevo
luţionară din Prusia şi  la alunga
rea, în noiembrie 1 848, a Aduna
rii naţionale prusiene. - 1 7-19, 
47, 6 1 ,  1 1 2, 1 36, 1 76, 208, 241, 263 , 
277, 292, 352, 353, 38 1 ,  402, 403, 
54 1 .  

Wulff, Julius - democrat german, 
în 1 848 preşedinte al Clubului 
popuJar din Dusseldorf ; a parti
cipat la răscoala din Baden-Pala
tinat din 1 849. - 255. 

Wiirtenberg, Paul Karl Friedrich 
August, prinţ (1 785-1 852) . - 161 .  

z 
Ziegler, Paul Karl Eduard (1800-

1 882) - om politic burghez elve
ţian, participant la războiul cu 
Sond erbundul (1 847) ; în 1 848 de
putat în Consiliul naţional. 
1 04. 

Zweiffel - funcţionar prusian, re
acţionar, prm-procuror la Colo
n ia ; în 1 848 deputat în Adunarea 
naţională prusiană (aripa dreap
tă) . - 27, 42, 4, 5, 67, 245, 246, 
251-253, 256, 258, 496, 632, 639, 
643 
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Un decret al lui Eichmann . 
Apel . 
Alegeri pentru tribunalul federal 
Consiliul municipal 
Apel 
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Despre proclamaţia guvernului Brandenburg-Man
teuffel în legătură cu refuzul de a se plăti impo
zitele . 

Prim-procurorul şi „Noua gazetă renană"  
Parchetul de la Berlin ş i  cel de la Colonia 
Adunarea de la Frankfurt . 
* Pretutindeni stare de asediu . . 
Puterea centrală germană şi Elveţia 
Manteuffel şi puterea centrală . . 
Drigalski - legiuitorul, cetăţeanul şi comunistul . 
* Trei procese împotriva „Noii gazete renane" 
Personalităţile Consiliului federal . 
Darea de seamă a comisiei din Frankfurt cu privire 

la problema Austriei 
Noutăţi . 
Publicaţia lui Manteuffel şi a lui Johannes. - Rena

nia şi regele Prusiei 
Mişcarea revoluţionară din Italia 
Ticăloşia profesorilor germani 

D e c e m b r i e  

Domnul Raumer mai trăieşte 
* A doua fază a contrarevoluţiei . 
Consiliul naţional . 
Lovitura de stat a contrarevoluţiei 
Burghezia şi contrarevoluţia 

I 

II 

III 

IV 

Un nou aliat al contrarevoluţiei . 
Calomniile „Noii gazete renane" 
Procesul lui Gottschalk şi al tovarăşilor lui . 

I 

II 

Contrarevoluţia din Prusia şi casta magistraţilor din 
Prusia . 

Dezminţire . . 
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O felicitare de Anul nou 
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I 
II 
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„National-Zeitung" din Berlin către alegătorii dele
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II 
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„Kolnische Zeitung" despre alegeri . 
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Pledoaria lui Marx . 
Pledoaria lui Engels 
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345 
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I 351 
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renană u • • • • • • • • • • • • • • 396-397 
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* 18 martie . . . . . . . . . . . . . . . 402 
* „Neue Preussische Zeitung" despre 1 8  martie . 403 
Proiectul de lege hohenzollernian cu privire la presă 404-412 

I 404-408 
II 409-412 

Dezbaterile de la Berlin în legătură cu adresa 41 3-422 
Războiul din Italia şi din Ungaria 423-426 
lnfrîngerea piemontezilor . . . 427-436 

I 427-428 
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II 

III 

A p r i l i e  
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429-436 
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433-436 
437-438 
439-440 
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441-447 
448-453 
454-458 
459-464 
465-472 
473-474 

475 
Şedinţa din 1 3  aprilie a celei de-a doua Camere de 

la Berlin 476-480 
Ruşii . . . . 48 1-483 
Dezbateri în legătură cu legea cu privire la placate 484-494 

I 484-483 
II 489-494 

Lassalle 495-497 
* Dizolvarea celei de-a doua Camere 498-499 
* Poznan . . 500-503 

M a i  

Planuri contrarevoluţionare la Berlin 
Lassalle 
O lovitură de picior dată de Prusia celor din Frank-

504-506 
507-512  

furt . . 
* Dizolvarea . 
Lassalle . . 
Interzicerea adunării consiliilor municipale din 

513-515  
516 

517-522 
Re-

nania . 
Congresul oraşelor din Renania 
* Al treilea în alianţă 
Ei vor starea de asediu . . . 
* Armata prusiană şi insurecţia revoluţionară a po-

porului . . . . . . . . 
* Intrebare adresată muncitorilor . 
Ţarul şi cnejii vasali 1 ui . . 
Isprăvile casei de Hohenzollern . . . . . . . . 
* Ofensiva contrarevoluţiei şi dezvoltarea revoluţiei 
Noua constituţie prusiană . . . . 
Legea draconică de la Disseldorf . 
Insurecţie în  regiunea Berg . . . 
* Venalitatea lui „Kolnische Zeitung" 
„Kreuz-Zeitung" . . . . . . . . . . . . . . 
* O nouă lovitură de picior dată de Prusia celor din 

523 
524 

525-526 
527-528 

529-530 
53 1 

532-533 
534-538 
539-540 
541-542 
543-544 
545-546 

547 
548 

Frankfurt . . . . 549-550 
Noua cartă elaborată în spiritul curţilor marţiale . . 55 1-557 
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* Elberfeld 
* „Noua gazetă renană" suprimată de poliţie 
* Ungaria 
* „Către poporul Meu" 
Către muncitorii din Colonia 

K. MARX şi F. ENGELS 

RTICOLE ŞI DOCUMENTE 

551-553 
554-557 
558-560 
561-564 
565-574 
575-577 

578 

Către redacţia lui „Frankfurter Journal" .  - Decla
raţie 581 

F. ENGELS. * Răscoala revoluţionară din Palatinat şi 
Baden . 582-584 

585-587 
588 

K. MARX. 13 iunie . . 
K. MARX. Către redactorul ziarului „La Presse" 

DIN MANUSRISELE POSTUME 

ALE LI K. MARX şi F. ENGELS 

K. MARX. Salariul 
[A) 

[B) Completări 

I. Atkinson 

II. Carlyle . 
III. MacCulloch . 
IV. John Wade 

V. Babbage 

VI. Andrew Ure 

VII. Rossi 

{VIII.] Cherbuliez • 
[IX.] Bray. C a s e  1 e de e c o n o m i i  

[S) 

. 593-616  
593 

. 594-598 
594 
594 
595 

595-597 
597 
597 
597 
598 
598 

599-616  
I .  C e  influenţă exercită asupra salariului creşterea for

ţelor de producţie 1 • 599-600 
600-601 

601 
601-602 
602-604 

II. Concurenţa dintre muncitori şi patroni 

III. Cncurenţa muncitorilor intre ei 

IV. Oscilaţiile salariului 

V. Minimul salariului 
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VI. Propuneri pentru uşurarea situaţiei 

VII. Asociaţiile muncitoreşti . 

VIII. Latura pozitivă a muncii salariate , 

F. ENGELS. * Clasa muncitoare franceză şi alegerile 
prezidenţiale . 

F. ENGELS. * Proudhon . 

A n e x e  

Karl Marx , 
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oraşul Berna 
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instrucţie 

Procesele „Noii gazete renane"  
Mandatul primit de F.  Engels din partea Uniunii muncitorilor 
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lnştiinţare în legătură cu abonamentele la „Noua gazetă re-
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Procesul intentat „Noii gazete renane" a fost amînat 
Procesul intentat de Drigalski „Noii gazete renane" 
Din procesul-verbal al şedinţei din 1 5  ianuarie 1 849 a comitetu-
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citorilor , 
Soarta unor redactori ai „Noii gazete renane" 
Plecarea lui Karl Marx 
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Ordin de urmărire a lui Friedrich Engels 

651 
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